
 

 

 

 

 

A Reforma da Estrutura Superior 

das Forças Armadas 

 

- Um processo apressado e sem propósito entendível - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

A Reforma da Estrutura Superior 

das Forças Armadas 

 

- Um processo apressado e sem propósito entendível - 

 

  



A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas 

 

2 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 

Título: 

A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas - 

Um processo apressado e sem propósito entendível. 

Autoria: 

Grupo de Reflexão Estratégica Independente 

Edição: 

Fernando Silva Miguel 

Publicação e Distribuição: 

Grupo de Reflexão Estratégica Independente 

Reservados os direitos 

Capa: 

J. Ferreira Barbosa e J. Pires Neves 

Execução Gráfica: 

Sociedade Industrial Gráfica, Lda. 

Tiragem: 600 exemplares 

ISBN: 978-989-99910-4-0 

Depósito legal: 490266/21 

Data de edição:  Outubro de 2021 

  



Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

3 

GLOSSÁRIO 

 

AR  Assembleia da República 

BE Bloco de Esquerda 

CC Comando de Componente 

CCEM  Conselho de Chefes do Estado-Maior  

CCOM  Comando Conjunto das Operações Militares 

CDN  Comissão de Defesa Nacional 

CDS Centro Democrático Social 

CE  Conselho de Estado 

CEDN  Conceito Estratégico de Defesa Nacional 

CEM  Conceito Estratégico Militar 

CEM   Chefes dos Estados-Maiores dos Ramos das Forças Armadas 

CEMA Chefe do Estado-Maior da Armada 

CEMD Chefe do Estado-Maior de Defesa 

CEME Chefe do Estado-Maior do Exército 

CEMFA  Chefe do Estado-Maior da Força Aérea 

CEMGFA  Chefe do Estado-Maior-General das Força Armadas 

CRP  Constituição da República Portuguesa 

CSDN Conselho Superior de Defesa Nacional 

CSM  Conselho Superior Militar 

DF Direção de Finanças 

DN  Defesa Nacional 

DSM Direção de Saúde Militar 

EM Estado-Maior 

EMC Estado-Maior Conjunto 

EMFAR  Estatuto dos Militares das Forças Armadas 

EMGFA  Estado-Maior-General das Forças Armadas 

FFAA  Forças Armadas 

FND Força Nacional Destacada 

GNR Guarda Nacional Republicana 

GREI  Grupo de Reflexão Estratégica Independente 

IASFA Instituto de Apoio Social das Forças Armadas 



A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas 

 

4 

IDN Instituto de Defesa Nacional 

IUM Instituto Universitário Militar 

LDN   Lei da Defesa Nacional 

LDNFA  Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas 

LOBOFA  Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas 

LOMDN  Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional 

LPIM Lei de Programação das Infraestruturas Militares 

LPM Lei de Programação Militar 

MD Ministério da Defesa 

MDN  Ministro da Defesa Nacional 

ME Ministério do Exército 

MIFA Missões das Forças Armadas 

MM Ministério da Marinha 

NATO  North Atlantic Treaty Organization 

OCAD Órgão Central de Administração e Direção dos ramos 

OSC  Órgãos e Serviços Centrais do Ministério da Defsa 

PAG Presidente da Assembleia Geral 

PAR  Presidente da Assembleia da República 

PCM Presidência do Conselho de Ministros 

PCP Partido Comunista Português 

PM Primeiro-Ministro 

PR  Presidente da República 

PS Partido Socialista 

PSD Partido Social Democrata 

PSP Polícia de Segurança Pública 

RCM  Resolução do Conselho de Ministros 

SBSA Serviço de Busca e Salvamento Aéreo 

SBSM Serviço de Busca e Salvamento Marítimo  

SF  Sistema de Forças 

SGDN  Secretariado Geral da Defesa Nacional 

SMO Serviço Militar Obrigatório 

SPM Serviço de Policiamento Aéreo 

UE União Europeia 

 



Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

5 

ÍNDICE 

 

Prefácio 11 

Introdução 17 

Marco 1.º: A Defesa Nacional e as FFAA na atualidade 23 

1. Introdução                                                                   

2. A conjuntura internacional e o ambiente estratégico        

3. Arquitetura de Defesa Nacional 

4. O processo de reforma das FFAA 

5. A vertente atual da reforma das FFAA 

6. A condição militar 

7. A capacidade operacional das FFAA e perspetivas 

8. Um caminho a percorrer 

24 

25 

26 

29 

29 

31 

31 

33 

Marco 2.º: Carta do GREI ao PR, a sua resposta e as reações dos OCS 37 

1. O ambiente de segurança  

2. Os indícios da crise  

3. As reformas na Defesa Nacional  

4. A “Defesa 2020”   

5. O Sistema de Forças Nacional  

6. Os Recursos   

7. As dificuldades nos Recursos Humanos   

8. As FFAA numa encruzilhada 

39 

39 

41 

41 

42 

43 

44 

44 

Marco 3.º: Entrevista do MDN à TSF/LUSA 67 

Marco 4.º: O GREI, a reforma e um seu estudo inicial 85 

1. Introdução 

2. O Problema 

3. Fatores de enquadramento 

Uma breve incursão histórica 

4. Análise na generalidade 

5. Antecedentes das reformas na DN e nas FFAA 

A LDNFA, de 1982 

Princípios Gerais de Organização 

A LOBOFA, de 1991 

Organização do EMGFA e dos Ramos 

As principais alterações de estrutura (1991-1995) 

Lei Orgânica do MD 

86 

86 

86 

90 

92 

98 

99 

99 

100 

101 

102 

102 



A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas 

 

6 

O MD e a transformação 

A Reorganização da DN e das FFAA (2009) 

A Diretiva Defesa 2020, de 2013 

Despacho do MDN 7527-A/2013 

A LOBOFA, de 2014110 

Lei Orgânica do EMGFA, de 2014 

6. A estrutura superior das FFAA e a racionalização 

7. Análise na especialidade 

1.ª ideia – Reforçar o CEMGFA e colocar as FFAA  sob sua autoridade 

2.ª ideia – Circunscrever CEM  à geração e aprontamento das forças 

3.ª ideia – O CEMGFA e as missões reguladas por legislação própria 

4.ª ideia – Os CEM deixam de despachar com o MDN 

5.ª ideia – O CEMGFA a coordenar os EM dos Ramos 

6.ª Ideia - O CCEM deixará de ter competências deliberativas 

Objetivos Globais da Reforma  

8. Uma breve conclusão 

Anexo:  Compildor de legislação aplicável 

104 

106 

109 

110 

110 

112 

113 

116 

119 

120 

120 

121 

123 

123 

125 

128 

129 

Marco 5.º: Propostas de Lei de 03/03 e uma análise na especialidade 145 

1. Introdução 

2. Ideias veiculadas pelo MDN e os projetos de diploma 

2.1. Proposta de uma nova LOBOFA 

2.2. Proposta de alteração da LDN 

3. Breve conclusão 

Anexo – Comparativo de legislação (1.ª versão, de 04/03/2021) 

146 

147 

148 

155 

155 

157 

Marco 6.º: O CSDN, de 15/03 e as reações da Imprensa 173 

Marco 7.º: O CE, de 19/05 e a opinião publicada 191 

Marco 8.º: O CSM, de 30/05 e os partidos 221 

Marco 9.º: O GREI, a reforma e a síntese de uma apreciação 233 

1. Introdução 

2. A reforma e o método 

3. A reforma e o processo 

4. A reforma e a oportunidade 

5. O programa do governo e as prioridades 

Os Recursos humanos 

Os Recursos financeiros 

6. A mudança e os conceitos 

Uma breve síntese 

234 

234 

235 

236 

237 

237 

238 

239 

241 



Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

7 

7. A reforma e as propostas de lei. Uma apreciação 

1.ª ideia – Reforçar o CEMGFA e colocar as FFAA  sob sua autoridade 

2.ª ideia – Circunscrever CEM  à geração e aprontamento das forças 

3.ª ideia – O CEMGFA e as missões reguladas por legislação própria 

4.ª ideia – Os CEM deixam de despachar com o MDN 

5.ª ideia – O CEMGFA a coordenar os EM dos Ramos 

6.ª Ideia - O CCEM deixará de ter competências deliberativas 

Objetivos Globais da Reforma  

8. Uma conclusão e uma ideia 

Anexo:  Comparativo de legislação (2.ª versão de 24/03/21) 

242 

242 

244 

244 

245 

245 

246 

246 

248 

249 

Marco 10.º: O Governo aprova as Propostas de Lei 267 

Marco 11.º: O GREI, a reforma e um ponto da situação 273 

Marco 12.º: As propostas aprovadas e uma análise na especialidade 293 

1. Introdução 

2. A mudança e os conceitos 

Uma breve síntese 

3. Um rápido bosquejo histórico 

4. A reforma, as propostas de lei e uma apreciação 

1.ª ideia – Reforçar o CEMGFA e colocar as FFAA  sob sua autoridade 

2.ª ideia – Circunscrever CEM  à geração e aprontamento das forças 

3.ª ideia – O CEMGFA e as missões reguladas por legislação própria 

4.ª ideia – Os CEM deixam de despachar com o MDN 

5.ª ideia – O CEMGFA a coordenar os EM dos Ramos 

6.ª Ideia - O CCEM deixará de ter competências deliberativas 

Objetivos Globais da Reforma  

Breve Síntese de uma apreciação 

5. Conclusão e uma ideia 

Anexo – Comparativo de legislação (3.ª versão 08/04/2021) 

294 

294 

296 

297 

299 

300 

303 

304 

307 

310 

311 

314 

316 

318 

320 

Marco 13.º: GREI reúne, a seu pedido, com partidos políticos 337 

Marco 14.º: O período em torno do 25 de abril e a opinião publicada 349 

Marco 15.º: Carta dos antigos CEM das FFAA 377 

Introdução 

1. A reforma: ponto de situação 

2. Os antecedentes 

3. A abordagem escolhida 

378 

379 

380 

380 



A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas 

 

8 

4. Uma curta reflexão 

A visão 

A sequência do planeamento 

Os problemas acumulados 

O momento da reforma 

O discurso utilizado 

Necessidade de tomar posição 

5. Problemas latentes 

Nota final 

381 

381 

382 

382 

383 

383 

383 

384 

384 

Marco 16.º: As Propostas do Governo e o debate na generalidade 423 

Marco 17.º: O MDN em entrevista 451 

Marco 18.º: As Propostas de Lei na CDN e o debate na especialidade 455 

18.º -A: Os CEM na CDN e a opinião publicada 467 

Marco 19.º: O GREI, as Propostas e uma solução de razoabilidade 487 

1. Introdução 

2. O processo e os seus principais desenvolvimentos 

3. Um caminho a percorrer 

A experiência canadiana, o desenvolvimento e o retrocesso 

4. A razoabilidade de uma solução 

Um outro modelo de estrutura superior 

Um outro, novo e estruturante CEDN 

5. Nota Final 

Anexos: 

A – Síntese das principais posições 

B – Outras ações subsequentes 

C – Audição dos Chefes na CDN e algumas considerações 

488 

489 

489 

491 

492 

492 

494 

496 

497 

498 

501 

508 

Marco 20.º: A reforma e a aprovação na A.R. 519 

20.º - A: O GREI, as propostas na CDN-A.R. e um comentário 527 

As alterações preconizadas e alguns comentários 

Uma breve apreciação e algumas considerações mais 

Uma singela nota de fecho 

Anexo: Comparativo de legislação 

528 

530 

533 

535 

Marco 21.º: Leis aprovadas na A.R. dão entrada em Belém 575 

Marco 22.º: As Leis promulgadas, reações e polémica levantadas 579 

Fecho 681 

 



Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

9 

Entre o Poder da Palavra e a Palavra do Poder 1 

«[...] O fenómeno da rede faz parte da circunstância que condiciona a relação 

entre a “sociedade civil” plural em que o globo se encontra e os poderes 

políticos que, com dimensões ou caraterizações igualmente múltiplas, 

assumem o poder de governo.  

É nesta relação entre a sociedade civil e o governo que o tema do “poder da 

palavra e a palavra do poder” ganhou uma extraordinária relevância no século 

XXI.  

Naturalmente, não pode omitir-se, no exame desta questão, a evolução dos 

meios de comunicação, que potenciaram e alargaram o domínio da palavra, 

a qual pode, complementarmente, abranger a imagem e a música, porque no 

conjunto possuem eventualmente o “poder encantatório” que movimenta as 

multidões.  

Em todo o caso, o discurso tem precedência na história das relações entre a 

sociedade e o poder, porque utiliza a tradição cristã do diálogo da moeda, a 

definição do que pertence a Deus e do que pertence a César, não querendo 

com isto divinizar a sociedade civil, sendo antes um princípio que derrubou a 

divinização de César. 

É importante lembrar que o poder da palavra, vinda esta do poder, pode 

transformar-se e ser o poder da palavra contra a palavra do poder. Lembra-

nos como exemplo sem paralelo o Discurso de Péricles (440-430 A.C.) sobre 

a democracia, do qual falaram com pouca benevolência Xenofonte, Platão ou 

Aristóteles. Também o seu conceito fundamental ficará para sempre a dar 

sentido à democracia ocidental. Escolho estas palavras: “A nossa constituição 

política não segue as leis de outras cidades, antes lhes serve de exemplo. O 

nosso governo chama-se democracia, porque a administração serve os 

interesses da maioria e não de uma minoria. De acordo com as nossas leis, 

somos todos iguais, no que se refere aos negócios privados. Quanto à 

participação na sua vida pública, porém, cada qual obtém a consideração de 

acordo com os seus méritos e mais importante é o valor pessoal que a classe 

a que se pertence; isto quer dizer que ninguém sente o obstáculo da sua 

pobreza ou da condição social inferior, quando o seu valor o capacita a prestar 

serviço à cidade.” [...] 

Mas o mais notável do poder da palavra contra a palavra do poder é a 

característica de representar de regra uma luta pela liberdade contra o 

despotismo, assim entendido pelo que arrisca elevar a voz. [...] » 

 

 
1 Comunicação efetuada pelo Prof. Doutor Adriano Moreira, no IDN, em 10 de 

outubro de 2012, aquando da conferência “A Sociedade Civil: entre o Poder da 
Palavra e a Palavra do Poder” (XI Encontro Público da Plataforma Ativa da 
Sociedade Civil – PASC), coorganizada pelo IDN e a PASC. Vide “Nação e Defesa”, 
2013, nº 134 – 5ª Série, pp. 298-304. 
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PREFÁCIO 

 

“Portugal e as suas Forças Armadas”2 

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. Com efeito, os 

fundamentos desta legislação, a sua defesa e a sua argumentação, 

designadamente as intervenções dos seus autores e apoiantes, fazem parte 

desta colectânea. 

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 controversas e do real conteúdo 

do que se aprova. 

 
2 O Prefácio subordina-se ao tema “Portugal e as suas Forças Armadas” elaborado 

propositalmente para este livro pelo Prof. Doutor António Miguel de Morais Barreto, 
também, cientista social, político e cronista. 
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Ora, 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. 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. Com efeito, 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. 

Na verdade, mais do que o pormenor dos modelos em confronto, os 

adoptados e os rejeitados, é o processo de aprovação que está em causa. 

Contra a opinião de dezenas dos mais ilustres chefes militares das últimas 

décadas, o Governo e uma maioria parlamentar decidiram sozinhos e 

impuseram a sua vontade. Do mesmo modo, sem o apoio nem a cooperação 

empenhada de muitos dos actuais chefes militares, o Governo decidiu e 

impôs. O facto poderia ser mais um episódio normal em democracia: é banal 

a variedade de opiniões e de interesses, o poder político legítimo tem a 

capacidade de decidir e o direito de aprovar as suas leis. Acontece que na 

sociedade há outras entidades com legitimidade, eventualmente 

subordinada, certamente submetida à Constituição, mas legitimidade própria 

sem dúvida. Ora, o Governo e uma maioria parlamentar decidiram não ter 

em conta essa legitimidade e pretenderam agir como quem entende que a 

demonstração da autoridade é mais importante do que o conteúdo das leis e 

das acções. Mais ainda: preferiram, para consolidar essa demonstração, 

legislar sem parceria nem cooperação e sem atender à experiência de tantos 

antigos responsáveis e à competência de tantos actuais dirigentes. 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. 

Não é fácil compreender o comportamento dos governantes e dos deputados 

que aprovaram as leis em causa. Na verdade, os comentários e os 

argumentos favoráveis à legislação carregavam consigo uma espécie de 

redundância. “É importante centralizar as funções de chefia, porque é 

importante centralizá-las”. Ou então “é necessário reforçar os poderes do 

topo da hierarquia porque é necessário reforçá-las”. 
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Nunca se fez a demonstração dos erros e dos defeitos, das insuficiências e 

das deficiências da organização actual. Nunca se demonstrou, no sentido 

clássico do termo, a necessidade nem a urgência desta legislação.  

Preocupante é saber que esta legislação se integra numa corrente antiga e 

anterior, com existência de várias décadas, que conduz à subalternidade das 

Forças Armadas. Os últimos anos têm revelado aspectos muito negativos nas 

políticas de defesa nacional, na organização das Forças Armadas e no 

Conceito Estratégico Nacional. Poderá dizer-se que é quase contínua a 

redução do esforço nacional (político, humano, financeiro, científico e 

técnico). As autoridades políticas procuram poupar e desviar recursos para 

fins civis e usos sociais. Um dos sinais mais flagrantes desta evolução é a 

redução de efectivos, assim como a dificuldade crescente no recrutamento. 

O pessoal das Forças Armadas no activo fica actualmente muito abaixo do 

estipulado nas leis de programação militar, já por si contraídas ao máximo. 

Outro sinal é o da enorme dificuldade (ou mesmo impossibilidade) na 

renovação de certos equipamentos imprescindíveis. Conhece-se o 

argumento, em teoria aceitável, de que, num contexto de carência económica 

ou de dificuldade financeira nacional, tudo deve ser feito para poupar. Ora, 

essa parece uma má desculpa: com efeito, a redução do esforço tem sido 

imposta praticamente todos os anos, sejam de carência ou de abundância. E 

vários parlamentos e vários governos de diferentes partidos foram os 

responsáveis por esta evolução.  

Na verdade, aquilo de que se trata é uma tendência contemporânea muito 

viva em vários países. Em que consiste essa tendência ou esse movimento 

colectivo? Em primeiro lugar, enfraquecer as Forças Armadas no conjunto 

nacional, reservando-lhes cada vez mais missões simbólicas e reduzindo 

sempre as suas capacidades. Em nome do “civilismo” ou do “pacifismo”, as 

autoridades nacionais abdicam de parte importante do esforço militar. Ora, 

em democracia e em regime constitucional, a função militar sempre teve e 

terá enorme importância para a liberdade dos cidadãos, a independência do 

país e a participação do Estado no esforço internacional e aliado de defesa. 

Não é aceitável que se adira facilmente a esta moda que contrapõe as Forças 

Armadas e o esforço militar à saúde, à educação, à liberdade e à cultura. Um 

exemplo desta tendência dita “civilista” reside no modo acrítico e oportunista 

como foi feita a extinção do serviço militar obrigatório, sem que os poderes 

políticos e a sociedade se tivessem seriamente interrogado sobre as vias 

alternativas: eis que revela bem a carga demagógica com que os poderes 

civis e políticos podem tratar as Forças Armadas. 

Segundo, submeter radicalmente as Forças Armadas ao poder político, sem 

reconhecimento da relativa autonomia daquelas. No caso presente, este 

gesto traduz-se na governamentalização das Forças Armadas e na 
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dependência política e directa dos seus comandos. Sabemos que é uma velha 

tendência dos regimes autoritários: transformar as Forças Armadas em 

guardas dos governos. 

Nas últimas décadas, houve, em Portugal, um enorme esforço e um real 

progresso no sentido de nacionalizar as suas Forças Armadas e de as afastar 

da dependência directa dos governos. A actual legislação parece contrariar 

esta tendência. 

Terceiro, diminuir a função militar das Forças Armadas, tentando cada vez 

mais promover as funções de protecção civil, de socorro, de ajuda às 

populações, de acesso à saúde e de apoio às necessidades básicas do povo, 

em detrimento das funções militares, como se estas não fossem nacionais ou 

não fossem importantes para as populações. Tem-se a impressão de que as 

autoridades políticas pretendem umas Forças Armadas cerimoniais em vez de 

operacionais. 

Quarto, pôr em causa a legitimidade autónoma das Forças Armadas. É este 

um antigo tema. O primado do poder político é constitucional e indiscutível. 

Mas o poder político não é único. Nem única é a sua legitimidade. Há 

entidades e instituições com legitimidade própria, como por exemplo as 

Igrejas, os Tribunais, as Academias, a Arte, a Ciência e as Forças Armadas. 

Um Estado moderno que respeita a liberdade tudo fará para fazer conviver 

estas várias legitimidades, na sua especificidade, e impedir que a política, 

pelo seu primado constitucional, domine e submeta a legitimidade das outras 

instituições que vão buscar, não ao voto popular, nem à democracia eleitoral, 

mas à história, à tradição, à independência, à ciência, à moral ou à cultura 

as suas fontes genéticas.  

As leis recentemente aprovadas integram infelizmente estas tendências. As 

soluções concretas para a definição de hierarquias e competências podem 

evidentemente ser várias. E as diversas hipóteses podem ter fundamento e 

motivo genuíno. Traduzem respostas possíveis para as questões das relações 

entre ramos, entre militares e civis, entre a Defesa Nacional e os órgãos de 

soberania. Assim como são dispositivos que traduzem diferentes modelos de 

hierarquia e de comando. Aceita-se a diversidade e reconhece-se a 

necessidade do debate e mesmo do confronto. O que não se pode aceitar 

facilmente é a imposição unilateral de soluções, nem a abertura de novos 

conflitos entre a esfera política e o universo militar. As soluções encontradas, 

especialmente para a definição de poderes superiores dos ramos, foram 

impostas, não foram o resultado de equilíbrios gradualmente conseguidos. As 

opiniões conhecidas de tantos antigos chefes militares e as menos conhecidas 

de tantos chefes no activo (mas em reserva de expressão pública) mostram 

a profundidade da clivagem existente entre poder político e as Forças 

Armadas.  
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Os principais problemas militares e de Defesa Nacional são os de efectivos e 

recrutamento, os de equipamento e armamento e os de organização das 

unidades, não são os dos poderes do topo da hierarquia. 

O maior problema de Defesa Nacional e de Segurança colectiva não é o da 

autoridade do Ministério, mas sim o do espírito, da cultura e da política de 

defesa que alguns poderes políticos e civis têm tentado instilar na população. 

Nas propostas de reforma das FFAA e das estruturas de comando, uma 

constante: a ausência de justificação. Assim como de análise. Por que se quer 

reformar? O que já não está certo actualmente? O que está errado? O que 

falhou? O que não responde às necessidades e às prioridades? É nula a 

resposta do Governo e dos governos anteriores que também fizeram 

reformas. Diz-se que é necessário racionalizar, reestruturar, articular, 

coordenar, modernizar, normalizar e fazer como outros países…. Porquê? Os 

autores da reforma não respondem. Ou antes, garantem que é necessário… 

É este em geral o vício de quem quer tomar conta e poder, de quem pretende 

desfazer o que quer refazer em seu proveito… 

Há dimensões corporativas em todo este processo. Como há dimensões 

políticas e partidárias. Estes factos são inerentes a qualquer processo de 

reforma e de liderança de entidades estatais e públicas como a defesa, a 

justiça, a saúde…. Há evidentemente polémicas e controvérsias que denotam 

simplesmente uma diferença de perspectiva ou uma variedade de interesses 

eventualmente legítimos. O problema, em todo este processo, não é o de o 

governo se ter colocado em posição errada contra a verdade ou em situação 

falsa contra a razão. O problema 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 

actuais. O problema foi o de o governo ter legislado apesar dos militares! 

 

 

Lisboa, 30 de setembro 

   

António Barreto 

 

*** * *** 
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 INTRODUÇÃO 

Desde a sua constituição em janeiro de 2015, o GREI tem vindo a realizar, 

no quadro dos seus estatutos, estudos de carácter estratégico, económico e 

social sobre Portugal e a sociedade portuguesa, numa perspetiva do seu 

desenvolvimento, sobre a sua defesa e segurança e os valores da cidadania. 

Nesse âmbito, desenvolveu diversas iniciativas sobre a realidade do País e a 

defesa nacional. Entre outras:  

 Em 2016, elaborou um texto sobre a Defesa Nacional e as Forças 

Armadas na atualidade; 

 Em 2017, publicou o livro Forças Armadas Portuguesas, a 

complexidade dos desafios e a condição militar;  

 Em 2018, promoveu a realização do seminário A Segurança, a Defesa 

Nacional e as Forças Armadas - um debate indispensável, com a 

colaboração da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) 

e o alto patrocínio do PR e Comandante Supremo das FFAA3; 

 Em 2019, publicou uma reflexão sobre os temas que tinham sido 

abordados no seminário realizado na FDUL (que só veio a público em 

2020, devido a restrições decorrentes da pandemia COVID 19);  

 Em 2020, dirigiu uma carta ao PR e Comandante Supremo das FFAA, 

na qual expressou a apreensão dos seus associados pela degradação 

crescente da capacidade operacional das FFAA e pelas possíveis 

consequências da situação para o sistema de defesa nacional, bem 

como para a posição do País no quadro das alianças que integra. 

 
3 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. 
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No início de 2021, o GREI começou a preparar um novo seminário, a realizar 

no final do ano, no qual serão abordados temas importantes para a defesa 

nacional, designadamente: a revisão do conceito estratégico de defesa 

nacional (CEDN); as políticas públicas de defesa; a condição militar; o EMFAR. 

A estes temas foi acrescentado, por sugestão externa ao GREI, a análise da 

reforma da estrutura superior das FFAA, que o MDN anunciou 

inesperadamente e a que atribuiu uma prioridade superior à de todos os 

processos que se encontravam pendentes, alguns deles há vários anos. 

Apesar do saber multidisciplinar e inter-ramos residente no GREI, os seus 

associados sentiram dificuldades em entrar no tema porque não conheciam 

as razões que justificavam o lançamento de uma reforma desta dimensão e 

implicações, nem qualquer estudo que a fundamentasse.  

Em 17 de fevereiro, numa entrevista que concedeu à LUSA - Agência de 

Notícias de Portugal, o MDN dissipou algumas das dúvidas então existentes, 

mas, ao mesmo tempo, levantou muitas outras e gerou um sentimento geral 

de perplexidade. 

Das declarações do MDN depreendeu-se que o Governo pretendia adotar, à 

semelhança do que se passaria noutros países, um novo modelo para a 

estrutura superior da DN e das FFAA, no qual o CEMGFA assumiria um papel 

central e de autoridade sobre as FFAA no seu conjunto. Nesse quadro, os CEM 

seriam subordinados do CEMGFA em tudo o que se relacionasse com a 

atividade militar e seriam responsáveis “simplesmente pela geração de 

forças, recrutamento, instrução, formação e seu aprontamento”. 

Tratava-se, portanto, de um modelo substancialmente diferente daquele que 

vigorava em Portugal desde a aprovação da LDNFA em 1982. 

No seguimento da entrevista do MDN, o Governo imprimiu uma celeridade 

sem precedentes a esta reforma, embora não tenha definido um propósito 

claro para a sua realização. Também por isso, suscitou um leque alargado de 

críticas por parte de militares nas situações de reforma e reserva e de 

personalidades civis oriundas de diversos setores da sociedade4.  

Por se tratar de um processo inusitado, o GREI decidiu organizar o presente 

livro que compreende 22 “marcos” relevantes do percurso seguido. Nesses 

“marcos” reúnem-se documentos diversos, estudos elaborados pelo GREI e 

artigos de opinião publicados pelos órgãos da comunicação social (OCS): 

 O 1.º marco está relacionado com o texto Forças Armadas e a sua 

relação com a Defesa Nacional na atualidade, que ajuda a 

contextualizar a situação nas FFAA e a reforma em apreço; 

 
4 O certo é que cerca de seis meses depois foram promulgadas (em 03 de agosto) e 

publicadas (em 09 do mesmo mês) as Leis da AR que deram corpo à reforma. 
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 O 2.º marco tem a ver com a carta que o GREI dirigiu ao PR e 

Comandante Supremo das FFAA, em 23 de janeiro de 2020, assim 

como a resposta que mereceu e as opiniões que suscitou em âmbito 

político-partidário e nos OCS; 

 O 3.º marco está associado à entrevista concedida pelo MDN à TSF e 

à LUSA, em 17 de fevereiro de 2021, e as reações que originou a nível 

institucional e na sociedade civil; 

 O 4.º marco é o estudo inicial do GREI sobre a problemática da 

reforma, elaborado em 05 de março e entregue no dia seguinte ao PR, 

ao PAR, ao PM e aos Secretários-gerais ou Presidentes dos partidos 

políticos com lugar na CDN da AR; 

 O 5.º marco é a análise efetuada na especialidade pelo GREI, em 15 

de março, sobre as Propostas de Lei do Governo, datadas de 04 de 

março e conhecidas em 12 de março; 

 O 6.º marco, o 7.º marco e o 8.º marco estão relacionados, 

respetivamente, com as reuniões do CSDN em 15 de março, do CE em 

19 de março e do CSM em 30 de março; referem ainda as posições que 

então se manifestaram, quer por diversas individualidades, quer pelos 

partidos políticos (designadamente o PSD que declarou o seu apoio à 

reforma anunciada pelo Governo e antecipou o conceito de defesa 

nacional que preconiza);  

 O 9.º marco corresponde a um novo estudo do GREI – A reforma e a 

síntese de uma apreciação –, elaborado em 30 de março, que teve em 

consideração a segunda versão dos projetos de Proposta de Lei do 

Governo n.o 870/XXI/2021 e 868/XXII/2021, de 24 de março; tal como 

os estudos anteriores, foi enviado ao PR e aos CEM; 

 O 10.º marco relaciona-se com a aprovação pelo Governo, em 08 de 

abril, das Propostas de Lei e o seu subsequente encaminhamento para 

a AR; na altura, o MDN afirmou, em conferência de imprensa, que não 

via razão para «turbulência» no processo de reforma e não esperava 

«obstáculos» por parte das chefias militares; 

 O 11.º marco é o ponto de situação elaborado pelo GREI, em 8 de 

abril, após a aprovação das Propostas de Lei pelo Governo; 

 O 12.º marco é a apreciação feita pelo GREI, em 20 de abril, das 

Propostas de Lei que tinham sido aprovadas em 08 de abril;  

O 13.º marco é o relato das reuniões que, entre 22 de abril e 06 de 

maio, os corpos sociais do GREI tiveram, a seu pedido, com 

representantes dos partidos com assento na CDN da AR (PSD, PS, PCP, 

BE e CDS) e uma compilação das notícias que vieram a público sobre 
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esses encontros; o pedido para que o PM recebesse o GREI não se 

concretizou, apesar de ter estado formalmente agendado, por aparente 

indisponibilidade de calendário, ao que se soube; 

 O 14.º marco refere-se ao conjunto de notícias e artigos de opinião 

publicados pelos OCS no período que antecedeu a discussão na 

generalidade pela AR das Propostas de Lei; 

 O 15.º marco tem a ver com a carta que 28 dos 29 antigos CEM, um 

dos quais antigo Presidente da República, endereçaram em 13 de maio 

aos titulares dos órgãos responsáveis pela DN, expressando a sua 

apreensão pela forma como estava a decorrer o processo de reforma; 

alguns dias depois, outro antigo PR expressou a sua preocupação 

acerca da reforma; 

 O 16.º marco relaciona-se com as notícias publicadas pelo OCS sobre 

o debate na generalidade das Propostas de Lei na AR, em 18 de maio; 

 O 17.º marco refere-se à entrevista que o MDN concedeu à RTP 3, em 

27 de maio, na qual rejeitou mais uma vez a ideia de que houvesse 

turbulência nas FFAA e teceu algumas considerações acerca da carta 

dos 28 ex-chefes militares;  

 O 18.º marco tem a ver com as notícias publicadas nos OCS durante 

o período de debate na especialidade das Propostas de lei na CDN da 

AR; o ponto 18.º - A aborda a questão específica das audições das 

chefias militares nessa Comissão; 

 O 19.º marco está associado ao estudo-síntese - as propostas de lei 

e uma solução de razoabilidade - elaborada pelo GREI em 14 de junho 

e entregue em exclusivo, no formato de sumário executivo, ao PR e 

Comandante Supremo das FFAA (esse estudo esboçava uma via que 

poderia conduzir a uma solução suscetível de ser aceite por todos os 

intervenientes no processo); 

 O 20.º marco tem a ver com as notícias publicadas pelos OCS no 

período que mediou entre 16 de junho (data em que as Propostas de 

Lei foram aprovadas na CDN - AR) e 25 de junho (data em que o 

plenário da AR aprovou as Propostas de Lei na especialidade); o ponto 

20.º – A refere-se ao documento - as propostas aprovadas na CDN da 

AR e um breve comentário - elaborado pelo GREI, em 18 de junho, e 

entregue ao PR e Comandante Supremo das FFAA antes da votação 

final em plenário; 

 O 21.º marco e o 22.º marco referem-se às reações suscitadas e à 

polémica levantada em torno da concretização dos procedimentos 

legislativos e marcam o fim do processo da reforma da estrutura 

superior das FFAA.  
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Para concluir, importa referir que o conjunto de documentos, de artigos de 

opinião, de relatos, de textos e de apontamentos reunidos neste livro 

pretende contribuir para o mapeamento, informação, divulgação e partilha 

de conteúdos que se consideram úteis para o público especializado e não-

especializado que queira compreender melhor o fio condutor desta reforma 

nas FFAA, a relação entre os fatores envolvidos, a forma como se conjugaram 

e os efeitos que se podem esperar no futuro. 

Pretende ainda contribuir para a reconstituição deste processo, bem como 

para a análise de factos e opiniões que permitam clarificar a história desta 

reforma, uma vez que os registos formais sobre o processo são muito mais 

escassos do que é habitual, mesmo no quadro de crescente exiguidade 

documental que a nível institucional se tem verificado nos últimos anos.  

Refira-se que esta reforma foi radicalmente diferente de todas as reformas 

estruturais ou pontuais realizadas a partir de 1982: na superficialidade 

impressa em muitos aspetos, na conceção, nas metodologias, na tecnicidade 

dos processos, na clareza dos objetivos estabelecidos, na identificação dos 

problemas a resolver, na fundamentação das decisões, na linguagem e no 

discurso, na diversidade e qualificação das opiniões expressas, nos estilos de 

propaganda direta e indireta, na consistência e rigor dos dados, na 

pertinência das explicações, no exercício do contraditório, na consistência do 

debate político e em outros aspetos.   

Por tudo isto importa manter viva a memória desta reforma e dos 

desenvolvimentos que a acompanharam.  

 

 

 

 

 

 

*** * *** 
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Presidente da República encerrou Seminário sobre Defesa 

Nacional promovido pelo GREI 

04 de julho de 2018 

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa presidiu, na Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa (FDUL), à Sessão de encerramento do 

Seminário “A Segurança, a Defesa Nacional e as Forças Armadas” 

promovido pelo GREI - Grupo de Reflexão Estratégica Independente. 

Na sessão de encerramento usou da palavra, antes do Presidente da 

República, o Presidente da Assembleia Geral do GREI, General José Luiz 

Pinto Ramalho, que apresentou as notas finais do Seminário. 

Antes, à chegada, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido pelo 

antigo Presidente da República, General Ramalho Eanes, pelo Reitor da 

UL, António Cruz Serra, pelo Diretor da FDUL, Pedro Romano Martinez, 

pelo Presidente da Direção do GREI, Almirante Fernando Melo Gomes, e 

pelo Coordenador do Centro de Investigação de Direito Europeu, 

Económico, Financeiro e Fiscal (CIDEEFF), da FDUL, Eduardo Paz Ferreira. 
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A DEFESA NACIONAL E AS FORÇAS ARMADAS NA ACTUALIDADE5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

  

 
5  Texto elaborado pelo GREI, em resultado de uma reflexão interna realizada e que, 

posteriormente, foi objeto de uma distribuição formal junto da tutela política e das 
Chefias Militares e, mais tarde e, pela primeira vez, também, com expressão 
pública, no Jornal de Defesa e Relações Internacionais (JDRI), de 27 de abril de 
2016, entretanto encerrado. Encontra-se igualmente disponível no site do GREI, 
em <https://grei-portugal.org/informacaoDetalhe.php?id=20> 

https://grei-portugal.org/informacaoDetalhe.php?id=20
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1.  INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos temos vindo a assistir a um conjunto de decisões, no âmbito 

das políticas públicas da Defesa Nacional (DN), sobre as Forças Armadas 

(FFAA), reconhecidamente comprometedoras da sua eficiência organizacional 

e altamente penalizadoras da Condição Militar (CM) e do que esta, enquanto 

quadro legal de referência, representa para todos os militares. 

É um dever, daqueles que já estiveram investidos em funções de reconhecida 

responsabilidade no âmbito das FFAA, alertar para as eventuais 

consequências das medidas que aquelas decisões encerram e que podem pôr 

em causa, quer o seu carácter institucional, quer as suas capacidades para 

cumprimento das missões constitucionais de soberania. 

Consideramos que esse contributo deve ser feito não só junto da tutela 

política, mas também junto dos nossos concidadãos, uma vez que a 

responsabilidade da defesa nacional compete a todos os portugueses. Nesse 

entendimento, impõe-se fazer uma avaliação realista, ponderada e 

construtiva do quadro de transformação a que a Instituição Militar (IM) vem 

sendo sujeita, com particular incidência durante a última legislatura [2011 a 

2015]. 

**** 

Antes de avançarmos devemos salientar que as responsabilidades pela 

definição, condução e controlo da política de DN e pelo funcionamento das 

FFAA se encontram claramente definidas na lei. Deste modo, não existem 

dúvidas acerca de quem concebe, determina, aconselha, cumpre, fiscaliza e 

responde perante quem. 

A DN é, com efeito, uma questão de Estado, não havendo dúvidas quanto ao 

facto de que são as chefias militares que falam pelas FFAA em questões de 

natureza institucional. 

Também é consensual a ideia de que, no universo do Estado e na sociedade 

civil, existe suficiente conhecimento para que a concetualização e execução 

de uma política de defesa nacional se construa e desenvolva de forma credível 

e ajustada aos interesses do País. 
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Estamos naturalmente cientes da difícil situação económica e social que se 

vive no País, bem como das dificuldades que se colocam na alocação dos 

recursos disponíveis aos vários sectores do Estado, em função das prioridades 

que lhe são atribuídas. 

No entanto, quaisquer que sejam as decisões que venham a ser tomadas pelo 

Estado relativamente às FFAA, - no sentido de prosseguir a edificação do 

Sistema de Forças Nacional (SFN) aprovado em 2014 ou de enveredar por 

outro modelo -, estamos convictos de que, em um ou outro caso, será 

necessário preservar uma relação inequívoca entre finalidades e meios, 

fundamentada num processo estruturado de planeamento estratégico de 

defesa e de planeamento de forças. É neste aspeto que residem algumas das 

preocupações que referiremos adiante. 

2.  A CONJUNTURA INTERNACIONAL E O AMBIENTE ESTRATÉGICO 

Atualmente em Portugal pouco ou nada se fala sobre as origens e a real 

dimensão da crise que desde 2008 vem assolando a Europa, sobre os seus 

reflexos na União Europeia (UE), sobre o seu impacto e consequências nas 

respetivas instituições e sobre a matriz de valores e princípios fundacionais 

em que assenta este Grande Espaço, os quais vêm sendo profundamente 

alterados e distorcidos na sua essência. 

Mas também nada se ouve sobre uma outra vertente da crise que, sendo de 

índole mais estratégica e geopolítica, de segurança mesmo, vem 

subliminarmente marcando as relações da Europa com as suas áreas 

limítrofes, designadamente com a Rússia e a Ucrânia, com o norte de África 

e o Sahel, com o Mediterrâneo e o Médio Oriente, sem esquecer tanto a China 

e o percurso que esta grande potência vem fazendo em direção ao Ocidente, 

como até mesmo os movimentos migratórios. 

Não nos parece que a situação possa, em si mesma, ser esquecida e muito 

menos estrategicamente negligenciada. 

A realidade é que a conjuntura de hoje configura um novo ambiente 

estratégico, mais exigente, menos previsível, de grande conflitualidade e de 

grande incerteza e em que a gesticulação militar recorre a meios e processos 

que se tinham por ultrapassados. 

Uma incerteza que resulta das características desta “nova ordem 

internacional”, em que um conjunto de atores dispõe de uma inesperada 

liberdade de ação e afirmação política a qual, no passado recente, era objeto 

de uma regulação por uma ordem bipolar e que, hoje, o fenómeno da 

globalização lhes abre possibilidades e oportunidades para a promoção dos 

seus interesses e objetivos, tanto a nível regional como mundial.  
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No domínio da estratégia militar, essa incerteza e este clima penalizador da 

estabilidade e da paz não têm conduzido à adoção de medidas cautelares; 

antes pelo contrário, tem-se assistido a opções que não têm em conta a 

dimensão e a natureza sociológica dos conflitos abertos, sejam eles de 

dimensão maior ou menor, “intra ou inter” estatal. 

3.  ARQUITETURA DE DEFESA NACIONAL 

No cenário traçado, será prudente não perder de vista que as unidades 

políticas regulam as relações na cena internacional num quadro de 

legitimidade assente em normas do Direito Internacional e nas Organizações 

Internacionais (OI), mas também na gestão da coação, seja ela militar ou 

outra.  

Nesse sentido e a nível interno e externo, a IM e as FFAA são uma expressão 

do poder nacional que contribui para a segurança e que tornam visível o 

espírito e a determinação para a defesa do interesse nacional, devendo para 

tal fim serem credíveis em termos de meios humanos e de capacidades, de 

forma coerente com as necessidades e a dimensão estratégica do país.  

O Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN), aprovado pelo XIX 

Governo em 2013, de que falaremos adiante, também se refere a estas 

matérias, embora as orientações que retira para a política de defesa não 

pareçam dirigidas para a resposta aos desafios, mas antes para extrair 

argumentos que legitimem o conjunto de decisões pré-estabelecidas que vêm 

sendo tomadas. 

No caso nacional, documentos estruturantes, no domínio político e 

estratégico da defesa nacional, têm na realidade sido instrumentais para a 

condução de alterações estruturais e conjunturais nas FFAA, concretizadas 

segundo uma ótica essencialmente economicista, apelidadas de reformas, em 

que o léxico utilizado passou a ter novos significados, sendo “reforma” 

sinónimo de contração e “modernização” indicativo de redução de 

capacidades. 

As únicas orientações concretas daquele documento são dirigidas às FFAA, 

ficando a sua atuação por ele balizada, bem como mais quatro outros 

documentos estruturantes, a saber, o Conceito Estratégico Militar (CEM), as 

Missões das FFAA, o Sistema de Forças Nacional (SFN) e o Dispositivo de 

forças (DIF), todos eles aprovados e em vigor desde finais de julho de 2014.  

Dos outros ministérios com responsabilidades em matéria de defesa nacional 

não houve nenhuma reação a qualquer orientação que ali conste, nem foi 

percetível que tenha suscitado interesse em círculos políticos, académicos ou, 

até mesmo, na opinião pública.  
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Parece assim que nada de relevante transparece do novo documento ou, mais 

importante ainda, que não cria qualquer motivação nacional para uma 

eventual resposta aos desafios da conjuntura estratégica atual e atrás 

enunciados. 

Mais: o documento fere mesmo o princípio constitucional da hierarquia das 

missões das FFAA, colocando especial ênfase no emprego militar como 

instrumento da Política Externa do Estado e nas designadas outras Missões 

de Interesse Público, subalternizando a missão principal da Defesa Militar da 

República, a primeira missão claramente expressa no Art.º 275 da 

Constituição da República Portuguesa (CRP).  

Com efeito, a Lei Fundamental e a Lei de Defesa Nacional (LDN) enumeram 

as missões das FFAA pela seguinte ordem: “Defesa Militar da República”, 

“Satisfação dos Compromissos Internacionais” e “Apoio à Política Externa do 

Estado”, “Apoio a Nacionais em Situações Internacionais de Crise”, 

“Participação no Reforço da Segurança Interna“ e, por fim, as “Outras Missões 

de Interesse Público”. 

Inverter esta prioridade constitucional ou privilegiar a atuação das FFAA em 

ações de natureza essencialmente não militar, não pode desvirtuar e 

comprometer as capacidades para levar por diante o cumprimento da sua 

missão principal. 

Perante a intensificação da atividade conflitual que se verifica em várias 

regiões do mundo, e à qual já se aludiu, a opção estratégica do Ministro da 

Defesa Nacional do XIX Governo Constitucional (2011-2015) foi a de cancelar 

a generalidade dos programas de modernização em curso nas FFAA, ao 

mesmo tempo que se assiste, no âmbito das missões de segurança 

cooperativa, a uma diminuição quer do número de missões, quer da dimensão 

das próprias forças, quer ainda dos seus períodos de empenhamento. Mais 

adiante voltaremos a este assunto. 

No quadro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), embora 

tenha sido aprovada por unanimidade, na Cimeira de Glasgow (em 09 de 

setembro de 2014) a orientação para que os Orçamentos de Defesa nos 

próximos dez anos progridam à medida do crescimento do PIB para os 2% e 

que 20% desse orçamento seja destinado à modernização e ao 

reequipamento, o Ministro da Defesa Nacional afirmava, internamente, e em 

jeito de estímulo que: “… as Forças Armadas, agora, sabem com o que podem 

contar…”, porque o orçamento da Defesa se fixou em 1,1% do PIB, valor que 

inclui as despesas com o pessoal militar na situação de Reserva. 

Embora a nova conflitualidade e os atores internacionais que a materializam 

determinem, necessariamente, um processo de adaptação contínua das 

FFAA, quer em termos organizativos, quer no domínio dos recursos humanos, 
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quer no dos sistemas, das armas e dos equipamentos e da sua sustentação, 

a verdade é que, ao longo dos últimos quarenta anos, as FFAA vêm sendo 

sujeitas a um processo de sucessivas reformas, que não contribuíram para 

um desenvolvimento equilibrado e sustentável da sua capacidade 

operacional, atentas as missões estabelecidas, nem para a estabilidade da 

sua atividade corrente.  

De notar que um processo desta natureza deve: 

(i). Facultar a segurança dos meios empenhados, conferindo-lhes o 

treino que lhes é devido e o armamento e o equipamento 

adequados; 

(ii). Tornar evidente que o emprego da força militar, face à missão 

atribuída, tem condições para ser bem-sucedido; 

(iii). Viabilizar a capacidade logística que garanta a operação e a 

sustentação em condições adequadas das forças no Teatro de 

Operações (TO) onde porventura venham a ser envolvidas; e, por 

fim; 

(iv). Proporcionar a satisfação dos requisitos necessários à atuação 

integrada com forças congéneres, no âmbito das organizações e 

alianças em que o País se insere. 

Concomitantemente deverá ter-se presente que a segurança militar do País 

não dispensa uma participação ativa na segurança cooperativa e nas 

fronteiras diversificadas do interesse nacional. 

Manda a prudência que, assim sendo, a organização militar e o 

reequipamento sejam conduzidos na perspetiva de que as FFAA devem dispor 

de condições para responderem, com êxito, aos cenários conflituais mais 

prováveis, sem deixar de pensar em quaisquer outros que possam emergir 

como mais perigosos.  

De salientar que, no caso de um país com a dimensão estratégica de Portugal, 

se forem eliminadas capacidades militares ou, eufemisticamente 

“congeladas”, dificilmente poderão ser reconstituídas em tempo oportuno e 

sem a alocação de recursos consideráveis. 

Nessa eventualidade as vulnerabilidades seriam de vária ordem. Desde logo, 

implicações negativas e de monta na instrução, na manutenção, no emprego 

da componente militar, e até mesmo na sua liberdade de ação operacional.  

No plano externo, seria de esperar inclusivamente que os processos de 

planeamento da ação estratégica do Estado perdessem credibilidade e de 

certo modo impacto, designadamente junto das OI de que Portugal faz parte.  
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4.  O PROCESSO DE REFORMA DAS FORÇAS ARMADAS 

Desde 25 Abril de 1974 que a IM vem passando por sucessivos processos de 

reforma ditados pela visão política, pelos objetivos, pelas metodologias e 

pelos estilos de governação de cada época, atentas as circunstâncias externas 

e internas e respetivas conjunturas, estando, no entanto, na sua base sempre 

presente o desiderato de se proceder ao “redimensionamento”, 

“reestruturação” e “reequipamento” das FFAA. 

Nessa linha de orientação, começou por se proceder à retração e adaptação 

do dispositivo e, mais tarde, à sua reestruturação, tendo em vista uma maior 

eficiência e rigor na distribuição dos recursos. A este propósito governamental 

esteve quase sempre subjacente a ideia de reduzir a dimensão e a 

configuração das FFAA e, consequentemente, a sua expressão financeira e 

orçamental. 

Este extenso e prolongado período de reformas teve equívocos, resistências, 

pausas e presumíveis erros, mas também períodos dinâmicos de prossecução 

e de realização profícua. 

Cumpre aqui sublinhar que, no decurso deste longo processo, as principais 

decisões nem sempre tiveram em conta os princípios que devem orientar uma 

reforma estrutural. No que se refere ao princípio da precaução, recorde-se a 

opinião, expressa há quase vinte anos por um Ministro da Defesa Nacional: 

 ____________________________________________________________ 

 “A reforma das Forças Armadas é incompatível com experimentalismos” e 

que as ”decisões apressadas, pouco ponderadas ou irrefletidas podem ter 

consequências devastadoras, que levam anos a recuperar, sobretudo numa 

instituição tão sensível como são as Forças Armadas”.   

 ____________________________________________________________ 

Para concluir estas observações, parece interessante salientar que nas 

reformas efetuadas foi frequentemente prestada maior atenção às questões 

da organização e da administração, relegando para um plano secundário as 

condições necessárias ao cumprimento com razoabilidade das missões 

atribuídas, e à eficiência e eficácia da conduta operacional. 

Traçado o quadro geral dos sucessivos processos de reforma das FFAA, é 

altura de abordar a situação atual. 

5.  A VERTENTE ATUAL DA REFORMA DAS FORÇAS ARMADAS 

As decisões tomadas no passado recente relativamente às FFAA abriram um 

novo ciclo de reforma que se supõe não ter precedente concetual e 

metodológico em etapas anteriores, dada a diversidade dos setores 

abrangidos e a presumível mútua interação.    
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Relembre-se, entre outros processos, a limitação das competências dos 

Tribunais Militares e a sua extinção em tempo de paz; as revisões 

introduzidas no Código de Justiça Militar (CJM) e no Regulamento de 

Disciplina Militar (RDM); os constrangimentos na autonomia decisória dos 

Chefes de Estado-Maior (CEM) na condução dos Ramos, com interferência 

direta nas suas competências nos domínios administrativo e da gestão de 

pessoal e financeira; as reduções, sem racional conhecido, de efetivos e de 

encargos com a defesa; e as decisões no sentido de uma desvalorização da 

CM e especificidade castrense, com reflexos nas carreiras, na saúde, no apoio 

social e até mesmo nas retribuições dos militares. 

Não se esqueça igualmente, o baixo grau de realização das Leis de 

Programação Militar (LPM) e de Programação de Infraestruturas Militares, 

quer pela não execução dos programas inscritos, quer pela falta de 

financiamento, quer ainda pela dimensão das cativações orçamentais que 

lhes são aplicadas. 

Estas transformações vieram a culminar com a “Reforma 2020” 6, lançada 

pelo já citado XIX Governo Constitucional. 

Numa breve síntese, refiram-se, entre outras decisões, o cancelamento da 

generalidade dos programas de modernização que estavam em curso, com 

implicações nas capacidades, nas unidades operacionais disponíveis para a 

satisfação de compromissos internacionais e para o cumprimento de missões 

nas áreas e zonas de soberania e jurisdição nacional, incluindo os meios 

navais e aéreos dedicados às Regiões Autónomas. 

Do mesmo modo, não foi concretizado qualquer projeto de modernização ou 

de reequipamento previsto na LPM, até porque só muito recentemente, quase 

um ano depois, em maio de 2015, é que a mesma foi aprovada. 

Concorrentemente foi desarticulado o Sistema de Saúde Militar, foi alterado 

o estatuto administrativo das Oficinas Gerais de Material de Engenharia, 

foram extintas múltiplas valências da Manutenção Militar, enquanto o futuro 

do Arsenal do Alfeite parece incerto. Ficou por concretizar, apenas, a proposta 

de desmembramento das capacidades do Laboratório Militar de Produtos 

Químicos e Farmacêuticos.  

Na mesma linha, prosseguiu a redução dos orçamentos da defesa e a 

diminuição dos efetivos militares que, nos últimos quinze anos, por todo 

perfazem valores da ordem dos 30%, embora continue por conhecer o 

racional dessas reduções, bem como as implicações que se esperam para o 

SFN em vigor, em especial, para a sua componente operacional, e aí para 

 
6 Em 19 de abril de 2013, uma semana depois de ter sido aprovado o CEDN, o 

Governo aprovou «as linhas de orientação para a execução da reforma estrutural 
da DN e das FFAA», designada por Reforma «Defesa 2020» por intermédio da RCM 
nº 26/2013, daquela data. 
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uma adequada relação que deve sempre existir entre as designadas “frente” 

e “retaguarda”. 

Desta maneira, fez-se perdurar a ideia de que com menos era possível fazer 

mais, quando na realidade, no âmbito militar, com menos faz-se menos, 

normalmente pior, podendo dar origem a situações em que, na maioria dos 

casos, o erro se paga com a vida. 

6.  A CONDIÇÃO MILITAR 

No que concerne aos recursos humanos, importa ainda sublinhar que a 

reforma já não visa apenas a diminuição dos efetivos, como vinha a suceder, 

mas o próprio estatuto dos militares e a sua essência. 

Na realidade, a recente alteração do Estatuto dos Militares das Forças 

Armadas (EMFAR) veio inclusivamente evidenciar o propósito de obter, 

também, por esta via, poupanças e ganhos, sem cuidar dos efeitos negativos 

que daí resultam para o moral, para a coesão e até mesmo para o prestígio 

e deontologia da profissão militar. 

Como é sabido, muito se tem escrito a este propósito e muitos têm sido os 

textos, os ensaios, os artigos de opinião, os comunicados das Associações 

Profissionais de Militares (APM) que vêm sendo publicados, quer nos jornais 

de maior expansão e generalistas quer em revistas da especialidade, estes 

de distribuição mais restrita e públicos-alvo mais segmentados e exclusivos.  

O desalento e a frustração assumem-se como uma realidade explícita e 

impossível de escamotear no seio das FFAA, considerados os reflexos das 

opções feitas em matéria de grandes agregados, como são, por exemplo, os 

das “carreiras”, da “saúde”, da “proteção social complementar dos militares 

e das suas famílias” e das “remunerações”, entre outros.  

Por tudo isto, fica clara a ideia de que nunca, como nos últimos anos, se tinha 

ido tão longe na desconstrução das FFAA, a par de um permanente 

desrespeito pela condição militar daqueles que nelas servem, induzindo uma 

acentuada e igualmente preocupante descaracterização da profissão militar.  

7.  A CAPACIDADE OPERACIONAL DAS FFAA E PERSPETIVAS 

As FFAA dispõem atualmente de um núcleo reduzido de meios com valor 

militar credível que podem atuar autonomamente, ou integrados em forças 

multinacionais, em cenários “selecionados” de razoável exigência 

operacional. Essa capacidade de intervenção resulta dos esforços 

desenvolvidos ao longo de várias décadas, no sentido de consolidar doutrina 

e conceitos de emprego, de obter equipamento com potencial operacional, de 

criar novos sistemas de formação e treino, de desenvolver adequados 
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sistemas de sustentação logística, e de satisfazer todos os outros requisitos 

que se sabe serem necessários à atividade das FFAA. 

No que toca ao equipamento mais antigo, hoje em dia de reduzido valor 

operacional e técnico, mas ainda indispensável por não ter sido substituído, 

tem sido possível prolongar consideravelmente o seu ciclo de vida e continuar 

a utilizá-lo com a racionalidade possível. A verdade é que, no essencial, têm 

sido asseguradas as missões atribuídas às FFAA, a nível interno e externo, 

com resultados dignos e honrosos. 

Não cabe aqui falar das circunstâncias em que essas missões foram 

preparadas e executadas, mas não pode deixar de se salientar que os 

resultados obtidos devem muito ao fator humano, ou seja, ao 

profissionalismo, à versatilidade, à abnegação e à vontade dos militares 

portugueses em bem servir o seu País.  

Dito isto, é altura de olhar para o futuro, porque não podemos partir do 

princípio de que tudo vai correr da mesma forma. 

No plano dos recursos humanos, materiais e financeiros, é ineludível que as 

condições serão muito mais difíceis e presumivelmente mais penalizadoras 

da atividade e prontidão operacional. No entanto, esta constatação não deve 

ser vista como uma fatalidade, mas como um estímulo para a procura de 

novas soluções e, importa dizê-lo, para recuperar outras que nunca deveriam 

ter sido abandonadas. 

Na realidade, o desafio que se nos depara é um exercício complexo de gestão 

de necessidades, de interesses, e de objetivos, que só pode ser resolvido 

através de um rigoroso e exigente processo de planeamento de defesa 

nacional e de forças, que a lei prevê, mas cuja metodologia, de tipo-

descendente, não é ajustada desde 1982, ano em que foi aprovada a primeira 

Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas (LDNFA) e nela se consignou 

uma tal orientação. 

Desde essa data, foram aprovadas outras versões da LDN e da Lei Orgânica 

de Bases de Organização das FFAA (LOBOFA), mas a metodologia de 

planeamento estratégico militar adotada em 1982 permaneceu inalterada, 

apesar de o CEDN de 2013 ter estabelecido como fundamental a 

implementação decisiva de uma metodologia de planeamento por 

capacidades. 

Na prática, o que se verificou foi, uma vez mais, a prossecução, a contrario, 

de uma abordagem ao planeamento de defesa nacional de cariz 

essencialmente financeiro, em que os orçamentos comandam as opções e a 

materialização dos meios, ficando a sua utilização e emprego operacional 

dissociados da realidade estratégica do País. 
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Em síntese, compreendendo-se de alguma forma as razões da abordagem 

financeira, afigura-se, no entanto, que a mesma terá de ser ajustada em 

função dos desafios que decorrem da nova situação estratégica, sob pena de 

se acentuarem as incoerências e disfuncionalidades do SFN em vigor, da sua 

edificação, levantamento e sustentação.  

8.  UM CAMINHO A PERCORRER 

Atento o que foi dito, afigura-se-nos que interessa elencar um conjunto de 

questões que justificam uma reflexão prospetiva: 

 Em primeiro lugar, a operacionalização da metodologia de 

planeamento de defesa nacional por capacidades, tal como se 

estabelece e determina no CEDN 2013, por ser aquela que, nas atuais 

circunstâncias difusas e de incerteza quanto ao tipo e natureza da 

ameaça, melhor consegue correlacionar a capacidade com o propósito 

da missão, com os meios necessários para o alcançar, com a sua 

organização e com a vontade política de os empregar. 

De notar que esta metodologia melhora, sobremaneira, o processo de 

planeamento e de decisão político-militar, ao tornar constante e 

interativa a relação entre os fins e os meios, e entre a política e a 

estratégia. Tem ainda o benefício de tornar mais transparente e melhor 

explicitada e explicada a razão de ser das FFAA e a assunção política, 

perante o país e os portugueses, dos grandes objetivos de defesa 

militar.  

Mais, este tipo de metodologia permite interligar com maior rigor e 

coerência os diversos tipos de planeamento militar: o planeamento de 

defesa com o planeamento de forças e com os planeamentos logístico, 

financeiro e, todos eles, com os orçamentos de funcionamento e de 

investimento das FFAA e dos Ramos. 

Ao proceder deste modo, sustar-se-á de forma evidente a abordagem 

do tipo meramente financeira que vem sendo materializada, evitando-

se assim a subversão do racional do SFN pela distribuição aleatória e 

não objetivada dos recursos financeiros disponíveis. 

Acresce que esta metodologia é a que melhor possibilita relacionar o 

SFN e as “necessidades organizacionais” que impõe, com os efetivos 

de pessoal, com a conceção e gestão dos quadros de pessoal 

permanente e, bem assim, com as “necessidades individuais” dos 

respetivos agregados. 

Finalmente, este tipo de metodologia permitirá ultrapassar os 

inconvenientes de uma situação em que já não é o SFN a determinar 

as “necessidades organizacionais”, mas antes as “necessidades anuais” 

definidas, como hoje acontece, com base em critérios de natureza 

casuística, de ordem financeira e orçamental. 
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 Em segundo lugar, a recuperação do tema, pouco debatido, da 

capacidade de mobilização nacional.  

Com a extinção do Serviço Militar Obrigatório, por via de um processo 

eminentemente político e fechado ao debate público, na sociedade, o 

País acabou por aceitar algumas vulnerabilidades ao abandonar o 

regime de conscrição sem alternativa consistente; e ao adotar um 

sistema de voluntariado e de contrato, substituiu a matriz de relação 

individuo-Instituição, muito marcada pelo dever e pela cidadania, por 

outra de natureza contratual e de interesse. 

Por outro lado, a depressão demográfica e a emigração de quadros só 

vêm acrescentar dificuldades ao estudo de soluções que permitam, em 

caso de necessidade, fazer crescer o núcleo de forças mínimo para 

níveis mais adequados com um eventual agravamento da conjuntura 

e do próprio ambiente estratégico que nos envolve e por isso 

influencia.  

 Em terceiro lugar, a clarificação do dever de tutela a que 

estatutariamente qualquer militar está obrigado, e ao qual não se pode 

furtar. Esta questão justifica alguns comentários: desde logo, sublinhar 

a perceção, interiorizada na tradição, no uso e no costume militar, de 

que os CEM, no cumprimento do dever de tutela, exercem o seu 

magistério de influência junto do poder político, sempre que estiverem 

em causa problemas graves de pessoal. E, na verdade, nessas 

circunstâncias, os chefes militares foram geralmente ouvidos sendo, 

em regra, as suas intervenções consideradas e avaliadas. 

Sucede, porém, que o poder político tem vindo a neutralizar este 

relevante papel dos CEM, precisamente numa altura em que a 

insatisfação dos militares está a crescer por razões que já foram 

indicadas. 

Paralelamente constatam-se casos em que, na opinião pública, se cria 

a ideia de que os CEM aprovaram ou concordaram com determinadas 

decisões, quando a realidade nem sempre é essa, algumas vezes, até 

mesmo, o seu contrário. Estes casos minam a confiança dos militares 

nas instituições, porventura, nem sempre com razão, nas próprias 

chefias militares, sendo, portanto, de evitar, embora, na realidade os 

direitos que lhes assistem, ao virem sendo sistematicamente 

coartados, possam ajudar a compreender uma tal atitude. 

A propósito será de precisar que a responsabilidade dos CEM 

relativamente aos seus subordinados, no âmbito das suas 

competências de comando, no sentido militar da palavra, é distinta do 

papel e da ação das APM que, no âmbito da legislação que regula a sua 

atividade vêm desenvolvendo, é justo reconhecer, um vasto e 

meritório trabalho. 
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 Em quarto lugar salienta-se que a IM tem uma especificidade própria, 

consubstanciada na CM, que faz dela uma instituição sem equivalente 

a nível do Estado, sendo a única a que se exige o cumprimento da sua 

missão mesmo com o risco do sacrifício máximo daqueles que nela 

servem. 

Com efeito, é a CM que permite que se empregue a IM na guerra e 

também na paz, em situações limite, de elevado risco, com 

permanente disponibilidade, de forma autossustentada e por tempo 

indeterminado. 

A Lei 11/89 de 1 de junho, Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar 

(ECM), expressa e fundamenta esta singularidade, a par dos deveres 

e das restrições aos direitos de cidadania e dos direitos 

especificamente reconhecidos aos militares, que ao Estado compete 

garantir. 

Tem-se também consciência de que o “direito à carreira” que o EMFAR 

preceitua em obediência à letra do próprio ECM, vem sendo 

desvirtuado e adulterado, com profundas consequências para a 

“motivação” dos efetivos, para a “atratividade da carreira militar” e 

para o “recrutamento”. 

Importa referir ainda que esta realidade poderá atingir por igual outras 

áreas como as da “fidelização dos mais novos” e da “retenção dos mais 

velhos” o que, a acontecer, colocará problemas acrescidos e graves às 

FFAA.  

Por último, a ponderação dos mecanismos de nomeação das Chefias 

Militares, do Regulamento de Disciplina Militar e do Protocolo e 

posicionamento dos militares, à luz das lições aprendidas e da 

experiência entretanto recolhida, impõe-se como que obrigatória, 

dadas as especificidades e a natureza dos próprios processos. 

Em conclusão, no quadro traçado e pelas razões apresentadas, afigura-se 

que muito poderá e deverá ser feito na área da DN e das FFAA, desde logo 

as coisas certas. E isso estará certamente ao alcance do País, se forem 

mobilizadas vontades, articulados setores de atividade, coordenadas ações, 

aproveitadas competências, escolhidos os adequados modos de agir e 

aplicados os devidos preceitos e métodos da conceção, estudo e planeamento 

estratégico e militar. 

Pela nossa parte, a disponibilidade é completa e incondicional. 
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O Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI) integra um conjunto 

de oficiais-generais dos três ramos das Forças Armadas na reserva e na 

reforma que no passado recente desempenharam cargos de alta 

responsabilidade na hierarquia das Forças Armadas e da Guarda Nacional 

Republicana.  

No âmbito dos estatutos da Associação, estes oficiais-generais têm vindo a 

analisar e a refletir, no exercício dos seus deveres de cidadania ativa e 

responsável, sobre a situação no País, em particular nas vertentes 

relacionadas com a defesa e a segurança.  

No decurso dessa atividade vêm assistindo, 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.  

Nestas circunstâncias, exprimindo-nos, exclusivamente em nome deste 

Grupo, entendemos apresentar, resumidamente, o produto da nossa 

ponderação, em nome da lealdade e do dever de consciência que temos para 

com o País. 
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O AMBIENTE DE SEGURANÇA  

O conceito estratégico de defesa nacional (CEDN) de 2013 menciona que “a 

situação estratégica e o ambiente internacional se alteraram profundamente” 

e, mais adiante, afirma que a União Europeia (UE) e a Organização do Tratado 

do Atlântico Norte (OTAN) são ”vitais para a segurança e defesa nacionais”.  

Poucos anos passados desde a aprovação do CEDN, o setor da defesa nacional 

não parece ter em devida conta a grave instabilidade e conflitualidade que, 

dia a dia, se vem instalando na cena internacional, nem os claros sinais de 

desalinhamento na coesão política e militar da UE e da OTAN.  

A constatação destas tendências e a necessidade de antecipar e relativizar as 

suas implicações exige que se dedique uma atenção especial às Forças 

Armadas, por forma a assegurar a sua adaptação aos novos tempos e 

circunstâncias. Não é difícil verificar que isso não tem sucedido.  

Seja como for, é amplamente reconhecido que as Forças Armadas 

Portuguesas devem ser suficientemente robustas para cumprirem as missões 

de soberania expressas na Constituição da República, designadamente a 

defesa integrada do território nacional e a satisfação dos compromissos 

internacionais do Estado Português, no âmbito militar.  

No entanto, é menos lembrado que se Portugal não assegurar essas 

responsabilidades, criará vulnerabilidades próprias e também para os seus 

aliados. Nessa eventualidade, o País tornar-se-ia um parceiro irrelevante e 

dispensável na discussão das grandes questões da segurança cooperativa e 

a sua liberdade de ação política seria consideravelmente reduzida na cena 

internacional. Ou seja, Portugal deixaria de ser um parceiro ativo nesses 

centros de decisão e transformar-se-ia num mero “destinatário”. 

OS INDÍCIOS DE CRISE  

Do que temos podido observar, as Forças Armadas, enquanto elemento 

orgânico da estrutura de defesa nacional, debatem-se com dificuldades tão 

sérias que não parece possível prosseguir na inércia dos últimos anos, sem o 

risco de se acentuar o enfraquecimento da capacidade militar do País.  

É certo que as Forças Armadas, instituição caraterizada por princípios e 

valores específicos, se encontram num processo de desvalorização e diluição 

do seu significado nacional.  

Noutra vertente, o sistema de forças que é a componente operacional desse 

conjunto – elemento orgânico e institucional – está fragilizado e enfrenta 

sérios constrangimentos na sua edificação e sustentação.  
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Embora muitas das atuais dificuldades resultem de decisões tomadas no 

passado, vêm-se acumulando novos problemas que ficam sem resolução e se 

adicionam às antigas dificuldades, acentuando-as de maneira inextricável.  

A situação, apesar de ser grave, não tem merecido especial atenção no 

debate político, nem parece encontrar-se entre as prioridades centrais de 

governo. 

Acresce que a opinião pública permanece alheada do assunto por falta de 

uma pedagogia de defesa nacional, e de entendível cultura estratégica e de 

segurança das elites portuguesas.  

Na realidade, a dimensão dos problemas existentes nas Forças Armadas tem 

tido reduzida visibilidade pública pelo facto de, na generalidade e apesar dos 

constrangimentos, estarem a ser cumpridas as missões atribuídas, tanto no 

plano nacional como no da cooperação internacional.  

Vale a pena trazer à memória que, em determinados períodos do passado 

recente, as missões só puderam ser cumpridas porque os vários escalões da 

hierarquia militar assumiram o risco calculado de atuar com limitações 

pontuais de equipamento e com o afrouxamento de padrões operacionais. 

____________________________________________________________ 

Foram bem-sucedidos por esforço e merecimento próprios e, também, 

porque foram favorecidos pelo imponderável fator da sorte. 

____________________________________________________________ 

Este empenho militar contribuiu para salvaguardar a credibilidade externa da 

política de defesa nacional e, no plano interno, evitou situações de melindre 

a vários governos.  

No entanto, o contexto atual é objetivamente mais difícil do que era então, e 

não parece razoável esperar que um grupo cada vez mais reduzido de 

militares consiga compensar a crescente discrepância entre as missões 

atribuídas e as forças e meios existentes.  

As missões das Forças Nacionais Destacadas têm vindo a ser executadas com 

indiscutível mérito, mas deve reconhecer-se que têm um caráter conjuntural 

e específico e, em regra, decorrem em ambientes de baixa a média 

intensidade. Por isso, não podem fornecer um quadro de aferição para um 

sistema de forças que deve garantir resiliência, disponibilidade e capacidades 

para atuar em operações de nível diversificado de violência. Será uma 

perigosa ilusão pensar o contrário.  

Neste panorama largamente negativo, não se pode presumir que o dever de 

sigilo e o sentido individual da disciplina e lealdade, timbre dos militares, 

sejam suficientes para silenciar o processo de degradação em curso. 
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AS REFORMAS NA DEFESA NACIONAL  

A primeira visão governamental para as Forças Armadas, anunciada na 

década de 1980, preconizava um modelo baseado em “menos forças, 

melhores forças”. Na prática, conduziu sobretudo a “menos forças”, apesar 

de ter sido adquirido – com atraso e sempre aquém da programação 

estabelecida – equipamento com inegável valor militar.  

Mais tarde, na década de 2000, as estratégias de longo prazo foram 

secundarizadas, invocando a necessidade de obter resultados concretos e 

imediatos em questões de âmbito orçamental. A partir daí, as reformas 

passaram a privilegiar a redução da despesa, como um fim em si mesmo, 

quase sempre com prejuízo de critérios de racionalidade económica e militar, 

que seriam indispensáveis a uma transformação consistente e com sentido 

do futuro.  

Num rápido balanço, pode concluir-se que as Forças Armadas mudaram 

significativamente nas últimas quatro décadas. Pela sua amplitude, 

profundidade e duração, o processo de transformação militar não é 

comparável com as mudanças promovidas nos restantes setores da 

Administração do Estado, qualquer que seja o ângulo de observação.  

Ainda assim, o esforço reformista das Forças Armadas mantém-se, sob o 

argumento político, ciclicamente repetido, de que é necessário prosseguir as 

iniciativas de racionalização, reestruturação e redimensionamento.  

Não obstante esta ideia dominante, as reformas têm incidido muito mais nos domínios 

orgânico e político-administrativo do que no domínio operacional, com variações 

associadas à política de cada governo para a defesa nacional. Deste modo, a maioria 

das reformas tem sido de âmbito setorial. 

A “DEFESA 2020”  

A reforma estrutural iniciada em 2013 – designada “Defesa 2020” – foi muito 

diferente das anteriores e teve consequências profundas nas Forças Armadas. 

Justifica, por isso, uma referência específica.  

Esta reforma visava no essencial: responder aos desafios de mudança do 

Governo; obter ganhos de eficiência, economias de escala e vetores de 

inovação; implementar um modelo sustentável para a defesa nacional e para 

as Forças Armadas; racionalizar a despesa militar.  

Como “fatores de planeamento e orientações”, definia: o compromisso 

orçamental para a defesa nacional em 1,1% (+/-0,1) do PIB; o efetivo 

máximo das Forças Armadas entre 30.000 e 32.000 militares; a redução de 

30% ao nível dos comandos, unidades, estabelecimentos e demais órgãos 

das Forças Armadas.  
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Apesar dos alertas efetuados quanto aos riscos de iniciar uma reforma desta 

envergadura, antes de estar completamente implementada a reforma de 

2009 e de existirem boas razões para recear efeitos secundários indesejados, 

incertos e incontroláveis, o processo político prosseguiu.  

Como se previa, os resultados alcançados ficaram muito aquém dos objetivos 

propostos, designadamente em relação às medidas mais difíceis de executar, 

ou seja, aquelas que tinham maior impacte na organização e na operação das 

Forças Armadas. Daí resultaram consequências altamente gravosas que urge 

reverter. A título de exemplo, refira-se que ainda hoje não se conhece o 

fundamento da decisão de reduzir os orçamentos da defesa nacional, os 

efetivos e os órgãos das Forças Armadas, uma vez que não foram divulgados 

os correspondentes estudos.  

Numa reforma em que se proclamava a racionalização dos recursos e o 

reforço da operacionalidade assistiu-se, pelo contrário, a cortes aleatórios nos 

orçamentos e nos efetivos, à alienação e abandono de infraestruturas, ao 

cancelamento de programas de reequipamento em curso e à venda de 

equipamentos sem se proceder à indispensável substituição.  

Caberá aos órgãos de soberania responsáveis pelo controlo político, 

jurisdicional e administrativo sobre a defesa nacional e as Forças Armadas 

fazer um exame objetivo deste processo.  A partir desse diagnóstico poderão 

ser tomadas decisões melhor fundamentadas, ouvindo necessariamente o 

conselho militar institucional. Na eventualidade de serem auscultadas 

entidades externas, por razões de confiança pessoal, política ou outras, esse 

contributo não pode prevalecer sobre as perspetivas institucionais e, muito 

menos, substitui-las. 

O SISTEMA DE FORÇAS NACIONAL  

Uma das questões centrais na presente situação das Forças Armadas reside 

no arriscado e inconveniente desfasamento entre o que estabelece a 

documentação estruturante da defesa nacional e o que se passa, na 

realidade, ao nível do sistema de forças.  

Em retrospetiva, vemos que o conceito estratégico de defesa nacional de 

2013 definiu, mau grado as distorções a que foi sujeito e em tempo 

apontadas, a estratégia global do Estado no que se refere aos objetivos da 

política de segurança e defesa nacional. Esses objetivos foram transpostos: 

primeiro, para as grandes linhas de atuação das Forças Armadas; depois para 

as missões das Forças Armadas; por último, para o sistema de forças 

nacional.  

Deste modo, cumpriram-se as fases de planeamento previstas na lei e, por 

conseguinte, terão sido obrigatoriamente verificadas a exequibilidade, a 

aceitabilidade e a adequabilidade do conceito aprovado.  
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No entanto, decorridos mais de seis anos, que se revelaram muito rápidos 

em termos de evolução da conjuntura internacional, ainda não foi possível 

edificar e levantar o sistema de forças aprovado, por não terem sido 

disponibilizados os necessários recursos.  

A resolução desta contradição constituiria um avanço indispensável na 

normalização dos processos de planeamento de defesa e do planeamento de 

forças e na sua subsequente concretização. 

OS RECURSOS  

No que se refere aos orçamentos de funcionamento, constata-se que os 

agrupamentos de despesa de pessoal e da operação e manutenção têm 

estado abaixo dos montantes que os representantes das Forças Armadas 

geralmente afirmam ser necessário para garantir a prontidão operacional. 

Por esse motivo, têm crescido as dificuldades de sustentação e manutenção 

no âmbito geral das Forças Armadas, com maior incidência na Marinha e na 

Força Aérea, pelas caraterísticas dos meios que operam.  

Quanto aos orçamentos de investimento, a principal dificuldade tem residido 

na execução orçamental dos montantes aprovados.  

Com efeito, verifica-se que a aprovação das leis de programação militar 

apenas tem significado que um conjunto de programas de aquisição ou de 

modernização de armamento e equipamento, propostos pelo Governo, foram 

validados pela Assembleia da República.  

Na prática, o calendário e os fluxos financeiros constantes nas leis de 

programação militar sofrem frequentes descontinuidades em resultado de 

cativações, de deduções, de transferências de saldos e, em certos casos, de 

dificuldades associadas à complexidade técnica e administrativa dos 

processos.  

A isto acrescem artificiosos métodos de relativizar estatisticamente estes 

factos perante a opinião pública e fóruns internacionais.  

No quadro das leis de infraestruturas militares, têm sido insuficientemente 

realizadas as ações de conservação, manutenção, segurança, modernização 

e edificação de infraestruturas da componente fixa do sistema de forças. 

Paralelamente, tem prosseguido a exploração das modalidades de 

rentabilização de imóveis afetos à defesa nacional, com resultados medíocres.  

Por isso, persistem graves deficiências ao nível da habitabilidade e 

funcionalidade de muitas infraestruturas, que só será possível ultrapassar 

através de um programa mais vasto e ambicioso.  
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Tudo isto concorre para a degradação das componentes operacional e fixa do 

sistema de forças e evidencia, pelo menos, a absoluta necessidade do 

reconhecimento da situação e, em conformidade, o dever de fiscalização e 

controlo por parte dos órgãos políticos instituídos. 

AS DIFICULDADES NOS RECURSOS HUMANOS  

Quanto aos recursos humanos, as Forças Armadas enfrentam dificuldades 

inéditas ao nível da seleção, do recrutamento e da retenção. É um problema, 

da mais alta importância, que a direção política da Defesa Nacional terá de 

solucionar.  

Refira-se que no final da década de 2010, os efetivos globais encontravam-

se cerca de 30% abaixo dos quantitativos aprovados em 2013 e, no que se 

refere a praças do Exército, essa percentagem aproximava-se de 50%. São 

mínimos nunca verificados nas Forças Armadas Portuguesas em tempos 

contemporâneos.  

Salienta-se que uma unidade do Exército só se considera passível de emprego 

operacional quando o seu potencial de combate, em pessoal e material, se 

encontra acima de 75%. Nesta moldura, a situação das Forças Armadas em 

geral é grave, mas no caso particular do Exército é de emergência 

institucional.  

Deste modo, a situação que se vive é insustentável e já compromete o 

cumprimento de algumas das missões atribuídas. Se nada for feito, o 

problema continuará a agravar-se mais rapidamente. 

A área dos recursos humanos é absolutamente crucial porque são as pessoas, 

integradas nas fileiras das Forças Armadas, que asseguram a realização da 

estratégia delineada a alto nível e são elas que “convertem” toda a estrutura 

política e militar da defesa nacional em desempenho operacional.  

As dificuldades existentes nesta área têm razões de natureza subjetiva e 

causas objetivas. As razões de natureza subjetiva não são valorizadas da 

mesma maneira por todos os militares, mas é inegável que tem vindo a 

crescer nas Forças Armadas um clima geral de mal-estar, de insatisfação, de 

saturação, e de injustiça relativa.  

Até agora esses sentimentos, amplamente disseminados, não se refletiram 

em ações contestatárias. Mas as circunstâncias negativas, que se acumulam, 

têm levado um número crescente de militares dos Quadros Permanentes e 

dos Regimes de Voluntariado e de Contrato a abandonar precocemente as 

fileiras. Em regra, são os militares mais qualificados que optam por uma nova 

carreira no setor privado, ou em outros setores da administração pública, 

onde auferem remunerações mais elevadas e não estão sujeitos às restrições 

e deveres especiais inerentes à profissão militar. A reposição desses militares 

é geralmente difícil e, por vezes, inviável.  
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As saídas prematuras prejudicam o funcionamento das Forças Armadas e 

constituem um desperdício de recursos, uma vez que a formação e o treino 

são demorados e exigem avultados investimentos. Com efeito, as múltiplas 

formações, especializadas e transversais, não podem ser aligeiradas, dada a 

necessidade de garantir exigentes padrões de desempenho e de segurança 

(de pessoas, equipamentos e infraestruturas).  

No que se refere às causas objetivas de insatisfação são de relevar as 

seguintes:  

 O Estatuto dos Militares das Forças Armadas, com as alterações a que 

foi sujeito, penaliza os fatores influenciadores de carreira para os 

militares que se encontram no serviço ativo (nomeadamente na 

passagem à reserva e reforma, no condicionamento das promoções e 

na consequente progressão na carreira); 

 O conceito da condição militar, apesar de permanecer estatuído em lei 

de 1989 tem vindo a ser descaraterizado de tal modo que hoje não 

passa de um slogan que, objetivamente, penaliza os militares; 

 O sistema remuneratório dos militares das Forças Armadas, por 

decisão de vários governos, tem sofrido um progressivo 

desajustamento em relação a outros sectores da administração pública 

equiparáveis, quer no leque salarial, quer nas condições de reforma, 

quer na remuneração dos cargos de topo de carreira, induzindo a ideia 

de que o desequilíbrio se deve à limitação de direitos reivindicativos 

inerentes à condição militar; 

 Por outro lado, a tendência para desvalorizar as qualificações militares 

em relação a funcionários civis parece acentuar-se, sendo exemplo 

disso o progressivo afastamento de militares dos cargos superiores do 

Ministério da Defesa, facto sem correspondência nas restantes tutelas 

políticas da administração pública;  

 A isto acresce a noção de que o envolvimento de militares nas “outras 

missões de interesse público” é prioritário em relação às missões 

“essencialmente militares”.  

A reforma do Sistema de Saúde Militar deu origem a problemas de vulto. 

Convém identificar alguns: 

 O funcionamento do Hospital das Forças Armadas (HFAR) – edificado 

com base na extinção dos hospitais dos ramos – continua a ser afetado 

por insuficiências de recursos humanos, de valências e de 

infraestruturas que o impedem de garantir, com eficácia, as suas 

finalidades;  
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 A reforma efetuada, ao invés de melhorar, piorou as condições de 

assistência dos militares e suas famílias e, ao que se conhece, sem 

qualquer poupança de recursos, materiais e humanos; 

 A aplicação direta e não seletiva de princípios de gestão do Serviço 

Nacional de Saúde ao Sistema de Saúde Militar tem inconvenientes 

funcionais e dilui a estrutura hierárquica militar na qual está integrado; 

 O Instituto de Ação Social das Forças Armadas tem uma dívida 

acumulada de várias dezenas de milhões de euros, por lhe ter sido 

atribuída a responsabilidade pelos custos da Assistência na Doença aos 

Militares (ADM) sem a correspondente contrapartida;  

 Os custos da ADM têm vindo a crescer porque lhe foram imputadas 

despesas que constituem uma responsabilidade social do Estado 

(designadamente as respeitantes aos deficientes das Forças Armadas, 

aos pensionistas de invalidez, aos pensionistas de preço de sangue e 

famílias), para além de encargos relacionados com o HFAR e a saúde 

operacional (entretanto resolvidos); 

 Deste modo, o Estado não garantiu, como devia, a parte que lhe cabia 

suportar no custo do Sistema de Saúde Militar. 

Residem aqui algumas explicações para o descontentamento em meio militar 

e a perturbação por que passa o atual modelo de prestação de serviço. 

Por último, importa notar que um dos traços mais importantes e 

característicos das Forças Armadas – a hierarquia – tem vindo a conhecer 

mudanças, por variadas razões. Recordem-se algumas:  

 As alterações verificadas no processo da justiça e disciplina militar, 

bem como a instituição de medidas avulsas que limitam a liberdade de 

manobra das chefias militares no domínio administrativo e financeiro, 

têm tido reflexos negativos a nível de comando, da hierarquia e da 

disciplina e, portanto, na eficácia e eficiência militar; 

 Esta situação tem vindo a fomentar a utilização, por um número 

crescente de militares, de redes paralelas e horizontais de associação 

e de informação, utilizado o espaço digital. Daqui resulta o 

enfraquecimento da cadeia hierárquica – política e militar – e a 

emergência de condições favoráveis ao aparecimento de fenómenos 

inorgânicos. 

Neste ponto, não é de todo razoável qualquer debilitação da estrutura 

hierárquica das Forças Armadas – tanto no plano funcional como no da 

cultura militar –, nem a deriva do “tradicional estatuto de 

representação pelo comando”, porque isso teria profundas 

repercussões na coesão e disciplina militares. 
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AS FORÇAS ARMADAS NUMA ENCRUZILHADA  

Pode, pois, dizer-se que as Forças Armadas estão numa encruzilhada. Tanto 

podem avançar num caminho de acentuada diluição institucional e 

operacional ou iniciar um efetivo plano de recuperação que reverta, 

decisivamente, o processo de degradação que se vem verificando. É 

responsabilidade dos órgãos de soberania determinar se a evolução será num 

ou noutro sentido.  

Não temos dúvidas de que o caminho a seguir é o apontado por Vossa 

Excelência ao afirmar que “Sem Forças Armadas unidas fortes e prestigiadas 

não há Portugal unido forte e prestigiado. “ 

Partilhando dessa convicção, vimos apelar, em nome de todos os almirantes 

e generais do GREI, para que, perante o processo de desconstrução e pré-

falência com que as Forças Armadas se defrontam, o seu Comandante 

Supremo, fundamentado no conhecimento e lúcida perceção do “ambiente 

institucional” que se vive, seja “voz” desta realidade no sentido de que sejam 

tomadas as urgentes e imprescindíveis ações para que se possa cumprir a 

missão patriótica de dar inicio a um novo ciclo de esperança que a Instituição 

Militar anseia e que Portugal não pode dispensar. 
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Senhores Generais e Almirantes Presidentes 

dos órgãos dirigentes do GREI - Grupo de 

Reflexão Estratégica Independente 

1. Agradeço, reconhecido, a carta datada de 23 de Janeiro de 2020, que, 

aliás, retrata preocupações já antes expostas e, até, de alguma forma, 

explicativas da iniciativa de reflexão, promovida no passado recente, pelo 

GREI, e que mereceu o Alto Patrocínio do Presidente da República. 

2. Como é sabido, o ambiente de Segurança tem conhecido evolução 

ainda mais complexa e exigente do que a descrita na carta, que, nesse 

particular, até é benevolente. 

E nada indica que essas complexidade e exigência tendam a conhecer 

outro curso no futuro próximo, que não seja o adensamento da 

imprevisibilidade, o acréscimo de riscos e desafios e a necessidade de 

reforço da prioridade política da defesa nacional e da decorrente 

valorização das nossas Forças Armadas. 
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3. Também sabemos — e isso nos preocupa muitíssimo, desde a 

primeira hora — como essa prioridade política deixou de existir há décadas 

e se enraizou na sociedade portuguesa. 

De tal modo que uma insensibilidade e uma lassidão passaram a fazer 

parte da sua visão nacional e internacional, legitimando a atonia do sistema 

político como um todo. 

Já se não trata de apatia ou descaso deste, mas de estado de espírito 

generalizado no todo social, sedimentado sobretudo a partir dos anos 

noventa do século passado.  

4. Nem mesmo o excecional empenho das nossas Forças Armadas 

Destacadas tem infletido esse processo contínuo, fora de círculos muito 

restritos. 

Mais — nem mesmo os tropismos de indignação nacionalista e de 

posições de crítica do sistema político, mais recentemente surgidos ou 

recrudescidos, têm alcançado eco na visão comunitária sobre as prioridades 

de intervenção estatal. 
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5. Esta descolagem, herdada do passado, entre o sentir comunitário — 

refletido nas opções do sistema político — e o essencial para a afirmação 

Pátria e para a própria vigência do Estado de Direito Democrático, assumiu 

tal expressão que, desde o primeiro minuto do meu mandato, elegi como 

questão fundamental a do prestígio, valorização e reforço, a todos os níveis, 

das nossas Forças Armadas, no quadro de uma efetiva prioridade nacional, 

por todos assumida. 

Isto esteve presente em sucessivas intervenções públicas, ano após ano, 

em datas simbólicas — como o 25 de Abril, o 10 de Junho, o 5 de Outubro 

 por ocasião das intervenções de Ano Novo, em instituições académicas 

e militares, cá dentro e lá fora. 

A reconfiguração das celebrações do 10 de Junho, com exclusiva feição 

militar, o reavivar de linhagens históricas, a evocação da Grande Guerra, o 

sublinhar quer da excelência das Forças Nacionais Destacadas, quer do 

contributo interno, nacional, regional e local, da quadrícula do Território — 

em crescentes missões de serviço em emergência ou em tempos que o não 

eram — tudo foi sendo pensado para motivar uma sensibilização social e 

política. 

A isso se somou a constante preocupação com o repensar de orientações 

definidas no começo do século, no fim da primeira década e no início da 

segunda, em matéria de visão global de defesa nacional, de programação 

militar, de efetivos e de estatuto vigentes. 
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A estes domínios tenho dedicado, só nos últimos meses, referências e 

desafios diretos em todas as intervenções públicas relevantes, desde o Dia 

do Estado-Maior-General das Forças Armadas à abertura solene do Ano 

Judicial, da posse do Governo ao discurso de Ano Novo. 

6.  O Conselho Superior de Defesa Nacional, desde 2016 reunido com 

periodicidade regular e mais intensa, não tem deixado de debater as 

aludidas matérias, em termos, aliás, muito crus. 

O exercício respeitante às capacidades compreendidas na legislação de 

programação militar representou um passo importante, mas tardio, e, 

nalgumas vertentes, tímido, embora positivo. 

Permanecem insuficiências infraestruturais e são prementes problemas 

de efetivos, de estatuto, de regime de saúde e de integração social, além 

dos atinentes aos antigos combatentes e aos deficientes das Forças 

Armadas. 

É sabido que o Ministério da Defesa Nacional tem feito um esforço 

apreciável para equacionar, encontrar pistas de solução e acelerar essa 

solução, tentando recuperar atrasos já estruturalizados. 
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Também é sabido como os constrangimentos orçamentais e a projeção 

política da apatia ou anomia comunitária — aliás, míopes, em termos 

nacionais — continuam a constituir óbices de tomo. 

7.       Perante este panorama, o que importa é não renunciar, não desistir, 

não abdicar, de tudo fazer para ir mudando o sentir coletivo e ir apoiando 

os passos dados e ir exigindo mais passos e mais lestos. 

Saudando reforços de capacidades. Sublinhando necessidades evidentes 

de mais efetivos, mesmo em termos minimalistas. Aproveitando alterações 

estatutárias noutras áreas de soberania como as magistraturas — para 

recordar o estatuto militar. Apoiando o processo em curso no domínio da 

saúde militar, e incentivando a sua conclusão. Secundando o esforço do 

Ministério da Defesa Nacional e as instantes preocupações das chefias 

militares, para que não tenham de esperar tempo demais, ou mesmo 

tempo já sem utilidade nacional. 

Essa tem sido e será sempre uma missão essencial do Presidente da 

República e Comandante Supremo das Forças Armadas. 
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Mas, nesta, o mais importante é o porfiar por uma mudança do sentir 

comunitário. 

Porque, sem essa mudança, tudo o resto será mais lento, mais 

condicionado, mais contingente. 

Ou os portugueses assumem como vital o que é vital ou ninguém o fará 

por eles. 

E a Instituição Militar é um pilar vital da nossa afirmação Pátria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** * *** 
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REAÇÕES DOS OCS   
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Generais alertam Marcelo para "pré-falência" das Forças 

Armadas 

O Presidente da República subscreve as preocupações escritas numa carta que 

lhe foi enviada pelos oficiais-generais, mas valoriza "o esforço" do Ministério 

da Defesa Nacional. "O que importa é não renunciar, não desistir", respondeu 

o Comandante Supremo das Forças Armadas. 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Valentina Marcelino 

22 fevereiro 2020 

[«https://www.dn.pt/edicao-do-dia/22-fev-2020/generais-alertam-marcelo-para-

pre-falencia-das-forcas-armadas-11848772.html»] 

"Processo de desconstrução e pré-falência", "dificuldades inéditas", "mínimos" 

de efetivo "nunca verificados", "situação em geral grave, mas no caso do 

Exército é de emergência institucional", "dificuldades de sustentação e 

manutenção" - são alguns dos factos elencados por um grupo de generais das 

Forças Armadas (FA) numa carta de oito páginas enviada ao Presidente da 

República. Assinam a missiva quatro oficiais-generais, entre os quais três ex-

chefes do Estado-Maior: Manuel Taveira Martins, ex-chefe do Estado-Maior da 

Força Aérea, José Pinto Ramalho, ex-chefe do Estado-Maior do Exército, e 

Fernando Melo Gomes, ex-chefe do Estado-Maior da Armada. O quarto general 

é Luís Sequeira, ex-secretário-geral do Ministério de Defesa Nacional (MDN). 

São todos presidentes dos órgãos dirigentes do Grupo de Reflexão Estratégica 

Independente (GREI), que integra um vasto conjunto de oficiais-generais dos 

três ramos, na reserva e na reforma, que desempenharam cargos de alta 

responsabilidade nas FA e na GNR. É em nome do GREI que remeteram a 

carta, a que o DN teve acesso, a 23 de janeiro último. Os oficiais-generais 

justificam esta 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". 

Apelam a Marcelo para que, "perante o processo de desconstrução e pré-

falência com que as Forças Armadas se defrontam, o seu Comandante 

Supremo, fundamentado no conhecimento e lúcida perceção do "ambiente 

institucional" que se vive, seja "voz" desta realidade no sentido de que sejam 

tomadas as urgentes e imprescindíveis ações para que se possa cumprir a 

missão patriótica de dar início a um novo ciclo de esperança". 

https://www.dn.pt/autor/valentina-marcelino.html
http://grei-portugal.org/
http://grei-portugal.org/
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O gabinete do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, não quis comentar 

a iniciativa dos generais. "A carta não foi dirigida ao Ministério da Defesa 

Nacional, pelo que não temos comentários a fazer", respondeu o porta-voz 

oficial. 

Marcelo: "lassidão e "insensibilidade" 

A resposta de Marcelo Rebelo de Sousa, a que o DN também teve acesso, 

demorou apenas sete dias e subscreve as apreensões destes oficiais de 

topo. O Comandante Supremo das Forças Armadas considera que a 

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

"ambiente de segurança", que, no seu entender, é “ainda, mas 

complexa e exigente". Para o Presidente da República, "nada indica que 

essas complexidades e exigências tendam a conhecer outro curso no futuro 

próximo que não seja o adensamento da imprevisibilidade, o acréscimo de 

riscos e desafios e a necessidade de reforço da prioridade política da defesa 

nacional e da decorrente valorização das nossas Forças Armadas". 

Marcelo lamenta que "essa prioridade política" tenha deixado "de existir há 

décadas" e se tenha "enraizado na sociedade portuguesa". De tal forma, 

sublinha, "que uma insensibilidade e uma lassidão passaram a fazer parte da 

sua visão nacional e internacional, legitimando a atonia do sistema político 

como um todo". O Chefe de Estado assinala que a recentemente 

aprovada Lei de Programação Militar (LPM) "representou um passo 

importante, mas tardio e, nalgumas vertentes, tímido, embora 

positivo". 

• O Presidente da República deixa, ainda assim, um reconhecimento ao MDN 

pelo "esforço apreciável para equacionar, encontrar pistas de solução e 

acelerar essa solução, tentando recuperar atrasos já estruturalizados". 

• Realça 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". 

Vulnerabilidades e inércia 

Os oficiais-generais assinalam que "se Portugal não assegurar" as 

suas responsabilidades nacionais e internacionais "criará 

vulnerabilidades próprias e também para os seus aliados", tornando-

se um "parceiro irrelevante e dispensável na discussão das grandes 

questões". Daquilo que têm observado, "as Forças Armadas debatem-se 

com dificuldades tão sérias que não parece possível prosseguir na inércia dos 

últimos anos sem o risco de se acentuar o enfraquecimento da capacidade 

militar do país". 
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Sublinham que "no passado recente" as missões internacionais, elogiadas pela 

opinião pública e pelo poder político, "só puderam ser cumpridas porque os 

vários escalões da hierarquia militar assumiram o risco calculado de atuar com 

limitações pontuais de equipamento e com afrouxamento de padrões 

operacionais". 

Completam: "Foram bem-sucedidos por esforço e merecimento e também 

porque foram favorecidos pelo fator sorte." Estas missões "têm um caráter 

conjuntural específico e, em regra, decorrem em ambientes de baixa e média 

intensidade", não se podendo aferir a capacidade "para atuar em operações 

de nível diversificado de violência - será uma perigosa ilusão pensar o 

contrário". 

Os ex-chefes de Estado-Maior dos três ramos sublinham o crescimento de 

"dificuldades de sustentação e manutenção no âmbito geral das Forças 

Armadas, com maior incidência na Marinha e na Força Aérea". Notam que 

nos recursos humanos se enfrentam "dificuldades inéditas a nível de 

seleção, recrutamento e retenção". Recordam que no final da década 

passada o efetivo "encontrava-se cerca de 30% abaixo dos quantitativos 

aprovados em 2013 (reforma Defesa 2020) e, no que se refere a praças do 

Exército, essa percentagem aproximava-se de 50%" - quando o mínimo para 

o emprego operacional é quando "o potencial de combate, em pessoal e 

material", seria "acima dos 75%". "São mínimos nunca verificados nas Forças 

Armadas portuguesas em tempos contemporâneos", asseveram. Neste 

aspeto, a situação das FA "é grave" e no Exército "é de emergência 

institucional". 

 

Efetivos militares nos últimos anos 

© Fonte: Associação dos Oficiais das Forças Armadas 

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/14-set-2019/os-nossos-militares-la-fora-sao-considerados-dos-melhores-chamam-lhes-ronaldos-11298367.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/14-set-2019/os-nossos-militares-la-fora-sao-considerados-dos-melhores-chamam-lhes-ronaldos-11298367.html
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O plano Defesa 2020 previa um efetivo máximo de 30 a 32 mil militares, mas, 

segundo dados recentemente divulgados pela Associação de Oficiais das 

Forças Armadas, no final do ano passado eram 25 580. 

Os militares do GREI apontam, entre outras, questões estatutárias, falhas no 

sistema de saúde, desvalorização das qualificações dos militares para "as 

circunstâncias negativas" que têm levado "a um número crescente" de 

militares qualificados a "abandonar precocemente as fileiras" e a optar por 

carreiras no setor privado. 

… /// … 

 

"Pré-falência" das Forças Armadas. As dez razões dos generais 

e a reação dos partidos 

Falta de efetivos, capacidades operacionais comprometidas, dificuldades 

inéditas são alguns dos argumentos destacados no alerta que os generais 

enviaram a Marcelo. O presidente do CDS apela a um "consenso político". 

Valentina Marcelino 

25 fevereiro 2020  

[«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»] 

Quatro oficiais-generais, entre os quais três ex-chefes do Estado-Maior: 

Manuel Taveira Martins, ex-chefe do Estado-Maior da Força Aérea, José Pinto 

Ramalho, ex-chefe do Estado-Maior do Exército, e Fernando Melo Gomes, ex-

chefe do Estado-Maior da Armada - o quarto general é Luís Sequeira, ex-

secretário-geral do Ministério de Defesa Nacional (MDN) -, assinaram a carta 

de alerta dirigida ao Presidente da República. 

Na missiva, a que o DN teve acesso, 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". Veja mais abaixo as suas razões. 

São todos presidentes dos órgãos dirigentes do Grupo de Reflexão Estratégica 

Independente (GREI), que integra um vasto conjunto de oficiais-generais dos 

três ramos, na reserva e na reforma, que desempenharam cargos de alta 

responsabilidade na hierarquia das Forças Armadas (FFAA) e na GNR. É em 

nome do GREI que remeteram a carta, a que o DN teve acesso, a 23 de janeiro 

último. 

https://www.dn.pt/autor/valentina-marcelino.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/22-fev-2020/generais-alertam-marcelo-para-pre-falencia-das-forcas-armadas-11848772.html
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SUBSCREVERCDS apela a um consenso político 

Em declarações ao DN, o presidente do CDS salienta que "as Forças Armadas 

desempenham um papel fundamental no exercício da soberania e na defesa 

da independência nacional, do território, dos cidadãos e do Estado de direito 

democrático". 

Por isso, frisa, "a sustentação das Forças Armadas, a preservação do interesse 

nacional e o reforço do prestígio externo de Portugal recomendam um diálogo 

político-militar construtivo e um amplo consenso político entre os principais 

partidos". 

Francisco Rodrigues dos Santos está apreensivo "com o facto de o número de 

efetivos se encontrar abaixo do exigível, com a fraca atratividade da carreira 

militar, especialmente para os mais jovens, e com os baixos níveis de 

investimento na segurança cooperativa no exterior". Diz que devem ser dadas 

às Forças Armadas "todas as condições para que sejam eficazes, operacionais 

e adaptadas às mudanças que se verificam em termos internacionais - 

nomeadamente o terrorismo, o cibercrime e a segurança na gestão dos 

recursos". 

O líder centrista entende que, "com vista a resolver estas dificuldades, é 

necessário convergência política e militar nas seguintes respostas: rever o 

estatuto remuneratório das Forças Armadas; criar um quadro 

permanente de praças no Exército e na Força Aérea; implementar 

modelos alternativos de recrutamento voluntário nas Forças 

Armadas; apostar na segurança cooperativa no quadro das alianças 

internacionais em que Portugal está inserido, uma vez que segurança 

afastada de Portugal é também a nossa própria defesa. 

PCP: o problema das "contas certas" 

Para o PCP, o aviso dos generais "tem razão de ser", embora "não haja 

novidade nas situações descritas, em relação às quais as associações 

profissionais têm vindo a alertar". 

O deputado comunista António Filipe, responsável pela defesa no 

grupo parlamentar, lembra que "estas situações não nasceram hoje" 

e que "já eram denunciadas pelas associações quando alguns dos 

generais que subscrevem a carta eram chefes dos ramos". "Não 

podem, por isso, isentar-se de alguma quota de responsabilidade", 

sublinha. 

Os generais que subscrevem a carta eram chefes dos ramos. Não 

podem, por isso, isentar-se de alguma quota de responsabilidade. 
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António Filipe reconhece que se trata de "problemas reais" e que para serem 

solucionados "exigem vontade política muito forte". Assinala que para "criar 

condições de atratividade é preciso rever as condições salariais e de saídas 

profissionais". Reconhece que o atual ministro da Defesa, João Gomes 

Cravinho, "é melhor do que os antecessores" e parece estar "a querer resolver 

os problemas", mas o problema são "as 'contas certas' - a margem de 

manobra é zero e quaisquer outras medidas além da Lei de Programação 

Militar (LPM) têm obstáculos enormes". 

PS: "Nada a censurar" na iniciativa dos generais 

O PS também não tem "dúvidas" de que o governo "tem vindo a priorizar o 

investimento nas Forças Armadas e na LPM, que resultou de um consenso 

alargado na Assembleia da República". O deputado Diogo Leão, membro da 

Comissão de Defesa Nacional do Parlamento, refere que em relação às 

dificuldades de recrutamento "os problemas não são novos e têm vindo a 

degradar-se na última década". 

Diogo Leão considera "extremamente redutor" que "só melhores salários e 

carreira" possam determinar a atratividade para o ingresso nas Forças 

Armadas. "Para muita gente, as Forças Armadas são uma vocação e não 

apenas uma profissão." 

Tendo muito respeito pelos quatro oficiais-generais que subscrevem 

a carta, devemos valorizar todo o debate que se faça na sociedade e 

que contará com a experiência destes generais que ocuparam cargos 

relevantes" 

O deputado socialista não quis comentar em concreto a iniciativa dos generais, 

alegando desconhecer a carta. 

Quanto à oportunidade da mesma, responde assim: "Nada a censurar. Tendo 

muito respeito pelos quatro oficiais-generais que subscrevem a carta, 

devemos valorizar todo o debate que se faça na sociedade e que contará com 

a experiência destes generais que ocuparam cargos relevantes." 

As dez razões dos generais para o "estado da arte" 

1 - Reforma de Defesa 2020 - consequências altamente gravosas 

Segundos os generais, a reforma estrutural iniciada em 2013 designada 

"Defesa 2020 teve "resultados muito aquém dos objetivos propostos" e daí 

resultaram "consequências altamente gravosas que urge reverter". Esta 

reforma, decidida nos anos da troika pelo governo PSD-CDS, pretendia "obter 

ganhos de eficiência, economias de escala e vetores de inovação" e, 

principalmente, "racionalizar a despesa". 
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Mas a partir daí, sublinham estes oficiais superiores, "as reformas passaram 

a privilegiar a redução de despesa como um fim em si mesmo, quase sempre 

com prejuízo de critérios de racionalidade económica e militar". 

Assistiu-se a "cortes aleatórios nos orçamentos e nos efetivos, à 

alienação e abandono de infraestruturas, ao cancelamento de 

programas de reequipamento em curso e à venda de equipamentos 

sem se proceder à indispensável substituição". 

2 - Dificuldades de sustentação e manutenção 

Os generais alegam que as despesas com pessoal e operação e manutenção 

"têm estado abaixo dos montantes" considerados necessários para "garantir 

a prontidão operacional". Por isso "têm crescido as dificuldades de 

manutenção e a sustentação no âmbito geral das Força Armadas, com maior 

incidência na Marinha e na Força Aérea, pelas características dos meios que 

operam". 

O "calendário e fluxos financeiros" da Lei de Programação Militar (LPM), 

sublinham, "sofrem frequentes descontinuidades em resultado de cativações, 

de deduções, de transferência de saldos e, em certos casos, de dificuldades 

associadas à complexidade técnica e administrativa dos processos". 

De acordo com esta avaliação, a "conservação, manutenção, segurança, 

modernização e edificação de infraestruturas" têm sido "insuficientemente 

realizadas". Há "graves deficiências a nível da habitabilidade e funcionalidade 

de muitas infraestruturas". 

Recentemente, a Marinha perdeu o seu único navio reabastecedor, limitando 

assim as suas capacidades operacionais às águas nacionais. 

3 - Recursos humanos: situação "insustentável" 

Na reforma Defesa 2020, aprovada em 2013, previa-se um efetivo nas Forças 

Armadas de 30 a 35 mil. Porém, no final da década passada (2018-2019), o 

número de militares estava 30% abaixo desse valor e no caso do Exército era 

de 50%. "São mínimos nunca verificados nas Forças Armadas", salientam os 

generais. 

Quanto à falta de efetivos, a "situação nas Forças Armadas em geral é grave, 

mas no caso particular do Exército é de emergência institucional". Os generais 

lembram que "uma unidade do Exército só se considera passível de emprego 

operacional quando o seu potencial de combate, em pessoal e material, se 

encontra acima dos 75%". 

A situação que se vive é "insustentável e já compromete o cumprimento de 

algumas missões atribuídas". Tem vindo a "crescer um clima geral de mal-

estar, de insatisfação, de saturação e de injustiça relativa", levando a que "um 

número crescente de militares" abandonem "precocemente as fileiras". 

https://www.dn.pt/poder/marinha-perde-unico-reabastecedor-navio-berrio-vai-ser-ja-abatido-11761983.html
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4 - Estatuto penalizador 

As alterações a que foi sujeito o estatuto dos militares das Forças Armadas 

penalizaram "os fatores influenciadores da carreira, principalmente em relação 

aos que estão no ativo - nomeadamente na passagem à reserva e à reforma, 

no condicionamento das promoções e na consequente progressão na 

carreira". 

5 - Condição militar descaracterizada 

O conceito de condição militar, definido na lei desde 1989, "tem vindo a ser 

descaracterizado de tal forma que hoje não passa de um slogan que 

objetivamente penaliza os militares. 

6 - Salários desajustados 

Os generais dizem que o sistema remuneratório dos militares das Forças 

Armadas "tem sofrido um progressivo desajustamento em relação a outros 

setores da administração pública equiparáveis, quer no leque salarial, quer 

nas condições de reforma, quer na remuneração dos cargos de topo na 

carreira". 

7 - Qualificações desvalorizadas 

De acordo com a análise dos generais, têm "acentuado" a "tendência para 

desvalorizar as qualificações dos militares em relação a funcionários civis". 

Dão como exemplo "o progressivo afastamento de militares dos cargos 

superiores do Ministério da Defesa". Recorde-se a recente nomeação do chefe 

de gabinete do ministro da Defesa para um cargo superior naquele ministério. 

8 - Sistema de saúde militar em crise 

Há vários problemas "de vulto" identificados pelos jornais no sistema de saúde 

militar. O Hospital das Forças Armadas, por exemplo, "continua a ser afetado 

por insuficiência de recursos humanos, de valências e de infraestruturas que 

o impedem de garantir com eficácia a suas finalidades". 

No entender dos generais, a reforma realizada "piorou as condições de 

assistência dos militares e das suas famílias, sem qualquer poupança de 

recursos materiais e humanos". 

No que diz respeito ao Instituto de Ação Social das Forças Armadas, "tem uma 

dívida acumulada de várias dezenas de milhões de euros, por lhe ter sido 

atribuída a responsabilidade pelos custos da assistência na doença aos 

militares (ADM) sem a correspondente contrapartida. 

https://www.dn.pt/poder/cravinho-nomeia-sem-concurso-chefe-de-gabinete-para-diretor-de-politica-de-defesa-11793734.html
https://www.dn.pt/poder/cravinho-nomeia-sem-concurso-chefe-de-gabinete-para-diretor-de-politica-de-defesa-11793734.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/19-set-2018/hospital-das-forcas-armadas-sem-dinheiro-para-obras-urgentes-9866629.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/19-set-2018/hospital-das-forcas-armadas-sem-dinheiro-para-obras-urgentes-9866629.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/09-dez-2018/antonio-silva-ribeiro-instituto-de-acao-social-deve-16-milhoes-ao-hospital-militar-10287843.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/09-dez-2018/antonio-silva-ribeiro-instituto-de-acao-social-deve-16-milhoes-ao-hospital-militar-10287843.html
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9 - Chefias militares perderam poder 

Os oficiais-generais indicam também como ponto negativo para a situação das 

Forças Armadas o facto de - na sequência das alterações verificadas no 

processo da justiça e da disciplina militar, "bem como medidas avulsas que 

limitam a liberdade e a manobra das chefias militares no domínio 

administrativo e financeiro" - existirem "reflexos negativos a nível do comando 

da hierarquia e da disciplina e, portanto, na eficácia e eficiência militar". 

10 - Redes paralelas e fenómenos inorgânicos 

Toda a situação descrita "tem vindo a fomentar a utilização, por um número 

crescente de militares, de redes paralelas e horizontais de associação e de 

informação utilizando o espaço digital". O resultado é "o enfraquecimento da 

cadeia hierárquica - política e militar - e a emergência de condições favoráveis 

ao aparecimento de fenómenos inorgânicos". Recorde-se por exemplo o 

"movimento zero" das Forças Armadas. 
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https://www.dn.pt/poder/nao-queremos-movimentos-zero-nas-forcas-armadas-11594113.html
https://www.dn.pt/poder/nao-queremos-movimentos-zero-nas-forcas-armadas-11594113.html
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EXPRESSO 

Marcelo quer prioridade às Forças Armadas para o ano 

Generais apontaram crise na tropa e PR pediu para não desistirem. O OE 

2021 tem de dar esse sinal. Generais surpreendidos com resposta do PR. 

29/02/2020 

<https://expresso.pt/politica/2020-03-01-Carta-dos-generais-Marcelo-quer-

prioridade-as-Forcas-Armadas-para-o-ano> 

ÂNGELA SILVA E VÍTOR MATOS 

Os generais e almirantes na reforma, do Grupo de Reflexão Estratégica 

Independente (GREI), que no fim de janeiro entregaram uma carta de oito 

páginas ao Presidente da República a denunciar a situação de “pré-falência” 

das Forças Armadas, ficaram “surpreendidos” por Marcelo Rebelo de Sousa 

lhes ter respondido. “Só o facto de o ter feito marca uma posição clara”, diz 

um dos oficiais-generais. As opiniões ouvidas pelo Expresso junto de vários 

membros do GREI — alguns deles antigos chefes de Estado-Maior — são no 

sentido de compreenderem as limitações do comandante supremo. “Dentro 

das circunstâncias, o Presidente disse o que podia dizer. Entendemos que não 

podia ir mais além.” Outro militar afirma ter sido “bom” que Marcelo 

reconhecesse as razões das antigas chefias, “mas quem tem de resolver os 

problemas é o Governo”. Só uma das fontes contactadas pelo Expresso diz 

não ter ficado satisfeita, porque Marcelo “sabe muito”. Nas entrelinhas: foi 

hábil na resposta para não comprometer o Governo. 

Na verdade, Marcelo Rebelo de Sousa deu um ano de tréguas ao ministro da 

Defesa, João Gomes Cravinho, e viu com bons olhos a criação de uma 

Secretaria de Estado dos Recursos Humanos para atacar um dos problemas 

mais graves das Forças Armadas: a falta de efetivos. O Presidente tem 

aceitado os argumentos do ministro, sobretudo os que têm a ver com a 

necessidade de recuperar dos atrasos de outros governos, e deu-lhe tempo.  

No entanto, sabe o Expresso, Marcelo quer que as Forças Armadas sejam 

uma prioridade para o ano — e tem essa expectativa. No primeiro OE do novo 

Executivo, Marcelo aceitou que as emergências fossem outras, com a Saúde 

no topo da agenda. Mas o Presidente quer muita atenção ao sector militar já 

no próximo Orçamento. O Governo ainda não se pronunciou sobre as críticas 

dos generais. 
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António Costa almoçou ontem com as chefias militares em São Bento, depois 

de assinar um protocolo entre a tropa e as Forças de Segurança, mas não se 

pronunciou sobre a crise denunciada pelas altas patentes na reforma. 

O comandante supremo, porém, deu recentemente dois sinais muito 

claros de que está atento e preocupado com o descontentamento 

instalado entre os militares: 

 O primeiro foi em agosto, quando promulgou o novo estatuto 

remuneratório dos magistrados judiciais e alertou 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”; 

 O segundo foi em setembro, vésperas de legislativas, quando o PR 

discursou no Dia do Estado-Maior-General das Forças Armadas e 

considerou “essencial que o Governo que saia das eleições de outubro 

concretize os passos esboçados e que se impõem em matéria militar”, 

relevando “a importância de proporcionar as condições indispensáveis 

às Forças Armadas com mais efetivos e mais adequado estatuto às 

missões que desempenham”. 

A carta do GREI — noticiada pelo “Diário de Notícias” no último sábado — foi 

levada em mão ao chefe da Casa Militar, em Belém, mas chegou a ser 

equacionada uma estratégia mais agressiva, como uma carta aberta. 

Os generais e almirantes, porém, optaram pela via mais institucional e não 

mostraram o conteúdo da carta às chefias militares — embora considerem 

que fizeram eco das suas preocupações junto do Presidente. 

O almirante Melo Gomes, ex-chefe do Estado-Maior da Armada, o general 

Pinto Ramalho, ex-chefe do Estado-Maior do Exército, o general Taveira 

Martins, ex-chefe do Estado-Maior da Força Aérea, e o general Luís Sequeira, 

antigo secretário-geral do Ministério da Defesa, assinaram a missiva. 

Na carta-resposta que dirigiu aos generais, o Presidente subscreve as 

preocupações expostas, diz que até considera a descrição feita pelos oficiais 

“benévola” em relação ao “ambiente de segurança” que, no seu entender, é 

“ainda mais complexo e exigente”. 

Marcelo também fala da “necessidade de reforço da prioridade política da 

Defesa Nacional e da decorrente valorização das nossas Forças Armadas”, 

mas acaba por poupar o Governo, sinalizando articulação com o Executivo 

nesta matéria. A relação de Marcelo com o atual ministro da Defesa tem 

corrido “bastante bem”, sublinham no Palácio de Belém. E na carta que 

escreveu aos generais, Marcelo deixou um reconhecimento ao Ministério da 

Defesa pelo “esforço apreciável para equacionar, encontrar pistas de solução 

e acelerar essa solução, tentando ultrapassar atrasos já estruturalizados”. 
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A confirmar que o Presidente não alinha em abrir uma guerra com o Executivo 

por pressão dos militares está o facto de, na mesma carta, Marcelo Rebelo 

de Sousa sublinhar que o problema e as carências nas Forças Armadas 

não são de hoje, vêm de trás e decorrem do facto de “essa prioridade 

política” (as FA) ter “deixado de existir há décadas”, “enraizando-se 

na sociedade portuguesa” “uma insensibilidade e uma lassidão” 

relativamente à importância do sector. 

Aos generais, Marcelo pediu que não desistam: “Perante este panorama, 

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.” No fundo, o que Marcelo lhes pede é que aguentem. 
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Entrevista do Ministro da Defesa à TSF e à LUSA e o reforço da 

autoridade do CEMGFA 

 - As primeiras reações - 
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MINISTRO DA DEFESA PROPÕE O REFORÇO DA AUTORIDADE 

DO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS 

TSF e LUSA 

17 fevereiro 2021 

<https://www.tsf.pt/portugal/politica/ministro-da-defesa-propoe-reforco-da-

autoridade-do-chefe-do-estado-maior-das-forcas-armadas-13360108.html> 

O ministro da Defesa vai propor o alargamento das competências do 

Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (CEMGFA), que passa a 

ter o comando operacional de toda a atividade militar, e disse contar 

com o apoio das chefias. 

Em entrevista à Lusa, o ministro João Gomes Cravinho anunciou que a 

proposta de lei para alterar a estrutura superior de comando das Forças 

Armadas dará entrada no Parlamento "nas próximas semanas" e disse contar 

com o apoio das chefias militares apesar de "algumas interrogações sobre 

como poderia funcionar". 

"Hoje em dia impõe-se uma reforma no sentido de colocar debaixo da 

autoridade do CEMGFA as Forças Armadas como um conjunto. É uma reforma 

importante, de fundo, mas é também algo que corresponde a mais um passo 

num processo que tem muitos anos e corresponde também a uma 

modernização que já foi feita na generalidade dos países europeus", 

justificou. 

O presidente da associação de oficiais das forças armadas teme um 

esvaziamento ainda maior dos três ramos militares. Em entrevista à TSF, o 

tenente-coronel Mota diz que a situação levanta preocupações. "É 

preocupante por causa das próprias condições que o Estado-Maior General 

tem para exercer as missões, porque a única hipótese que continuara a ter é 

com certeza ir buscar ainda mais aos ramos efetivos para poder exercer todo 

esse vastíssimo conjunto de missões. Como se sabe, os efetivos nas forças 

armadas estão num estado absolutamente lastimável, a missão primária das 

forças armadas começa a ser posta em causa. O esvaziar permanente dos 

ramos sem respostas adequadas para resolver os problemas e a concentração 

de tudo no Estado-Maior General para nós é claramente preocupante", 

sustenta. 

O ministro da Defesa Nacional sublinhou que, entre os países da NATO, já 

não se encontra "um modelo parecido com o português" na medida em que 

"já evoluíram para um modelo mais adequado que é o CEMGFA ter autoridade 

sobre os três ramos e também sobre as novas valências, da ciberdefesa e da 

saúde militar". 
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Os três ramos das Forças Armadas - Marinha, Exército e Força Aérea - 

"continuarão a existir e a ter uma identidade própria e vincada" e não está 

em cima da mesa a criação de um estado-maior único, disse o ministro da 

Defesa, na entrevista que será publicada hoje e quinta-feira. 

E qual será o papel dos chefes dos ramos militares na nova orgânica? 

"Muito simplesmente a geração de forças, o recrutamento, a instrução, a 

formação das forças, o aprontamento, fazer com que tenham todas as 

qualidades necessárias para o exercício das missões e a sustentação das 

forças", respondeu. 

O objetivo global da reforma é permitir que o CEMGFA "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 Forças Armadas, acrescentou. 

De acordo com as linhas gerais da proposta do Governo, as alterações à Lei 

Orgânica de Bases das Forças Armadas (LOBOFA) reforçam a autoridade do 

CEMGFA, que terá os chefes dos ramos militares sob sua dependência 

hierárquica e capacidade de coordenação dos Estados-Maiores dos ramos. 

Os chefes de Estado-Maior "passam a depender do CEMGFA para 

todas as áreas da atividade militar, incluindo o planeamento, direção e 

controlo da execução da estratégia de defesa militar, a administração de 

recursos e capacidades militares". 

À exceção de tarefas "muito específicas" como a busca e salvamento 

marítimo aéreo, "todas as missões passam a estar sob comando 

operacional do CEMGFA", para que haja "uma visão de conjunto". 

Na prática, os chefes militares deixam de "despachar" diretamente 

com o ministro da Defesa, passando a fazê-lo junto do CEMGFA para as 

questões militares. O Conselho de Chefes de Estado-Maior deixará, na 

proposta do ministro da Defesa, de ter as atuais competências 

deliberativas e de coordenação, passando a ter principalmente 

funções de consulta. 

Questionado sobre se esta proposta mereceu o acordo das chefias militares, 

Gomes Cravinho disse que já se reuniu com o Conselho Superior Militar e 

que o retorno foi "muito positivo": "[As chefias militares] deram o seu 

compromisso em relação a esta reforma, consideraram natural e 

estou confiante que poderei contar com os chefes militares para o 

desenho das partes mais pormenorizadas desta reforma". 

A concretização desta reforma implica a revisão da LOBOFA, aprovada em 

2009 e alterada em 2014, com maioria absoluta dos deputados em 

efetividade de funções. 
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Gomes Cravinho disse que tem a expectativa que o parlamento "possa votar 

o diploma antes do final do ano parlamentar", ou seja, até ao verão, 

esperando reunir "o máximo de consenso entre as forças políticas". Além da 

revisão da LOBOFA, o governo dará também entrada de uma proposta para 

alterar a Lei de Defesa Nacional. 

 

… /// … 

 

Público 

Ex-chefes militares criticam mais poderes para CEMGFA e 

alertam para “desequilíbrios” 

João Gomes Cravinho vai apresentar no Parlamento uma proposta de lei 

para alterar a estrutura superior de comando das Forças Armadas. 

LUSA 

20 fevereiro 2021 

<https://www.publico.pt/2021/02/20/politica/noticia/exchefes-militares-criticam-

poderes-cemgfa-alertam-desequilibrios-1951472> 

 

Antigos chefes militares condenaram neste sábado a proposta do Governo 

para reforçar poderes e competências do Chefe do Estado-Maior General das 

Forças Armadas (CEMGFA), alertando para eventuais riscos de desequilíbrio 

e subalternização dos três ramos das Forças Armadas (FA). 

Na quarta-feira, em entrevista à Lusa, o ministro da Defesa Nacional revelou 

que vai apresentar no Parlamento, nas próximas semanas, uma proposta de 

lei para alterar a estrutura superior de comando das Forças Armadas (FA) 

visando reforçar a autoridade e competências do CEMGFA, que passará a ter 

o comando operacional de toda a actividade militar. 

Contactados pela Lusa, antigos responsáveis militares, recordando que o 

número de efectivos deveria rondar os 30 ou 32 mil em vez dos actuais cerca 

de 26 mil, criticaram o poder político por constantes alterações à legislação 

sem o necessário reforço de meios humanos, materiais e financeiros das FA 

para que possam cumprir cabalmente as suas missões. 

file:///C:/autor/lusa
https://www.publico.pt/2021/02/20/politica/noticia/exchefes-militares-criticam-poderes-cemgfa-alertam-desequilibrios-1951472
https://www.publico.pt/2021/02/20/politica/noticia/exchefes-militares-criticam-poderes-cemgfa-alertam-desequilibrios-1951472
https://www.publico.pt/2021/02/17/politica/noticia/joao-gomes-cravinho-preve-cerca-60-formadores-forcas-especiais-mocambique-1950984
https://www.publico.pt/2021/02/17/politica/noticia/joao-gomes-cravinho-preve-cerca-60-formadores-forcas-especiais-mocambique-1950984
https://www.publico.pt/2021/02/16/politica/noticia/marcelo-reconduz-chefe-estadomaiorgeneral-forcas-armadas-chefe-estadomaior-armada-1950886
https://www.publico.pt/2019/07/18/politica/entrevista/almirante-silva-ribeiro-situacao-forcas-armadas-insustentavel-1880287
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“Os governos, seja este ou anteriores, PS ou PSD... não custa muito, não é 

muito caro fazer leis. Depois, logo se vê se elas se cumprem ou não. É mais 

caro obter recursos, meios materiais e humanos. O problema das FA não é a 

estrutura, é a escassez de meios de toda a ordem”, sentenciou o general 

piloto-aviador Luís Araújo, CEMGFA entre 2011 e 2014, sublinhando o 

excelente desempenho “na pandemia" e nas “Forças Nacionais Destacadas”. 

O general chamou a atenção para o facto de o ministro da Defesa Nacional 

pretender que o conselho de chefes (militares) passar a ser “consultivo e não 

deliberativo”. “O CEMGFA não tem de se chatear nem justificar, junto dos 

chefes. Isto é apoucar os chefes dos ramos. Atenção, que eu fui CEMGFA, 

tenho as duas experiências. Portanto, os chefes deixam de ‘despachar’ com 

o ministro”, criticou. 

Gomes Cravinho sublinhara que, entre os países da Organização do Tratado 

do Atlântico Norte (NATO), já não se encontra “um modelo parecido com o 

português" na medida em que “já evoluíram para um modelo mais adequado 

que é o CEMGFA ter autoridade sobre os três ramos e também sobre as novas 

valências, da Ciberdefesa e da Saúde militar”. 

Os três ramos das FA “continuarão a existir e a ter uma identidade própria e 

vincada” e não está em cima da mesa a criação de um Estado-Maior único, 

disse o responsável pela tutela. 

“Nas democracias, há sempre — como se viu agora nos Estados Unidos — 

“checks and balances” (equilíbrios). Isto, concentra mais, em excesso, no 

CEMGFA”, afirmou Luís Araújo. 

O almirante Melo Gomes, antigo Chefe do Estado-Maior da Armada (Marinha), 

declarou não conceber “esta reforma isolada de uma revisão da organização 

do Estado no âmbito da Defesa porque o problema das FA não é a questão 

da estrutura superior, mas a adequação dos objectivos definidos em relação 

aos recursos disponibilizados: financeiros, operacionais, apoio social, Saúde 

e condição militar”. 

“As FA são um corpo estratificado, com 900 anos de História, que não pode 

estar permanentemente sujeito a reformas. Nos últimos anos, houve uma 

reforma em 2009, uma em 2014, uma que está ainda em curso em 2020 e 

já se está a pensar noutra!”, indignou-se. 

O comandante de uma operação de resgate na Guiné-Bissau, durante a 

guerra civil naquele país africano em 1998, na qual foram resgatadas cerca 

de 1200 pessoas, de diversas nacionalidades, alertou que, perante as 

intenções do governante, a “autoritas” dos chefes dos ramos fica diminuída, 

em relação aos seus subordinados, que pode levar a consequências muito 

grave, que é preciso ponderar devidamente, tal como o que se passa com 

movimentos inorgânicos”. 

https://www.publico.pt/2019/09/22/politica/noticia/programas-defesa-falta-efectivos-saida-nato-1887269
https://www.publico.pt/2019/09/22/politica/noticia/programas-defesa-falta-efectivos-saida-nato-1887269
https://www.publico.pt/2009/12/15/jornal/museu-do-ar-aterrou-na-base-aerea-de-sintra-18416394
https://www.publico.pt/2021/02/18/politica/noticia/gomes-cravinho-destaca-trabalho-militares-covid19-1951150
https://www.publico.pt/2021/02/17/politica/noticia/joao-gomes-cravinho-preve-cerca-60-formadores-forcas-especiais-mocambique-1950984
https://www.publico.pt/2021/02/17/politica/noticia/joao-gomes-cravinho-preve-cerca-60-formadores-forcas-especiais-mocambique-1950984
https://www.publico.pt/2015/03/27/politica/noticia/exchefe-da-armada-critica-falta-de-solidariedade-entre-ramos-militares-1690595
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Melo Gomes serviu também as forças marítimas da Organização do Tratado 

do Atlântico Norte (NATO) durante o período crítico em que foi accionado o 

artigo 5.º, após o ataque terrorista de 11 de Setembro de 2001 contra 

diversos alvos nos Estados Unidos. 

O general Pinto Ramalho, ex-Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), 

também concordou que se trata de “uma desvalorização da posição dos 

ramos” e “centralizar no CEMGFA tudo aquilo que é a relação com a tutela 

política”. 

“É retirar a capacidade de informação e de conhecimento. Quem, realmente, 

sente as tropas, quem sente a evolução dos ramos e as necessidades do dia-

a-dia são os chefes dos ramos e não o CEMGFA. É uma redução da capacidade 

de intervenção dos chefes, o que é, necessariamente, negativo”, disse o 

actual director da Revista Militar e presidente da Liga da Multissecular de 

Amizade Portugal-China. 

Segundo Gomes Cravinho, o objectivo global da reforma é permitir que o 

CEMGFA “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 FA. 

De acordo com as linhas gerais da proposta do Governo, as alterações à Lei 

Orgânica de Bases das Forças Armadas (LOBOFA) reforçam a autoridade do 

CEMGFA e os chefes dos ramos “passam a depender do CEMGFA para todas 

as áreas da actividade militar, incluindo o planeamento, direcção e controlo 

da execução da estratégia de defesa militar, a administração de recursos e 

capacidades militares”. 

O Conselho de Chefes de Estado-Maior deixará, na proposta do ministro da 

Defesa, de ter as actuais competências deliberativas e de coordenação, 

passando a ter principalmente funções de consulta. 

General Valença Pinto favorável à proposta para reforço da 

autoridade do CEMGFA 

O antigo Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas general Valença 

Pinto mostrou-se neste sábado favorável à proposta anunciada pelo Governo 

para reforçar poderes e competências do CEMGFA, considerando que é um 

modelo "melhor". 

"Do ponto de vista institucional e técnico, isto não me surpreende nada. O 

que acho que se tratará, ou se devia tratar, é de promover e assegurar uma 

melhor lógica intrínseca e coordenação no aparelho da Defesa Nacional e das 

FA, não pode ser uma questão que seria muito pobre apenas de redefinição 

de poderes relativos", disse o também ex-Chefe do Estado-Maior do Exército 

(CEME), em entrevista à Lusa. 

https://www.publico.pt/2019/09/11/fotogaleria/mundo-mudou-11-setembro-ha-18-anos-397000
https://www.publico.pt/2006/12/18/politica/noticia/novo-chefe-do-exercito-concorda-com-criticas-as-propostas-do-governo-1280050
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Para Valença Pinto, que foi a figura de topo da hierarquia militar portuguesa 

entre 2006 e 2011, "não chega ser um 'primus inter pares'", pois o CEMGFA 

"tem de ser o primeiro responsável pelas FA". 

"Não chega dizer-se que é o chefe militar de mais elevada hierarquia, que é. 

Os chefes dos estados-maiores dos ramos (Exército, Força Aérea e Marinha), 

claramente, devem estar subordinados ao CEMGFA, mantendo as 

responsabilidades fundamentais que têm: no plano da formação, 

aprontamento e sustentação das forças", defendeu. 

Os três ramos das FA "continuarão a existir e a ter uma identidade própria e 

vincada" e não está em cima da mesa a criação de um Estado-Maior único, 

disse o responsável pela tutela. 

"[A crise das FA] decorre da incúria e desatenção a que os responsáveis 

políticos votaram as FA, sobretudo na última década. Este é o caminho de 

todos os países aliados na NATO, UE... Não temos de fazer porque os outros 

fazem. Temos de fazer porque percebemos que, olhando para os outros, é 

melhor", rematou o general Valença Pinto. 

O objectivo global da reforma preconizada por Gomes Cravinho é permitir 

que o CEMGFA "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 FA. 

De acordo com as linhas gerais da proposta do Governo, as alterações à Lei 

Orgânica de Bases das Forças Armadas (LOBOFA) reforçam a autoridade do 

CEMGFA, que terá os chefes dos ramos militares sob sua dependência 

hierárquica e a capacidade de coordenação dos Estados-Maiores. 

 

´ 
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Diário de Notícias 

Reforçar o CEMGFA: mais problemas sem meios para resolver 

 

 

 

 

Alexandre Reis Rodrigues 7 

22 fevereiro 2021 

<https://www.dn.pt/opiniao/reforcar-o-cemgfa-mais-problemas-sem-meios-para-

resolver-13376361.html> 

O senhor ministro da Defesa Nacional quer reformar a estrutura superior das 

Forças Armadas. Nada que os seus antecessores não tenham também 

abordado, mas que nunca foi concretizado na totalidade. 

Em termos simples, trata-se de dar mais autoridade ao chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas (CEMGFA), pela via da atribuição de competência 

efetiva no comando operacional das Forças Armadas, deixando os chefes de 

Estado-Maior dos ramos apenas na linha de dependência do CEMGFA, como 

responsáveis por fornecer os meios. 

Desde há muito que comento este assunto, discordando da solução proposta. 

Não por falta de reconhecimento da necessidade de proporcionar ao CEMGFA 

todas as condições em falta para o desempenho das suas altas 

responsabilidades. A minha discordância tem derivado de razões conceptuais 

e de razões práticas que, embora ultrapassáveis, não têm sido atendidas. 

Passo a explicá-las. 

No primeiro campo, porque não consigo conceber a reforma isolada de uma 

revisão da própria organização do Estado no âmbito da Defesa, assumindo a 

responsabilidade objetiva de definir prioridades claras, clarificar o modelo de 

Forças Armadas mais adequado ao atual contexto geopolítico e garantir que a 

estratégia adotada não peca por desencontros entre recursos e objetivos, 

condições que não se têm verificado. Se este quadro não for corrigido de 

antemão, o CEMGFA, com a nova reforma, terá, juntamente com a pretendida 

e justa maior autoridade, um conjunto muito mais alargado de problemas, 

sem meios para os resolver. 

No segundo campo, porque o impacto da solução apresentada é, ao contrário 

do que se deseja, mais "pesado" do que se imagina. 

 
7 Vice-almirante, reformado. Antigo Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada. 
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Por exemplo, no que respeita à criação de um órgão de apoio ao comando 

operacional do CEMGFA (um centro de operações conjunto que englobe todas 

as valências dos centros operacionais dos ramos). 

Estou a partir do princípio de que, por razões elementares de segurança, o 

CEMGFA não vai exercer as suas novas funções a partir de instalações num 

dos andares do edifício onde está instalado. 

Não conheço qualquer detalhe sobre como se pretende concretizar a reforma 

anunciada. Admito que se tenham encontrado respostas para os obstáculos 

que no passado impediram o assunto de avançar e que as interrogações acima 

postas tenham sido consideradas. Terei de esperar para ver. 

Para já, apenas me surpreendem as razões invocadas pelo senhor ministro na 

entrevista que deu á agência Lusa. Foram essencialmente duas. 

Primeira, garantir que o CEMGFA "tenha à sua disposição a qualquer momento 

as forças de que precisa para executar as suas missões". Fica no ar a ideia de 

que se isso não tem acontecido se deve a problemas na linha hierárquica das 

Forças Armadas. Não será certamente isto que quis dizer, porque a realidade 

aponta para motivos bem diferentes, que toda a gente conhece e que não 

terão solução satisfatória, no atual quadro financeiro, sem recurso a uma 

seletiva priorização das missões. 

Segunda, pôr fim a um modelo que já "nenhum país da NATO adota, porque, 

entretanto, já todos evoluíram". 

Num contexto de segurança em quase contínua evolução, a disponibilidade 

para adaptar em função das novas situações tem, de facto, de estar muito 

presente. Mas se a preocupação é fazer como fazem os parceiros na Aliança, 

então teremos bastantes campos a que prestar atenção conjunta porque nem 

todos, na área da Defesa, respeitam apenas às Forças Armadas. 

Espera-se que o assunto esteja mais estudado do que aparenta pelo que 

veio a público. 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Ministro espera "consenso o mais abrangente possível" sobre 

a reforma das Forças Armadas 

Gomes Cravinho quer obter um consenso mais abrangente possível para 

fazer alterações na legislação da Defesa Nacional 

© MIGUEL A. LOPES/LUSA 

 

DN e LUSA 

23 fevereiro 2021  

<https://www.dn.pt/sociedade/ministro-espera-consenso-o-mais-abrangente-

possivel-sobre-reforma-das-forcas-armadas-13383374.html> 

O ministro da Defesa frisou esta terça-feira desejar "um consenso o mais 

abrangente possível" para a reforma da estrutura de comando das Forças 

Armadas (FA), tal como noutras matérias aprovadas, durante a audição 

regimental da respetiva comissão parlamentar. 

"Quero, no entanto, assegurar aos deputados que o meu objetivo é de 

obter um consenso o mais abrangente possível para estas alterações 

na legislação da Defesa Nacional, à semelhança do esforço de 

abrangência que foi feito para a Lei de Programação Militar, a Lei das 

Infraestruturas Militares e o Estatuto do Antigo Combatente, que 

foram todos aprovados com amplas maiorias na Assembleia da 

República", afirmou Gomes Cravinho, na sala do Senado do parlamento. 

O responsável governamental prometeu que as referidas alterações à Lei de 

Defesa Nacional e a Lei Orgânica de Bases das FA (LOBOFA), cujas linhas 

gerais apresentou esta terça-feira, serão discutidas "em profundidade com os 

partidos e, desde logo, com a Comissão de Defesa Nacional". 

"Creio ser este um momento adequado para avançar com esta 

reforma, seguindo no encalço de reformas em 2009 e 2014. A atual 

estrutura está hoje já bastante desfasada das necessidades 

contemporâneas e, sobretudo, não favorece a gestão dos desafios das 

décadas de 20 e 30 deste século", declarou Gomes Cravinho. 

Segundo o responsável pela tutela, "não é por acaso que todas as 

reformas do último par de décadas nos países aliados e parceiros da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e da União 

Europeia foram neste mesmo sentido, pela razão evidente de estarem 

confrontados com os mesmos desafios". 

https://www.dn.pt/sociedade/ministro-espera-consenso-o-mais-abrangente-possivel-sobre-reforma-das-forcas-armadas-13383374.html
https://www.dn.pt/sociedade/ministro-espera-consenso-o-mais-abrangente-possivel-sobre-reforma-das-forcas-armadas-13383374.html
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"O quadro internacional está a mudar muito rapidamente e temos de 

saber extrair as lições dessa realidade, Portugal precisa de FA 

preparadas não só para hoje, mas para os tempos que vêm aí", 

concluiu. 

Em entrevista à Lusa [17 de fevereiro], na passada semana, Gomes Cravinho 

tinha adiantado a intenção de alargar as competências do Chefe do Estado-

Maior das FA (CEMGFA) para que este 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 Forças Armadas". 

"Este é um objetivo enquadrado pelo programa do Governo, visando 

adaptar as FA para responderem a missões cada vez mais complexas, 

empregando eficientemente os recursos públicos e no sentido de 

melhorarmos significativamente a nossa capacidade de pensar as FA 

como um conjunto, e não apenas uma soma de três ramos", defendeu 

esta terça-feira o ministro, na Assembleia da República. 

A ideia já mereceu críticas de três antigos chefes militares: o general piloto-

aviador Luís Araújo, CEMGFA entre 2011 e 2014, o almirante Melo Gomes, 

antigo Chefe do Estado-Maior da Armada (Marinha) e o general Pinto Ramalho, 

ex-Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME). 

Por seu lado, o general Valença Pinto, ex-CEME [e ex-CEMGFA], manifestou-

se favorável ao modelo proposto. 

Ouvidos pela Lusa, deputados da Comissão de Defesa Nacional de PSD e CDS-

PP demonstraram na semana passada recetividade para o reforço de poderes 

do CEMGFA, mas reservaram uma posição definitiva para quando a legislação 

for conhecida, enquanto bloquistas e comunistas não se quiseram pronunciar 

para já. 

 

 

… /// … 

  



A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas 

 

78 

LUSA e PÚBLICO 

Marcelo espera que a reforma do papel do CEMGFA seja bem-

sucedida com “arrojo e bom senso” 

João Gomes Cravinho reiterou que as alterações propostas pelo Governo são 

equilibradas. 

26 fevereiro 2021 

<https://www.dn.pt/sociedade/ministro-espera-consenso-o-mais-abrangente-

possivel-sobre-reforma-das-forcas-armadas-13383374.html> 

O Presidente da República afirmou esta sexta-feira esperar que a reforma do 

papel do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

(CEMGFA) anunciada pelo Governo seja bem-sucedida, conciliando “arrojo e 

bom senso”. 

Numa intervenção no Instituto Universitário Militar, em Lisboa, Marcelo 

Rebelo de Sousa manifestou a expectativa de que este processo 

“possa ser seguido de uma renovada reflexão sobre o Conceito 

Estratégico de Defesa Nacional”, tendo em conta a “alteração em 

curso geopolítica e no domínio da defesa e da segurança a nível 

global, a nível europeu, e com incidência a nível nacional”. 

O chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas falava na 

cerimónia de lançamento do livro “Chefe do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas - 70 Anos - 1950 a 2020”, à qual assistiu o antigo Presidente da 

República general António Ramalho Eanes, que também exerceu o cargo de 

CEMGFA. 

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que “o processo de repensamento e 

reformulação do papel do Estado-Maior-General das Forças Armadas” lançado 

pelo Governo “envolveu e envolve chefias militares, irá suscitar a audição do 

Conselho Superior de Defesa Nacional” e "a decisiva deliberação da 

Assembleia da República". “E, naturalmente, a intervenção final do Presidente 

da República, a quem compete a promulgação em matéria legislativa”, 

realçou. 

Sem se pronunciar especificamente sobre a intenção de reforço das 

competências do CEMGFA, Marcelo Rebelo de Sousa formulou o voto “de 

que seja bem sucedido este processo, em conciliação entre arrojo e 

bom senso, assertividade e participação, reforço institucional e 

plasticidade pessoal”. 

“Nós sabemos bem como os homens, hoje, e um dia, esperemos, as mulheres 

também, no desempenho destas funções passam, mas as instituições ficam 

além deles e delas”, observou. 

file:///C:/autor/lusa-e-publico
https://www.dn.pt/sociedade/ministro-espera-consenso-o-mais-abrangente-possivel-sobre-reforma-das-forcas-armadas-13383374.html
https://www.dn.pt/sociedade/ministro-espera-consenso-o-mais-abrangente-possivel-sobre-reforma-das-forcas-armadas-13383374.html
https://www.publico.pt/2021/02/22/politica/noticia/cravinho-quer-lancar-ate-verao-bases-futuro-forcas-armadas-1951351
https://www.publico.pt/2021/02/23/politica/noticia/cravinho-nao-tera-contemplacoes-corporativas-reforma-forcas-armadas-1951857
https://www.publico.pt/2021/02/23/politica/noticia/cravinho-nao-tera-contemplacoes-corporativas-reforma-forcas-armadas-1951857
https://www.publico.pt/2021/02/20/politica/noticia/exchefes-militares-criticam-poderes-cemgfa-alertam-desequilibrios-1951472
https://www.publico.pt/2021/02/20/politica/noticia/exchefes-militares-criticam-poderes-cemgfa-alertam-desequilibrios-1951472
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Reforço equilibrado 

Por seu lado, o ministro da Defesa Nacional prometeu, na mesma cerimónia, 

um “reforço equilibrado do mando e da competência” do Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas, apontando que a “história das 

responsabilidades” do cargo é “a história de reformas sucessivas”. 

“Podem contar com o reforço equilibrado do mando e da competência deste 

cargo [CEMGFA] que aqui celebramos, para que sejam consentâneos com as 

exigências que sobre ele impendem”, declarou o governante, retomando as 

declarações prestadas esta terça-feira na comissão parlamentar de Defesa 

Nacional. 

No seu discurso, o ministro salientou esta sexta-feira que “a história das 

responsabilidades do CEMFGA é, em suma, a história de reformas sucessivas” 

com que Portugal “foi interpretando, de forma ora mais rápida ora mais lenta, 

a permanente necessidade de adaptação das estruturas da Defesa Nacional”. 

Lembrando reformas realizadas em anos anteriores, que foram alterando as 

responsabilidades do cargo, Gomes Cravinho vincou que “a própria criação 

do cargo de CEMGFA esteve relacionada com as lições aprendidas por toda a 

Europa nas grandes operações conjuntas da Segunda Guerra Mundial, mas 

correspondeu também aos novos compromissos assumidos pelo país no 

quadro da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte]”. 
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Jornal “O Observador” 

Estrutura superior das Forças Armadas 

 

 

António Barrento 8 

04 março 2021 

<https://observador.pt/opiniao/estrutura-superior-das-forcas-armadas/> 

Parece que a ideia de mudar só pode ter dois fundamentos. O primeiro é o 

de que se pretende mudar, não para melhor, mas apenas para mudar. O 

segundo é o de que se pretende mudar porque sim. Não conheço em 

pormenor as alterações que se pretende venham a ser feitas na estrutura 

superior das Forças Armadas (FA). 

Fiquei, porém, surpreendido com aquilo que a Agência Lusa transmitiu e que 

me deixou preocupado. Tenho como princípio deverem ser feitas alterações 

nas FA sempre que novas situações as exijam e que, dentro das limitações 

financeiras do nosso país, se traduzam em melhorias do seu funcionamento 

e no aumento da sua operacionalidade e tenham em devida conta a condição 

militar daqueles que nelas servem. 

Diz a notícia, que li na Lusa, que se pretende fazer uma transformação “no 

sentido de colocar debaixo da autoridade do Chefe de Estado-Maior General 

das Forças Armadas (CEMGFA), as Forças Armadas como um conjunto.” Mas, 

se é essa a finalidade, que racionalidade sustenta essa transformação? 

De facto, as unidades e meios, que os Ramos preparam e entregam ao 

CEMGFA para uso operacional têm sido permanentemente alvo de referências 

altamente elogiosas por parte dos comandantes dos Teatros de Operações 

onde têm actuado, dos Balcãs a Timor, do Médio Oriente a África. Porquê e 

para quê, então, esta alteração? 

Um argumento que é referido na notícia da Lusa é que “entre os países da 

NATO já não se encontra um modelo parecido com o nosso”. 

Dado que as intervenções das nossas FA têm sido altamente louvadas nos 

âmbitos da ONU, da NATO e da UE, vamos mudar por uma questão de 

“moda”? 

 
8 General, reformado. Antigo Chefe do Estado-Maior do Exército. 

https://observador.pt/opiniao/estrutura-superior-das-forcas-armadas/
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Será que na actual estrutura superior das FA, o CEMGFA tem tido dificuldade 

em obter dos Ramos, com oportunidade e elevado valor operacional, os 

encargos de que necessita para a actividade operacional que dirige? Não me 

consta que tal tenha sucedido. 

Assim, porque, com a actual estrutura superior das nossas FA, a acção 

operacional tem sido enaltecida, mais do que a dos outros países da NATO, 

onde não há “estrutura semelhante à nossa”, então quem deverá mudar de 

estrutura superior serão eles. As FA existem, essencialmente, para combater, 

sendo essa capacidade o elemento fundamental da sua operacionalidade e do 

seu poder de dissuasão. 

Mas elas também têm, ao longo de vários anos e com ênfase na actual 

pandemia, vindo a demonstrar a sua utilidade e valor quando empregues em 

apoio da nossa população. Tal tem sido feito, apesar da escassez em pessoal, 

com a actual estrutura superior. Não existem, portanto, nem na actuação das 

forças destacadas, nem na sua utilização em território nacional, razões para 

mudar. Porquê e para quê esta alteração? 

Além disto, os problemas gerais dos âmbitos do pessoal, material e 

infraestruturas são trabalhados inicialmente nos Ramos e depois debatidos e 

aprovados em Conselho de Chefes, presidido pelo CEMGFA. 

Acresce que os Chefes de Estado-Maior dos Ramos não tratam com o Ministro 

da Defesa Nacional unicamente assuntos sobre cerimónias, visitas e 

condecorações, pois há por vezes assuntos sensíveis do respectivo Ramo. 

Quando exerci as funções de comandante do Exército, algumas vezes tive de 

apresentar ao ministro situações e propostas sobre assuntos que exigiam um 

diálogo com o escalão político. 

Este procedimento, totalmente correcto, levou a soluções possíveis, sensatas 

e equilibradas. E isto sucedia porque os Chefes de Estado-Maior dos Ramos 

“sentiam” melhor os problemas graves do seu Ramo, que mereciam uma 

atenção política. 

Com a estrutura que agora se propõe, estes casos seriam tratados não 

directamente com o Ministro, mas através do CEMGFA, o que não se traduz 

numa melhoria, porque, não pertencendo este ao escalão político, seria 

apenas uma caixa de correio com a natural “perda em linha” do “sentir dos 

Ramos”. 

Não se tratando esta alteração de “glória de mandar…”, o que seria 

completamente descabido, parece que a ideia de mudar só pode ter dois 

fundamentos. O primeiro é o de que se pretende mudar, não para melhor, 

mas apenas para mudar. 
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O segundo é o de que se pretende mudar porque sim. Note-se que esta é a 

segunda tentativa que se faz para alterar a actual estrutura superior das FA. 

A primeira, por discernimento e sensatez, não teve sucesso. 

Quanto à presente tentativa, desejamos que tenha o mesmo sucesso que 

aquela – o insucesso. 

 

... /// ... 

 

Jornal “O Observador” 

O anunciado reforço das competências do Chefe do Estado 

Maior General das Forças Armadas 

Acentuar, desta forma, a irrelevância das Forças Armadas, é manter a 

estratégia que tem sido seguida pelo poder político, ao evitar tratar as 

matérias que verdadeiramente importam. 

 

 

Formeiro Monteiro 9 

05 março 2021 

<https://observador.pt/opiniao/o-anunciado-reforco-das-competencias-do-chefe-do-estado-
maior-general-das-forcas-armadas/> 

 

As recentes declarações do Ministro da Defesa Nacional (MDN), em sede da 

Comissão de Defesa Nacional, e divulgadas nalguns órgãos de comunicação 

social, revelaram o seu propósito em propor o alargamento das competências 

do CEMGFA no âmbito de uma nova Lei Orgânica de Bases das Forças 

Armadas (LOBOFA) a apresentar, brevemente, na Assembleia da República, 

e vieram levantar algumas questões, que importava medir e avaliar. 

Na actual LOBOFA, o CEMGFA tem a responsabilidade de planeamento e 

implementação da estratégia militar operacional, tendo, para o efeito, os 

Chefes do Estado Maior dos Ramos (CEM) na sua dependência hierárquica 

para as questões que envolvem a prontidão, o emprego e a sustentação das 

Forças e meios da componente operacional do Sistema de Forças Nacional 

(SFN). 

 
9 Tenente-general, reformado. Antigo Quartel-Mestre General do Exército. Sócio 

fundador do GREI. 

https://observador.pt/opiniao/o-anunciado-reforco-das-competencias-do-chefe-do-estado-maior-general-das-forcas-armadas/
https://observador.pt/opiniao/o-anunciado-reforco-das-competencias-do-chefe-do-estado-maior-general-das-forcas-armadas/
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No art.º 10º da referida Lei, essas responsabilidades encontram-se 

explicitamente inscritas num conjunto de competências, que asseguram ao 

CEMGFA o comando e o controlo operacional das Forças Armadas (FA) através 

das capacidades operacionais dos Ramos, incluindo as missões das Forças 

Nacionais Destacadas, bem como as acções no âmbito da Protecção Civil. 

No referido diploma, fica bem claro que os CEM se relacionam directamente 

com o CEMGFA, como Comandantes subordinados, mantendo na sua 

dependência as questões relacionadas com a geração, recrutamento e 

sustentação das Forças, bem como as responsabilidades no âmbito das 

operações específicas dos respectivos Ramos. 

Questiona-se, então, qual o sentido das afirmações do MDN sobre o 

lançamento das bases do futuro das FA e o que pretende referir, 

concretamente, quando indica que quer colocar os CEM dos Ramos na 

dependência hierárquica do CEMGFA, quando tal disposição já está 

contemplada no quadro da LOBOFA em vigor? 

O que pretende dizer, quando afirma não fazer sentido pensar na autonomia 

dos Ramos, quando, efectivamente, a subordinação dos mesmos ao CEMGFA, 

através dos respectivos CEM, já se encontra materializada no referido 

diploma? 

Qual a sua intenção, ainda, ao referir não haver a intenção de menorizar os 

Ramos, indicando que os mesmos continuarão a existir e a deter uma 

identidade própria e vincada, enquanto propõe, entretanto, que os 

respectivos Estados Maiores fiquem sob a coordenação do CEMGFA e os CEM 

deixem de despachar directamente com o ministro? 

O que pretende afirmar, finalmente, quando assinala que com um novo 

diploma sobre organização das FA se irá melhorar o processo de gestão das 

mesmas e acabar com as redundâncias verificadas? 

Sobre este aspecto, importaria que o MDN pudesse esclarecer os Portugueses 

sobre quais as missões que as FA não tenham vindo a cumprir com relevância 

e reconhecimento, quer internamente, quer ao nível internacional, e como se 

questiona o processo de gestão do seu emprego, quando se assiste a uma 

continuada redução dos recursos atribuídos para o seu funcionamento, sem 

prejuízo, no entanto, da sua proficiência? 

No mesmo sentido, impunha-se que indicasse quando e de que forma a 

coordenação entre o CEMGFA e os CEM não se tenha vindo a pautar, em cada 

momento, pela eficiência colocada nos processos de planeamento e de 

emprego das forças e na optimização das capacidades do SFN disponíveis, e, 

nesse sentido, como pode sugerir a existência de redundâncias, que, no seu 

entender, se impõem eliminar? 
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Parece concluir-se, então, que o facto da LOBOFA em vigor contemplar, já, 

respostas às questões que o MDN, agora, vem colocar para justificar o reforço 

das competências do CEMGFA, deixa transparecer o objectivo último da sua 

proposta, o qual se prende, na sua essência, com a desejada subalternização 

dos CEM, ao cortar a sua relação directa com a tutela, tornando-a, deste 

modo, exclusiva com o CEMGFA e esvaziando o papel do Conselho de Chefes 

de Estado Maior, ao perder a sua função deliberativa, atribuindo-lhe um mero 

papel consultivo. 

Resta, assim, um indisfarçável propósito da menorização das FA, pela 

irrelevância atribuída aos Comandantes dos Ramos, ao ponto de os posicionar 

num patamar inferior ao das forças de segurança, cujos chefes continuarão 

a manter uma relação directa e privilegiada com a respectiva tutela política. 

Acentuar, desta forma, a irrelevância das FA, não é mais do que manter a 

estratégia que tem sido seguida pelo poder político, ao evitar tratar as 

matérias que, verdadeiramente, importam às FA e aos militares e que passam 

pela drástica quebra dos efectivos, pela paralisia dos processos de 

reequipamento e pela sistemática suborçamentação de que são alvo, a par 

do não cumprimento da lei da Condição Militar, da desconstrução do Serviço 

de Saúde Militar, em particular do Hospital das Forças Armadas, e da pré-

falência da Assistência na Doença aos Militares (ADM) e do Instituto de Acção 

Social das Forças Armadas (IASFA). 
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1. INTRODUÇÃO 

A título introdutório será de referir que antes de se prosseguir com os 

trabalhos o GREI tentou saber primeiro qual a razão de ser de se querer 

avaliar, no presente, a questão da “Reforma da Estrutura Superior da Defesa 

Nacional e das Forças Armadas” e, em concreto, a reestruturação do EMGFA; 

no fundo, conhecer e melhor contextualizar nos seus termos de referência e, 

como sempre acontece, o PROBLEMA a estudar e a necessidade de o fazer. 

2. O PROBLEMA 

Nestas circunstâncias, tanto quanto foi dado apurar, nada se sabia sobre a 

matéria, apenas que uma tal questão, não sendo nova, parecia estar uma 

vez mais em cima da mesa e trazida, sob a roupagem de se pretender 

transformar o CEMGFA num CEMD e tudo o que isso organizacionalmente 

poderia acarretar.  

3. FATORES DE ENQUADRAMENTO 

Entretanto, em 17 FEV 2021 e através de uma notícia publicada no jornal 

“Observador”, veio a conhecer-se que o próprio MDN, em entrevista à Lusa, 

referira que iria propor ao Parlamento o alargamento das competências do 

CEMGFA, o qual passaria a deter o Comando Operacional de toda a atividade 

militar e que para uma tal reforma contava com o apoio das chefias militares, 

apesar “de algumas interrogações sobre como poderia funcionar”. 

Adiantou mesmo, e citamos, que “hoje em dia impõe-se uma reforma no 

sentido de colocar debaixo da autoridade do CEMGFA as Forças Armadas 

como um conjunto. É uma reforma importante, de fundo, mas é também algo 

que corresponde a mais um passo num processo que tem muitos anos e 

corresponde também a uma modernização que já foi feita na generalidade 

dos países europeus”. 

Os três ramos das FFAA - Marinha, Exército e Força Aérea – “continuarão a 

existir e a ter uma identidade própria e vincada”, pese embora o papel dos 

Chefes dos Ramos fique circunscrito “muito simplesmente à geração de 

forças, recrutamento, instrução, formação das forças, seu aprontamento e 

sustentação”. 
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O objetivo global da reforma é permitir que o CEMGFA “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, acrescentou o ministro. Em complemento, deu a 

entender ainda que, de acordo com as linhas gerais da proposta do Governo, 

as alterações à LOBOFA reforçarão a autoridade do CEMGFA, que terá os 

chefes dos ramos militares sob sua dependência hierárquica e capacidade de 

coordenação dos Estados-Maiores. 

E deste ponto de vista, os CEM “passam a depender do CEMGFA para todas 

as áreas da atividade militar, incluindo o planeamento, direção e controlo da 

execução da estratégia de defesa militar, administração de recursos e 

capacidades militares”. 

À exceção de tarefas “muito específicas” como a busca e salvamento marítimo 

e aéreo, “todas as missões passam a estar sob comando operacional do 

CEMGFA”, para que haja “uma visão de conjunto”. Na prática, os chefes 

militares deixam de “despachar” diretamente com o Ministro da Defesa, 

passando a fazê-lo junto do CEMGFA para as questões militares. O CCEM 

deixará, na proposta do ministro da Defesa, de ter as atuais competências 

deliberativas e de coordenação, passando a ter principalmente funções de 

consulta. 

Nestes termos, se houvesse dúvidas quanto à necessidade de nos 

pronunciarmos, agora, sobre a candente questão da reforma do EMGFA, com 

esta entrevista do MDN, elas ficaram em certa medida dissipadas, pese 

embora em nada atenuadas hajam ficado as dúvidas e as interrogações.  

Na realidade, podemos interrogar-nos dos porquês desta alteração, neste 

preciso momento. Não haveria outros problemas no seio das FFAA ou, até 

mesmo no domínio da Segurança e da Defesa, porventura, mais importantes 

do que este da Reorganização da Estrutura Superior da Defesa Nacional e das 

FFAA que mereceriam, por isso, apurado e detalhado estudo (?). Ou até, 

outros problemas que já haviam sido identificados e estudados e cuja solução 

tarda em ser politicamente assumida e, muito menos implementada, como é 

o caso de alguns assuntos, bem delicados, a que o GREI não tem deixado de 

fundamentadamente aludir e referenciar (?). 

Tratar, pois, esta questão sem conhecer das verdadeiras razões que, no 

fundo, a sustentam; qual o racional em que radicam; e, muito menos, sem 

conhecer um estudo que a propósito haja sido efetuado, porque, na prática, 

e  por hipótese, o quadro normativo atual não vem “eventualmente” 

respondendo com a desejada eficácia ao exercício do Comando Operacional 

das forças e dos meios da componente operacional do SF por parte do 

CEMGFA (?); ou mesmo por dificuldades outras, relacionadas, por exemplo, 

com a administração das FFAA pelo próprio MDN (?), ser-nos-á difícil, 
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realmente sem mais, ver mérito e bondade na proposta, muito menos na 

prossecução de uma tal linha de ação cujo ponto de partida de base se 

desconhece. 

Não a compreendemos, muito menos entendemos que uma tal necessidade 

tenha, porventura, âncora no argumento utilizado de que entre os países da 

NATO já não se encontra um modelo como o português, pois como o próprio 

Ministro afirmou na acima citada entrevista, esses mesmos países “já 

evoluíram para um modelo mais adequado que é o CEMGFA ter autoridade 

sobre os três ramos e também sobre as novas valências, da ciberdefesa e da 

saúde militar”, precisou. 

De facto, tratar esta questão, nestes termos, num tempo de Pandemia que 

mais do que qualquer outra coisa nos aflige. Num tempo de indefinição e 

incerteza quanto ao futuro da economia do Pais e das consequências sociais 

a ela inerentes. Numa época, em que a História, a Geografia, a Geopolítica e 

a Geoestratégia parecem estar de volta. Numa época, em que os próprios 

conceitos de Segurança, de Defesa, de Fronteira, de Soberania, de Conflito, 

de Ameaça, de Guerra e de Paz e até de Poder nas suas várias expressões, 

estão igualmente em mudança. 

Numa época, em que o paradigma civilizacional, consequência de uma 

enorme mudança tecnológica atualmente em curso acelerado e onde, como 

nos diz Cabral Couto, essa transformação civilizacional não deixará de marcar 

e, muito, a própria Geopolítica, seja a da Geografia, a das pessoas ou até 

mesmo a dos fluxos, e com ela o mundo, os Estados e as sociedades, o que 

torna o conjunto e o sistema, no todo ou em parte, por certo, mais hostil, 

instável e agónico. 

E mais inquietado se fica ainda, quando se sabe que todas estas questões lá 

fora são objeto de preocupação e estudo afincado e infelizmente neste nosso 

Portugal este tipo de matérias e outras de natureza política, não só, não são 

devidamente pensadas como o Estado, ele próprio se esvaziou dos poucos 

organismos que na sua estrutura pensavam o País. E os Partidos Políticos 

esses, se se preocupam com tais questões, pelo menos, em público não dão 

mostra disso, nem tão pouco delas fazem, como deviam, e junto da 

população, a devida pedagogia. A temática da Segurança e Defesa então, 

nunca é tratada, muito menos, em público, e salvo raras e muito concretas 

exceções, quatro ou cinco personalidades, um ou outro think tank da 

sociedade civil e o próprio GREI e nada mais. Convenhamos que é pouco.   

E se assim é, qualquer análise que se pretenda fazer, nestas condições, sem 

se conhecer verdadeiramente o seu móbil, do nosso ponto de vista, não pode 

considerar-se no mínimo avisado olhar as FFAA – Instituição e o seu Comando 

e Direção Superiores deste modo, nos termos, pouco sustentado, pois são 

elas que estão em causa. 



Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

89 

Lembrar que, no limite, são elas, e serão sempre elas, o instrumento de força 

de uma das expressões do Poder Nacional – o Poder Militar (e as suas três 

componentes, naval, terrestre e aeroespacial) - a que o Estado pode recorrer, 

quando em causa estejam interesses do País e, obviamente, dos portugueses 

e que, sem alternativa, pela sua relevância, haja, coercivamente, que 

preservar e defender. 

Ora um tal quadro e o seu estudo impõem observar sempre as FFAA como 

um todo, como um único e complexo sistema e considerar para o efeito uma 

adequada metodologia de análise que nos permita autonomizar em domínios 

próprios de especificidade e correlação o seu estudo individualizado. Desde 

logo, como primeiro domínio a atender, o da Missão e Finalidade.  

Igualmente, e sem esquecer o contexto envolvente, internacional e nacional 

e, em particular, o ambiente estratégico, o outro domínio que importa 

considerar é da Organização das FFAA.  E aí, em primeiro lugar, o SF, como 

elemento influenciador determinante do desenho da própria organização e, 

nesse sentido, a referência incontornável do investimento. 

Também, o domínio dos Recursos é um must neste tipo de abordagem, seja 

na perspetiva dos recursos materiais e dos meios, seja na dos recursos 

humanos, (e na dos seus quatro subdomínios particulares de “necessidades”, 

quadros, formação e motivação (e das carreiras), ou na dos Recursos 

Financeiros que são o nervo de toda a Organização e do seu funcionamento 

eficiente, eficaz e económico. 

Por último, e não menos importante, o domínio do “Normativo” que enquadra 

e constitui escopo legal de todo o conjunto e onde se reúnem os mais 

relevantes diplomas de referência, eles próprios, constituintes de um 

significativo conjunto de rigorosa coerência como sejam, entre outros, a CRP, 

a LSM, o CEDN, a LDN, a LOBOFA, as Leis orgânicas do MDN, do EMGFA, dos 

Ramos, as Missões Especificas das FFAA, o SF, o Dispositivo, a LBGECM, o 

EMFAR, o RDM e o CJM.  

Será este tipo de metodologia de abordagem que normalmente ao nível do 

GREI vimos efetuando que nos permite melhor compreender todas estas 

questões e os seus contornos e com rigor e sustentada fundamentação, 

identificar os problemas com que se debatem as FFAA, em que domínio  se 

encontram,  e, mais importante, conhecer em concreto se se está perante 

um problema de Missão, de Finalidade ou Organização, de Recursos, ou da 

falta de Normativo ou, até, mesmo, e no limite,  de orientação política 

superior.  

Mas, foquemo-nos, então, no domínio da Organização, que mais nos 

interessa hoje observar, e conscientes desta estreita e intricada relação, 

consideremos em primeiro lugar, como se impõe, o já referido SF. 
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De facto, não se pode entrar na Organização estruturada militar sem ter 

presente o SF que essa mesma organização deve servir, consciente que ela 

não é mais do que um conjunto articulado de órgãos e serviços tidos por 

essenciais ao funcionamento, não só, do SF, como das próprias FFAA no seu 

todo, na prossecução das Missões que por Lei lhe estão atribuídas e 

consignadas. 

Considerando, assim, o SF o instrumento da missão das FFAA, dir-se-ia que 

desse ponto de vista ele não pode ser avaliado igualmente sem se olhar à 

sua genética, desenho e conceção; à sua edificação e levantamento 

oportunos; à sua estrutura organizativa, aos vários escalões de comando e 

direção e ao funcionamento que se quer eficiente, como por último há que 

saber olhar ao seu modus operandi, à sua utilização e emprego e, 

naturalmente ao seu Comando. 

No fundo, há que saber atender a três tipos de Estratégias – a Genética, a 

Estrutural e a Operacional – e fazê-lo nos exatos termos em que Beaufre (e 

Cabral Couto, a nível nacional), as consideraram, quando, em meados dos 

anos 50 do século passado, a Estratégia, enquanto ciência e arte, deixou de 

ser vista, a nível do Estado, como uma disciplina, essencialmente, militar e 

do campo das operações. Mais, passou a ser tida numa relação mais íntima 

e concomitante com a Política que, a um nível superior e estratégico, passaria 

a estabelecer e a determinar os fins, alargados estes, em âmbito, a outros 

domínios não militares de atividade sectorial do Estado como o político, o 

económico, o diplomático e o psicossocial.  

E tudo isto, porque já na altura o fenómeno da coação - o grande objeto da 

estratégia - ele próprio evoluíra. Ficava para trás a época do Solista Militar, 

nas palavras também de Cabral Couto, e entrava-se num outro tempo, o da 

Estratégia Total dos Estados e em que edificação consequente dos Ministérios 

da Defesa ganhou expressão, substituindo os Ministérios da Guerra (MG) com 

base na ideia de que os Estados eram criaturas eminentemente defensivas 

por oposição a ofensivas. 

Foi o tempo das Mitologias Brancas da Defesa, no entendimento de Horta 

Fernandes; a IIGM tinha acabado, a NATO havia sido constituída (1949) e o 

espírito que imperava nesse dealbar dos anos 50 era realmente outro, uma 

sociedade que ansiava por paz e concórdia. 

Uma breve incursão histórica 

Segundo a historiografia, o impacto ideológico da guerra deixara o regime 

português de então vulnerável e os anos 1945-49 são reflexo disso mesmo. 

São anos de tensão e de crise política e a situação militar interna não era 

segura. 
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Em causa estava a necessidade de se proceder ao reforço do controlo das 

FFAA pelo regime e com ele operacionalizar a subordinação dos militares ao 

poder político. E é assim que o CSDN passa a ter apenas funções meramente 

consultivas e o seu secretariado, que era autónomo, passa para a tutela da 

PCM e, no fundo, à supervisão direta do próprio Salazar. Por seu turno, a 

conduta das operações militares ficava sob a estrita responsabilidade de um 

Comandante-Chefe e os Comandantes Militares ficavam circunscritos à suas 

vertentes operacionais. 

Criada a NATO em 1949,  sendo Portugal seu membro fundador, em 1950, e 

em reflexo disso mesmo, a orgânica do Conselho de Ministros é alterada e 

com ela aparece o cargo de Ministro da Defesa que conjuntamente com o 

Ministro da Presidência ficam agregados à PCM, ficando o MDN apenas, e só, 

com funções de coordenação, enquanto que ao mesmo tempo se dava corpo, 

e outras vestes, a outros dois organismos - o CSDN e o CSM, ficando este 

último responsável efetivo pela coordenação militar e a contar, como seus 

novos membros, com os Comandantes dos Ramos, os Majores-Generais da 

Armada e do Exército. 

O próprio ME antes da Guerra (MG) tem a sua génese nessa mesma altura, 

emparelhando com o MM cuja origem remonta ao reinado de D. João V e a 

1736 e que apenas com a responsabilidade da Marinha e a designação - MM 

- é de 1911, designação que mantivera no decurso de todas as reformas 

militares que, desde então, se seguiram até 1974. 

Em 1952 é criada a Força Aérea, assim como outras Infraestruturas 

importantes no campo da formação e do treino, como sejam o Instituto de 

Altos Estudos mlitares, em 1951, o Campo Militar de Santa Margarida, em 

1952 e a Academia Militar, antes Escola do Exército, em 1959.     

Dentro deste mesmo espírito de mudança, e já em 1950, havia sido criado o 

cargo de CEMGFA (Passos e Sousa) com funções de conselheiro técnico do 

MDN (Santos Costa) e de direção do órgão central de estudo do próprio 

Ministro - o SGDN – e que simultaneamente exercia funções também de 

inspetor superior das FFAA. 

Em 1955, o General Botelho Moniz é nomeado CEMGFA (o segundo) e em 

1956 os comandos militares ficam circunscritos às funções exclusivamente 

operacionais e, afastados da política, permanecem remetidos ao CSM. 

Em 1958 a instabilidade na Instituição Militar não era pequena e cresce a 

oposição a Santos Costa (na linha de Miranda Cabral e defensor do “Bastião 

Ibérico” e grande responsável pela política militar desde os anos 30). Botelho 

Moniz, mais alinhado com as teses de Raul Esteves e com a ideia deste de 

que a chave da defesa do Ocidente residia na dinamização da relação 

transatlântica EUA-Europa e cabeça da designada geração NATO e EX-
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CEMGFA é nomeado, em 1958, Ministro da Defesa, tendo sido ele o grande 

impulsionador das grandes Reformas desse ano, conjuntamente com Almeida 

Fernandes e Costa Gomes, os seus Secretários de Estado. 

Em 1961 e na sequência do golpe de estado da Abrilada, cujo principal 

propósito teria sido o de evitar a guerra colonial, de acordo com Vieira Borges, 

Botelho Moniz foi afastado e os seus opositores Kaúlza de Arriaga, Câmara 

Pina e Arnaldo Shultz e o próprio “Regime” aproveitaram para unir os 

hesitantes à volta do grito mobilizador da “Pátria em perigo” para dar a 

imagem de que o Grupo Botelho Moniz estaria “vendido” aos Estados-Unidos 

da América e aquilo que pretendiam era “fugir à guerra”. Ideia que que não 

corresponde à verdade, pois foi Botelho Moniz, como MDN, que começou a 

preparação das guerras de África, convencido que estava que a resposta 

militar em África representaria o compasso de espera necessário para que 

uma solução necessariamente política fosse conseguida. 

Feita esta pequena incursão na História e nos factos que a suportam e porque 

toda a História, como bem nos lembrava Medeiros Ferreira, tem história, 

julgamos de utilidade que essa deve ser conhecida nos seus meandros e 

particularidades, porque, por vezes, será ela que nos ajuda a bem iluminar e 

a melhor perceber os processos e as razões que lhe assistem e este processo, 

em concreto, da “Reforma da Estrutura Superior da Defesa Nacional e das 

FFAA” tem realmente e desde a IGG uma longa e interessante história. 

Voltaremos a ela mais adiante. 

4. ANÁLISE NA GENERALIDADE 

Deixando de parte a genética do SF, a sua edificação e levantamento 

oportunos e, também, a sua organização estruturada, foquemo-nos agora 

nas suas duas componentes, a operacional e a fixa e, nesse sentido, partamos 

do princípio que aquilo que poderá estar em causa com a pretendia Reforma, 

tem a ver com o modo e a forma como os meios vêm sendo utilizados cientes 

de que o MDN, tendo em conta o n.º 1 do art.º 14.º da LDN é politicamente 

responsável pela componente militar da defesa nacional, pelo emprego das 

FFAA e pelas suas capacidades e prontidão e o CEMGFA, de acordo com o n.º 

2 do Art.º 10.º da LOBOFA, é responsável pela capacidade de resposta militar 

das FFAA. 

E se assim é, tendo em consideração os extratos de legislação em vigor, e 

que a seguir se apresentam destacadamente, podemos chegar a algumas 

constatações. Vejamos. 
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LDN nº 1-B/2009 

(alterada pela LO nº 5/2014) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Artigo 44.º 

Forças Armadas durante o estado de guerra 
 

1 — Em estado de guerra, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

assume o comando completo das Forças Armadas, respondendo perante o Presidente 

da República e o Governo pela preparação e pela condução das operações militares. 

2 — No exercício do comando referido no número anterior, o Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas tem como comandantes-adjuntos os Chefes do Estado-

Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea, que perante ele respondem pela 

execução das diretivas superiores e pela atuação das respetivas forças. 

LDN nº 1-B/2009 

(alterada pela LO nº 5/2014) 

Artigo 23.º 

Integração das Forças Armadas na administração do Estado 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas depende diretamente 

do Ministro da Defesa Nacional, nos termos das competências previstas na lei. 

3 — Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea dependem 

hierarquicamente do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas nas 

matérias relativas à capacidade de resposta das Forças Armadas, designadamente 

na prontidão, emprego e sustentação da componente operacional do sistema de 

forças. 

4 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, os Chefes do Estado-Maior da 

Armada, do Exército e da Força Aérea dependem do Ministro da Defesa Nacional 

nas demais matérias previstas na lei. 
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Artigo 14.º 

Ramos das Forças Armadas  

Os ramos das Forças Armadas — Marinha, Exército e Força Aérea — têm por missão 

principal participar, de forma integrada, na defesa militar da República, nos termos do 

disposto na Constituição e na lei, sendo fundamentalmente vocacionados para a geração, 

preparação e sustentação das forças da componente operacional do sistema de forças, 

assegurando também o cumprimento das missões reguladas por legislação própria e das 

missões de natureza operacional que lhes sejam atribuídas pelo Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

LOBOFA nº 1-A/2009, 07JUL 

(alterada pela LO nº 6/2014) 

Artigo 9.º  

Organização do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

3 — O comando conjunto para as operações militares assegura o exercício do comando 

operacional das forças e meios da componente operacional do sistema de forças, pelo Chefe 

do Estado-Maior -General das Forças Armadas, em todo o tipo de situações e para as missões 

das Forças Armadas, com exceção das reguladas por legislação própria e atribuídas aos ramos, 

bem como a ligação com as forças e serviços de segurança e outros organismos do Estado 

relacionados com a segurança e defesa e a proteção civil, no âmbito das suas atribuições. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Artigo 10.º  

Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas  

1 — O Chefe do Estado-Maior -General das Forças Armadas é o principal conselheiro militar do 

Ministro da Defesa Nacional e o chefe de mais elevada autoridade na hierarquia das Forças 

Armadas.  

2 — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas é responsável pelo planeamento e 

implementação da estratégia militar operacional, tendo na sua dependência hierárquica os 

Chefes de Estado-Maior dos ramos para as questões que envolvam a prontidão, o emprego e a 

sustentação das forças e meios da componente operacional do sistema de forças e respondendo 

em permanência perante o Governo, através do Ministro da Defesa Nacional, pela capacidade 

de resposta militar das Forças Armadas.  

3 — Em situação não decorrente do estado de guerra, o Chefe do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas, como comandante operacional das Forças Armadas, é o responsável pelo 

emprego de todas as forças e meios da componente operacional do sistema de forças para 

cumprimento das missões de natureza operacional, nos planos externo e interno, sem prejuízo 

do disposto no n.º 3 do artigo 16.º. [Missões reguladas por legislação própria] 

4 — No contexto do referido no número anterior, o Chefe do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas tem o comando operacional sobre as forças e meios que se constituam 

na sua dependência, tendo como subordinados diretos, para esse efeito, os respetivos 

comandantes. 

5 — A sustentação das forças e meios referidos no número anterior compete aos ramos 

das Forças Armadas, dependendo os respetivos Chefes de Estado-Maior do Chefe do 

Estado-Maior -General das Forças Armadas, para este efeito. 
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LOBOFA nº 1-A/2009, 07JUL 

(alterada pela LO nº 6/2014) 

Artigo 16.º  

Chefes de Estado-Maior dos ramos 

1 — Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea comandam os 

respetivos ramos e são os chefes militares de mais elevada autoridade na sua hierarquia, 

sendo os principais conselheiros do Ministro da Defesa Nacional e do Chefe do Estado-

Maior -General das Forças Armadas em todos os assuntos específicos do ramo. 

2 — No quadro das missões cometidas às Forças Armadas, em situação não decorrente do 

estado de guerra, os Chefes de Estado-Maior dos ramos integram a estrutura de comando 

operacional das Forças Armadas, como comandantes subordinados do Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas para as questões que envolvam a prontidão, o emprego 

e a sustentação das forças e meios da componente operacional do sistema de forças. 

3 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos são ainda responsáveis pelo cumprimento das 

missões reguladas por legislação própria e das missões de natureza operacional que lhes 

sejam atribuídas pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. 

4 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos relacionam-se diretamente com o Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, para além do referido no n.º 2, nos aspetos 

relacionados com as informações e segurança militares, o ensino superior militar, a saúde 

militar e outras áreas de atividade conjunta ou integrada. 

5 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos relacionam-se diretamente com o Ministro da 

Defesa Nacional nos aspetos relacionados com a gestão corrente de recursos do respetivo 

ramo, bem como com o funcionamento dos órgãos, serviços ou sistemas regulados por 

legislação própria. 

 

Artigo 15.º 

Organização dos ramos das Forças Armadas 

1 — Para cumprimento das respetivas missões, os ramos são comandados pelo respetivo 

Chefe do Estado-Maior e compreendem: 

a) O Estado-Maior; 

b) Os órgãos centrais de administração e direção; 

c) O comando de componente; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 — Os comandos de componente — naval, terrestre e aérea — destinam -se a apoiar o 

exercício do comando por parte dos Chefes de Estado-Maior dos ramos, tendo em vista: 

a) A preparação, o aprontamento e a sustentação das forças e meios da respetiva 

componente operacional do sistema de forças e, ainda, o cumprimento das 

missões reguladas por legislação própria e outras missões que lhes sejam 

atribuídas, mantendo o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

permanentemente informado das forças e meios empenhados e do 

desenvolvimento e resultados das respetivas operações; 

b) A administração e direção das unidades e órgãos da componente fixa 

colocados na sua direta dependência. 

5 — Para efeitos de apoio ao exercício do comando por parte do Chefe do Estado-Maior -

General das Forças Armadas, os comandos de componente mencionados no número 

anterior são colocados na sua dependência direta, pelo Chefe do Estado-Maior do ramo 

respetivo, de acordo com as modalidades de comando e controlo aplicáveis a situações 

específicas de emprego operacional de forças e meios, a definir caso a caso. 
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• Considerando as atribuições e as competências acima listadas, seja do 

MDN, seja do CEMGFA, seja dos CEM dos Ramos, seja dos próprios 

comandantes de componente e conhecidas que são as missões 

específicas das FFAA, na prática, do dia a dia das atividades 

operacionais e da sua concretização no terreno, diríamos que as coisas, 

tanto quanto sabemos e nos foi possível apurar, não têm corrido mal, 

antes pelo contrário, face aos elogios de que vêm sendo alvo as forças 

empenhadas, principalmente, as forças nacionais destacadas, sejam 

oriundas da Marinha, do Exército ou da Força Aérea. 

• No caso das missões das FFAA, em situações que não de guerra, os 

CEM já integram a estrutura de comando operacional das FFAA, como 

comandantes subordinados do Chefe do Estado-Maior-General das 

FFAA para as questões que envolvam a prontidão, o emprego e a 

sustentação das forças e meios da componente operacional do sistema 

de forças.  

• E se desde 2014 já é assim: 

o Porquê passar, agora, os CEM para a dependência do CEMGFA no 

que concerne “aos assuntos de natureza militar”, incluindo a 

gestão corrente de recursos?  

o Ao CEMGFA não lhe chega para aquilo que são as suas 

responsabilidades de comando operacional, em tempo de paz, o 

exercício de competências operacionais, também precisa, no 

entendimento do MDN, de exercer competências outras, de 

natureza administrativo-logísticas alargadas, ao jeito de um 

poder hierárquico de “comando completo” sobre os CEM dos 

Ramos? Porquê? O que é que lhe falta para exercer bem as suas 

funções? 

o Qual o papel - atribuições e competências – que, nestas 

circunstâncias, restam para os próprios CEM, para o CCEM, ou 

até, mesmo, para o CSM? 

• Tudo dúvidas pertinentes a merecerem estudo e ponderação e que 

arrumadas se colocam em três âmbitos distintos em objeto e natureza. 

Por um lado, questões (i) de articulação de competências entre o MDN, 

o CEMGFA e os Ramos; por outro, questões (ii) relacionadas com a 

cadeia de comando e o processo de decisão quanto ao emprego da 

força; e por último, questões (iii) relativas à harmonização anual dos 

orçamentos e das LPM e a parcela do orçamento que lhes cabe. 

• Nestas circunstâncias, e mesmo antes de se prosseguir com uma 

análise mais detalhada e para encerrarmos este ponto mais genérico, 

diríamos que perante um quadro de interrogações não será fácil 
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vislumbrar uma resposta, sem aprofundar mais o estudo e as suas 

premissas e, por isso, é que não vemos, para já, na mudança e no 

modelo delineado, mérito ou bondade, antes pelo contrário. 

• Na realidade, ao pretender esvaziar-se de competências próprias os 

CEM e circunscrevê-los apenas às tarefas de aprontamento e 

sustentação das forças, cujo emprego passa a ser, em quaisquer 

circunstâncias, da competência do CEMGFA, dir-se-ia que este tipo de 

modelo se assemelha ao modelo americano, ainda que neste caso 

exista um nível intermédio: os comandos combatentes com 

responsabilidades regionais. 

• Entendemos mesmo que 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 especifica, para já não falar das outras 

missões reguladas por legislação própria e atribuídas aos Ramos e que 

na entrevista do Ministro nem sequer são referidas. 

• Importa sublinhar ainda, 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 SF, como aliás é 

do conhecimento generalizado de quem por Lei tem competências na 

matéria. 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. 

• Estão realmente à vista de todos, os problemas com que as FFAA se 

defrontam e julgamos que não será este tipo de medidas de 

centralização e de mais poder nas mãos do CEMGFA que resolverá, a 

contento, os problemas, alguns deles bem preocupantes, como é 

sabido. Uma coisa temos por certa, a sua resolução não se faz no 

“âmbito militar”, pois todos eles encerram questões de forte incidência 

política e de administração pura. 
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Daí, entendermos que, apenas, e só, nesse nível de direção superior e 

político é que as soluções, alguma vez, lograrão encontrar-se. 

Vejamos então com algum maior detalhe e antes de entrar numa avaliação 

na especialidade o que vem sendo feito em matéria de reformas da Estrutura 

Superior da DN e das FFAA.  

5. ANTECEDENTES DAS REFORMAS NA DEFESA E NAS FFAA 

Durante muitos anos, as FFAA dispuseram de uma relativa autonomia dentro 

da estrutura do Estado, sendo dirigidas por um membro do Governo com 

dignidade de Ministro ou Secretário de Estado, normalmente um oficial-

general (ou superior) do próprio ramo. O cargo de MDN, quando criado em 

1950, visava, como anteriormente se referiu, tão-só uma maior coordenação 

de natureza política entre os responsáveis de cada um dos departamentos 

militares, quase não tendo consequências mais profundas na direção e 

controlo das atividades da administração superior de cada um deles, que 

continuavam a manter a sua própria individualidade e autonomia. 

Era esta a situação que se vivia em 1974, depois de 13 anos de guerra 

colonial. 

Pouco tempo depois, a iniciativa legislativa foi no sentido de atribuir aos CEM 

a “administração superior” do ramo, transferindo-lhes as anteriores 

competências ministeriais em matéria legislativa, administrativa e financeira. 

Apesar de ter sido esta a solução adotada em setembro de 1974 houve quem 

pretendesse, logo nessa oportunidade, colocar os CEM na dependência 

completa do CEMGFA. Este modelo, porém, não vingou. Havia quem receasse 

uma excessiva centralização de “Poder Militar” num único homem – o 

CEMGFA -, ficando o MDN quase limitado, nas suas funções, a um mero papel 

de ligação entre o sector militar e o Governo. 

De qualquer modo, a solução de continuidade encontrada e a evolução 

subsequente estabeleceram um “regime de transição” para a plena 

integração das FFAA na administração direta do Estado que perdurou até 

1982, ano em que foi aprovada a primeira LDNFA 29/82, de 11DEZ. De facto, 

durante esse período de transição e mais precisamente desde 1976, a 

Constituição atribuía ainda a um órgão político-militar - o “Conselho da 

Revolução” a competência exclusiva em matéria de legislação militar, 

situação que apenas se viria a modificar com a extinção deste órgão e a 

publicação daquela Lei. 

Mesmo assim, só depois de 1987 é que os Governos, de um modo mais 

consistente, começaram a exercer plenamente as suas competências 

(políticas, legislativas e administrativas) sobre as FFAA, em particular no que 

respeita à sua direção superior e controlo. 
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Esta tendência tem tido continuidade como o denota a ação dos sucessivos 

Governos, desde então, com a assunção de mais e novas competências 

administrativo-logísticas pelo MDN, para que as chefias militares possam 

dedicar-se sobretudo à sua função primordial de comando de forças e de 

unidades militares. 

Este o sentido do conjunto de medidas legislativas que foram sendo adotadas 

em relação às FFAA. Desses instrumentos legais nos iremos ocupar de 

seguida, designadamente dos que respeitam às Bases de Organização das 

FFAA e às estruturas organizativas do EMGFA, dos ramos e do próprio MD. 

Por se considerar de utilidade, junta-se uma compilação destes principais 

diplomas e dos artigos que, em razão da matéria, mais relevância terão para 

o caso em análise. 

A Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas (LDNFA, 1982) 

A LDNFA surgiu com a preocupação primeira de enquadrar as FFAA na 

estrutura do Estado, clarificando a sua subordinação ao poder político e a sua 

completa integração no Ministério da Defesa (MD), colocando os CEM na 

dependência ministerial. 

Complementarmente estabelece-se o quadro de corresponsabilização dos 

diversos órgãos de soberania em matéria de defesa nacional e definem-se as 

competências dos órgãos da estrutura de comando das FFAA. 

O circunstancialismo que rodeou a aprovação da própria Lei levou a que num 

mesmo diploma, e num mesmo plano, fossem tratados demasiados assuntos: 

atribuições e competências de órgãos de soberania; serviço militar; objetores 

de consciência; estrutura das FFAA; conceitos estratégicos; forças 

militarizadas, etc. Tópicos que, a bem da clareza dos conceitos, deveriam ter 

sido tratados separadamente e em diploma próprio, realidade que só veio a 

ser alterada em 1991 com a publicação da primeira LOBOFA. 

A LOBOFA surge, assim, nove anos depois da LDNFA, na sequência do 

estabelecimento pelo Governo da orientação de política geral relativamente 

às FFAA, conhecida como a “política dos três R”: o Redimensionamento, o 

Reequipamento e a Reestruturação. 

Princípios Gerais de Organização 

Coerentemente com esta orientação, a própria Lei estabelece no seu art.º 4º 

que a organização das FFAA se rege por princípios de eficácia e 

racionalização, devendo designadamente garantir: 

• A melhoria da relação entre a componente operacional do SF e a sua 

componente fixa ou territorial; 
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• A redução do número de escalões e órgãos de comando e direção, ou 

chefia; 

• A articulação e a complementaridade entre os Ramos, evitando 

duplicações desnecessárias e criando órgãos de apoio a mais de um 

ramo sempre que razões objetivas o aconselhem; 

• A correta utilização do potencial humano, promovendo o pleno e 

adequado aproveitamento dos quadros permanentes e assegurando 

uma correta proporção e articulação entre as diversas formas de 

prestação de serviço. 

Um último princípio a que alude tem a ver com a flexibilidade da organização 

de tempo de paz, a qual, deverá permitir uma transição para o estado de 

guerra com um mínimo de alterações. 

Note-se que, neste particular, há uma omissão legislativa importante, 

relacionada com a falta de cobertura legal que têm as situações de crise. A 

própria LDNFA não as considera, pese embora o D.L. 153/91, de 23 de abril 

(Sistema Nacional de Planeamento Civil de Emergência) as tenha em conta. 

A Lei Orgânica de Bases de Organização das FFAA (LOBOFA, 1991) 

Quanto à estrutura propriamente dita das FFAA, a LOBOFA define-a como 

compreendendo o EMGFA, os três ramos das FFAA – Marinha, Exército e Força 

Aérea – e os órgãos militares de comando das FFAA, o CEMGFA e os CEM, 

cujos modos de designação e competências se encontram definidos na 

LDNFA. 

O CEMGFA é, assim, o chefe militar de mais elevada hierarquia nas FFAA, 

além de “principal conselheiro militar” do MDN. É ele que responde perante o 

Governo, através daquele, pela prontidão, disponibilidade, sustentação e 

emprego das forças e dos meios que constituem a componente operacional 

do sistema de forças. 

Em paz, exerce o “Comando operacional”11 das FFAA, tendo como 

comandantes subordinados os CEM e os Comandantes Operacionais que 

venham a constituir-se na sua dependência.  Em tempo de guerra, o CEMGFA, 

sob a autoridade do PR e do Governo, exerce o “Comando completo” das 

 
11 O termo “comando operacional” é um termo militar de significado preciso que os 

militares conhecem bem; não deveria ser aplicado na lei geral sem uma 
advertência sobre o seu significado. Quantos civis e políticos em particular, mesmo 
os mais familiarizados com os assuntos de defesa, saberão que é um tipo de 
autoridade limitada, fora do âmbito das responsabilidades normais de 
administração corrente? Que, embora inclua a capacidade de atribuir missões ou 
tarefas, organizar as forças e, eventualmente, delegar parcelas dessa autoridade 
em comandos subordinados, apenas envolve as atividades operacionais, as que 
respeitam à realização das tarefas determinadas; e que, na prática do dia-a-dia, 
se exerce ao segundo nível da hierarquia militar, como é o caso, nos Ramos, dos 
respetivos comandos operacionais. 
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FFAA, diretamente, ou através dos comandos-chefes no que respeita ao 

comando operacional, tendo os CEM como seus comandantes adjuntos. Os 

aspetos administrativo-logísticos assume-os, através dos CEM. De notar que 

esta figura do “comando completo” só tem cabimento no âmbito de uma 

“organização operacional” de forças e no que respeita às relações de 

autoridade que entre os seus comandos se estabelecem. 

Os CEM são os Comandantes dos respetivos Ramos e os “principais 

colaboradores” quer do MDN, quer do CEMGFA, nos assuntos que respeitem 

aos respetivos Ramos. Em tempo de paz, os CEM dependem do CEMGFA, nos 

aspetos relacionados com a atividade operacional, e do MDN, nos aspetos 

administrativo-logísticos. Em tempo de guerra, dependem exclusivamente do 

CEMGFA nos aspetos operacionais e logístico-administrativos. 

Organização do Estado-Maior-General das FFAA e dos Ramos 

Se todo o quadro legal consubstanciado na LDNFA foi importante para 

estruturação em novos moldes das FFAA, a LOBOFA, foi ainda mais longe no 

detalhe da prescrição já estabelecida, pois desce ao nível da organização do 

EMGFA e dos ramos das FFAA ao estipular alguns pressupostos adicionais que 

não podem deixar de ser atendidos. 

No que se refere ao EMGFA, por exemplo, estabelece-se que a sua 

organização, para além do CEMGFA compreende ainda: 

• O Estado-Maior Coordenador Conjunto (EMCC), que constitui o estado-

maior privativo do CEMGFA, enquanto órgão de planeamento e apoio 

à sua decisão; e 

• O Centro de Operações das Forças Armadas (COFAR), como sendo uma 

organização ligeira, em tempo de paz, e que permite ao CEMGFA o 

exercício do “comando operacional”. 

Em estado de guerra deverá, porém, converter-se em quartel-general 

conjunto, com estrutura e dimensão adequadas ao exercício do 

“comando completo” por parte do próprio CEMGFA. 

Quanto aos ramos das FFAA, a LOBOFA define-lhes também uma estrutura 

orgânica para o cumprimento das suas missões, a qual, compreende, para 

além dos CEM e do respetivo estado-maior, outros órgãos, como sejam: 

• Órgãos Centrais de Administração e Direção (OCAD) que, tendo 

carácter funcional, visam assegurar a superintendência e a execução 

de atividades específicas essenciais; 

• Órgãos de Conselho, destinados a apoiar as decisões do CEM em 

assuntos especiais de disciplina e de administração; 
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• Órgãos de Inspeção com responsabilidades no apoio à função controlo 

e avaliação por parte do CEM; 

• Órgãos de Implantação Territorial (OIT), que visam a organização e o 

apoio geral do ramo; e 

• Os elementos da componente operacional do sistema de forças 

nacional, ou seja, as forças e os meios do ramo destinados ao 

cumprimento das suas missões de natureza operacional. 

A publicação dos diplomas que passaram a regular a organização estruturada 

dos três ramos das FFAA, as suas Leis Orgânicas, ocorreu de uma maneira 

transversal em 1993. 

As principais alterações de estrutura (1991-1995) 

Assim e, em simultâneo, os Ramos ficaram obrigados a pautar as respetivas 

reorganizações pelos mesmos termos de referência - a LOBOFA - e, 

naturalmente, pela adesão aos princípios gerais da eficácia e da 

racionalização nela referidos e tidos, politicamente, como esteios relevantes 

da mudança que se impunha. Porém, se os Ramos entenderam que estes 

aspetos, todos eles, determinantes das reestruturações a empreender, 

também as respetivas Missões, razão primeira de qualquer estrutura 

organizativa, não poderiam deixar de ser igualmente consideradas num 

exercício daquela natureza, e foram-no realmente. 

Dito isto, será de notar ainda, que as LO dos Ramos foram sendo todas elas 

e pela primeira vez, no período subsequente (1993-1995), desenvolvidas e 

complementadas por uma série de outros tantos Decretos Regulamentares 

(DR), relativos aos principais órgãos dos ramos e das respetivas estruturas 

organizativas. Em muitos casos, a reestruturação dos Ramos prolongou-se 

pela definição de novos regulamentos internos e de novos quadros orgânicos 

ou livros de lotação. 

Sintetizando: as LO dos Ramos e os DR que lhes estão a jusante constituem 

um conjunto legal e regulamentar muito importante, embora possa ser 

considerado um tanto ou quanto rígido, pondo em causa, eventualmente até, 

um dos princípios da organização - o princípio da flexibilidade. O que é certo, 

porém, é que, entre outros méritos, induziram e aportaram uma enorme 

transparência e rigor, aspetos essenciais quando em causa está a gestão e, 

em particular, a gestão de recursos humanos. 

Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional 

Vistas que foram a LOBOFA e as principais alterações de estrutura e modelo 

organizativo verificadas ao nível do EMGFA e dos Ramos, prosseguir-se-á com 

uma incursão pelo MD, atenta a respetiva LO, visando destacar por se 



Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

103 

considerar útil para a nossa análise, o que de mais relevante nesta sede foi 

efetuado.  

A LDNFA (art.º 17.º), ao coresponsabilizar, em 1982, os diversos órgãos de 

soberania em matéria de defesa, definiu as competências da estrutura de 

comando das FFAA e remeteu para legislação específica a organização do 

próprio MD. 

É assim que, em 1993, foi publicada a LO do MD, desde logo com o objetivo 

de reformular a anterior estrutura, que datava de 1988 e, principalmente, 

com o propósito de se constituir, de facto, como peça legislativa de cúpula do 

conjunto regulamentar em que se integraram as já citadas LOBOFA, LO do 

EMGFA e as LO dos Ramos.  

O objetivo principal da Lei foi dotar o MD de uma estrutura capaz de assegurar 

a preparação e a execução da Política de Defesa Nacional, na sua vertente 

militar, apetrechando-o com o elenco de competências “administrativo-

logísticas” que, até então, se situavam no âmbito do EMGFA e dos ramos das 

FFAA. 

Entre as competências transferidas, ou a transferir, situavam-se as relativas: 

 incorporação, recrutamento e mobilização; 

 remunerações e apoio social; 

 ensino superior inter-forças; 

 segurança de documentos e materiais classificados; 

 armamento e equipamento; 

 investigação na área da defesa e do ensino. 

Não obstante estas atribuições do MD, estamos em crer que se tratava mais 

de considerar a existência de um autêntico “Ministério das FFAA” e não tanto 

de um verdadeiro MD, responsável por uma política de defesa nacional que, 

por Lei, tem âmbito interministerial e natureza global, abrangendo uma 

componente militar e outras não militares. 

Tanto assim é que a própria Lei reparte as responsabilidades ao distinguir os 

órgãos do Estado que são diretamente responsáveis pela defesa nacional12 e 

pelas FFAA daqueles que apenas respondem por estas e pela componente 

militar da defesa nacional, no caso o Conselho de Chefes do Estado-Maior 

(CCEM), o CEMGFA e os CEM. 

Na realidade, o que se verifica é que a LDNFA circunscreve a ação do MDN à 

“componente militar” da política de defesa nacional e às suas vertentes de 

elaboração e execução dessa política (art.º 44º), já que as outras 

componentes designadas por “não militares” são da responsabilidade não do 

 
12 São eles: o PR, a AR, o Governo, o CSDN e o CSM. (Art. º 37º da LDNFA). 
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MDN, mas sim do Governo, como o órgão que responde pela sua “condução” 

(art.º 41º) com uma menção especial para o próprio PM, enquanto entidade 

de topo, “politicamente responsável pela direção da política de defesa 

nacional” (art.º 43º). 

Atestando esta realidade, é a própria Lei que estabelece ainda que o MDN só 

pode ser chamado a dirigir a “atividade interministerial tendente à execução 

da política de defesa nacional” se o Primeiro-Ministro entender nele delegar 

no todo ou em parte, essa sua competência (nº2 art.º 43º), o que, nos parece 

nem sempre ter sido o caso. 

E é neste contexto balizador que a estrutura do MD passou a integrar: o 

Conselho Superior Militar (CSM), o CCEM, as próprias FFAA e os Órgãos e 

Serviços Centrais do Ministério (OSC). De notar, por mera curiosidade e, 

porventura, em reforço do que atrás se afirma, que esta estrutura 

organizativa é típica de uma organização eminentemente militar, com os seus 

departamentos de “conselho” (CSM e CCEM), de “linha” (FFAA) e de 

“serviços” (OSC). 

O Ministério da Defesa Nacional e a transformação 

A nova configuração organizacional das FFAA, a edificação em novos moldes 

do MD e, no fundo, o pretendido controlo político das FFAA, tem passado por 

um processo de transformação algo complexo, como complexos são quase 

sempre todos os processos de transferência de poder, atribuições e 

competências. 

Essa transformação tem a ver, de alguma maneira, com a plena autonomia 

de que as FFAA (e os seus Ministérios) desfrutavam antes de 1974, com a 

mudança de regime político entretanto operada, com a consequente 

democratização das estruturas da administração, mas também com as 

culturas institucionais vigentes, com as pessoas, suas posturas e modos de 

atuação. De facto, a principal legislação de enquadramento da Defesa 

Nacional pós-1974 foi promulgada com intervalos de tempo de maturação 

relativamente grandes. Atente-se os quase dez anos que decorreram entre a 

LDNFA (1982) e a promulgação da LOBOFA (1991) e, bem assim, os quase 

oito anos que mediaram entre a data de mudança de regime (1974) e a 

publicação daquela primeira Lei estruturante das FFAA. 

Foi muito tempo? Dir-se-á ter sido o tempo de maturação possível, o tempo 

de transição a que se aludiu inicialmente já que a transferência de “poder 

funcional”, processada em cerca de 20 anos (1973-1993), correspondeu a 

um salto qualitativo de alguma monta e importância. 

Se nos recordarmos que as FFAA e os Ramos deixaram de ter Ministro e/ou 

Secretário de Estado exclusivos e passaram a ter CEM e MDN a responderem, 

diretamente, os primeiros, pela preparação e aprontamento das respetivas 
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forças e meios e, o segundo, pela administração superior das FFAA e os 

resultados do seu emprego, a diferença é, sem dúvida, culturalmente grande 

em âmbito e significado. 

É que antes de 1974, os “Ministros Militares” despachavam quase só com o 

Presidente do Conselho e, hoje, os CEM fazem-no diretamente com o MDN e, 

ou, com o Secretário de Estado, ficando o CEMGFA, por vontade política 

manifesta, em tempo de paz, afastado da linha hierárquica da gestão 

administrativo-logística dos Ramos. 

Ora esta separação de competências, as operacionais (e o CEMGFA), por um 

lado, as administrativo-logísticas (e os CEM), por outro, era vista, já nos anos 

90, por alguns sectores políticos e militares, como inadequada em vários 

domínios, na medida em que seria proporcionadora de duplicações, de 

dificuldades e impedâncias, de verdadeiros “curto circuitos” na cadeia de 

comando, na administração superior dos Ramos e das FFAA e no inerente 

processo de decisão político-militar. 

E daí, a vontade política, repetidamente afirmada, de se alterar este estado 

de coisas e de “racionalizar” a estrutura superior da Defesa Nacional e das 

FFAA, articulando melhor os OSC do MDN com o EMGFA e com os Ramos, 

aprofundando o processo de transferências de competências dos CEM para 

os OSC/MDN e para o CEMGFA, reforçando o seu poder funcional e 

centralizando o processo de decisão, reorganizando o MDN e o EMGFA e 

reformulando a estrutura de comando operacional das FFAA, criando um 

Quartel-General Conjunto que permita ao CEMGFA uma efetiva e maior 

unidade de comando. 

E se esta tendência, por repetidamente afirmada, existe e é verdadeira, 

também não deixa de ser verdade, observando o que nesta matéria de 

racionalização da estrutura superior vem sendo feito, afirmar que em 1991 o 

que estava em causa era todo um processo de transferência de competências 

não operacionais dos Ramos para o MD. O objetivo era que o MDN pudesse 

assumir, assim, e efetivamente, a direção e o controlo das FFAA. Era, 

digamos, a assunção pelo “poder político” (e bem), à imagem e semelhança 

do que acontecia um pouco por todo o mundo ocidental, das atribuições e 

responsabilidades próprias de um MDN. 

Porém, sectores há, de influência e pressão, que preconizam um modelo que 

contraria em absoluto esta mesma lógica, ao pretenderem colocar o CEMGFA 

como único e principal conselheiro militar do MDN, dotando-o de uma 

estrutura que lhe permita, centralizadamente, comandar e dirigir as FFAA 

sem interferências dos CEM e dos Ramos.  Acrescentam esses sectores que 

só assim é que o MDN poderá realmente assumir em pleno as suas próprias 

responsabilidades de administração das FFAA, não desviando a sua atenção 

por três CEM e um CEMGFA, quantas vezes, com visões distintas, demasiado 
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corporativas como alguns, teimosamente, ainda hoje as apelidam, 

confundindo ou ignorando o significado do termo ou até do conceito de 

Corporação, versus Instituição. 

Conseguir colocar o Ministro a despachar apenas com o CEMGFA parece ser, 

neste caso, o “grande objetivo”, pois vai ao encontro da ideia perfilhada por 

alguns de haver, de facto, apenas um chefe militar - o CEMGFA - a “mandar 

mais”, a assumir em relação aos CEM um verdadeiro poder de direção e 

desejavelmente até o seu “comando completo” em qualquer tempo (de paz 

ou de crise), que não só em estado de guerra, como a lei já em 1991 

estabelecia. 

Ora a assunção do “comando completo” por parte do CEMGFA implicaria que 

no processo de transferência de competências revertessem a seu favor 

competências de cariz administrativo-logístico que equilibradamente se 

encontram partilhadas pelo MDN e pelos próprios CEM.  

*** * *** 

Mas avancemos e recordemos o que aconteceu em 2008, aquando do 

desenvolvimento de um novo processo de reorganização da macroestrutura 

superior da Defesa Nacional e das FFAA, não sem antes referir que entre 1996 

e 2004 as FFAA não deixaram de estar em profunda reestruturação. Antes 

pelo contrário, envolveram-se numa imensa atividade relacionada com: 

 A revisão da documentação estruturante da Defesa Nacional, com o 

desenho e conceção em novos moldes do SF (que desde 1991 vigorava 

transitoriamente); 

 A relegitimação das Missões das FFAA e sua inscrição em sede 

Constitucional (revisão da CRP, de 1997); 

 A extinção do SMO e a adoção de um novo modelo baseado no regime 

de contrato e voluntariado; 

 A condução do processo que levou à definição e consequente 

aprovação do SF em 1998 e já depois em 2004 (ajustado neste ano no 

número de meios por razões financeiras); 

 A revisão e atualização das LQ da Programação Militar e aprovação das 

respetivas Leis, o instrumento financeiro da sua edificação.  

A Reorganização da Defesa Nacional e das FFAA (LOBOFA 2009) 

Se em termos de macroestrutura era aquele o caminho que se pretendia 

prosseguir, em 2008 ele não deixou de estar igualmente em cima da mesa. 

As questões da articulação das competências entre o MDN, o EMGFA e os 

Ramos foram também estudadas e as alterações à LOBOFA, de 1991, foram 

exatamente, por isso, ajustadas às circunstâncias e, como convém, 

devidamente equilibradas. 
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Na realidade, manteve-se um desejável equilíbrio na distribuição de 

competências entre o MDN, o CEMGFA e os CEM e onde o CSM e o CCEM 

continuam como órgãos diretamente responsáveis pela Defesa Nacional e 

com competências próprias. Por um lado, o primeiro – o CSM -  como o 

principal órgão de consulta do MDN, e onde se elaboram, de acordo com a 

orientação do governo,  os projetos de propostas de LPM e dos orçamentos 

das FFAA; e, por outro, o segundo - o  CCEM - enquanto principal órgão 

militar de carácter coordenador e onde, de entre outras competências de cariz 

administrativo-logístico, lhe compete deliberar sobre a harmonização do 

anteprojeto da proposta de orçamento anual das FFAA, a remeter ao CSM e, 

ainda, por exemplo, sobre os anteprojetos das propostas de LPM, bem como 

sobre as propostas de força a considerar em vista da edificação e 

levantamento do próprio SF. 

A propósito, talvez, seja de referir que a harmonização das verbas para 

despesas de investimento e para as despesas correntes a alocar às FFAA é 

obviamente uma competência eminentemente política, que decorre das 

prioridades estabelecidas e assumidas pelo Governo. Com efeito, os 

orçamentos de investimento atribuídos às FFAA – designadamente em âmbito 

de LPM – destinam-se precisamente a edificar o SF aprovado em sede do 

CSDN sob proposta apresentada pelo MDN, enquanto que os orçamentos de 

funcionamento devem permitir a operação e manutenção dos meios previstos 

naquele Sistema e, entretanto, edificados. 

Deste modo, a atribuição de recursos às FFAA é uma questão interdisciplinar 

que, para além de todos os aspetos considerados na elaboração e aprovação 

do SF, objeto de um longo e coerente processo de planeamento estratégico 

de defesa nacional e de forças, não pode dispensar a subsequente 

ponderação de fatores operacionais, económicos e logísticos, entre outros. É 

evidente que as prioridades a seguir na atribuição de recursos não poderão 

dispensar o conselho militar que cabe ao CEMGFA como principal conselheiro 

do MDN, nem a opinião qualificada de cada uma dos CEM. 

Neste entendimento, o primeiro patamar de decisão nesta matéria deve 

situar-se no CCEM, no qual o CEMGFA tem voto de qualidade, e a articulação 

político-militar deve decorrer em sede de CSM. A decisão política será 

naturalmente tomada a nível ministerial, depois de recolhido o avisado 

parecer do CEMGFA acerca da adequabilidade militar das soluções 

preconizadas, e de ponderada a respetiva exequibilidade financeira e 

aceitabilidade política. 

Em suma, a questão principal consiste em consolidar um processo de decisão 

participado, em oposição a qualquer modelo de centralização decisória, 

porque no futuro, tal como no presente, o sucesso depende de avaliações 
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precisas e decisões agregadas que não estão ao alcance de apenas, e só, de 

uma única pessoa, o MDN e ou o CEMGFA. 

Igualmente no que respeita à cadeia de comando operacional, as alterações 

não tiveram grande significado. O CEMGFA continuou a ser responsável pelo 

planeamento e a implementação da estratégia militar operacional e pela 

capacidade de resposta militar das FFAA, designadamente pela prontidão, 

emprego e sustentação da componente operacional do SF. Os CEM, por seu 

turno, como Comandantes dos respetivos Ramos, continuaram a ser os 

principais colaboradores do MDN e do CEMGFA e com eles a despachar, em 

razão da matéria, todos os assuntos específicos dos seus Ramos. E, bem 

assim a deterem, de par, com a missão principal de defesa integrada da 

República a responsabilidade de responderem, em linha com o que já 

acontecia, pelo cumprimento das missões particulares que hajam sido 

aprovadas e daquelas outras que são reguladas por legislação própria. 

Convém notar que o emprego da força é um assunto que se reveste de 

enorme responsabilidade e dificuldade pela multiplicidade das implicações e 

pelas consequências que poderão decorrer de uma deficiente avaliação, 

mesmo que ditada pela necessidade de decidir com celeridade. Trata-se do 

fim último das FFAA e, por isso mesmo, os processos de decisão superior e 

de aprovação das regras de empenhamento e das restrições de emprego 

devem ser suficientemente claros aos níveis político e militar e no plano da 

interação mútua. 

Deste modo, no âmbito de um qualquer processo de revisão da estrutura 

superior da DN e das FFAA, deverá ser claro o processo que permitirá, em 

tempo razoável, promover a decisão ao nível político, escolher a melhor 

Opção de Resposta Militar (ORM) e planear a Linha de Ação (LA) mais indicada 

para uma determinada situação. [(aspeto que veio a ser acautelado, ao nível 

do CCEM, (nº 4 d) Art 19ª LOBOFA, 2014)]. Em suma, otimizar o potencial 

militar do País em termos de eficiência, economia e eficácia. 

Uma breve análise dos processos de decisão político-militares para o emprego 

da força em vigor na NATO e em países aliados, indica que, para além da 

cuidada ponderação política e militar, é essencial a articulação entre os 

diversos níveis de decisão. É um processo iterativo onde o coletivo se deve 

impor ao individual, no pensamento e na ação, pois só assim se poderá 

minimizar a ocorrência de erros potencialmente desastrosos. 

Considera-se, por isso, extremamente relevante o papel do CSM ao nível 

político, do CSM ao nível político-militar e do CCEM ao nível militar. E por tudo 

isto é importante que estes dois órgãos se mantenham como órgãos 

responsáveis em matéria de DN como são igualmente responsáveis e por esta 

ordem o PR, a AR, o Governo e o CSDN e foi isso que justificou manterem-se 

nesse nível de responsabilidade na revisão operada à LOBOFA, em 2009.   
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A Diretiva Defesa 2020, de 2013  

O processo legislativo desenvolvido em 2013/2014 em vista de uma outra 

reestruturação da macroestrutura da defesa nacional e das FFAA teve por 

base as prioridades definidas previamente no CEDN sobre a necessidade de 

se proceder à adaptação e racionalização daquelas mesmas estruturas. A 

maior integração de estruturas de comando e direção e de órgãos e serviços 

administrativos e logísticos, como reflexo de uma filosofia e prática operativa 

que privilegie a atuação conjunta, só pode ser materializada com a 

reorganização da macroestrutura da DN e das FFAA, estabelecia-se na 

Diretiva que ficou conhecida por Reforma Defesa 2020 (RCM 26/2013, de 19 

ABR). 

Objetivos 

Foram objetivos deste processo entre outros: 

• “Reforçar as competências do CEMGFA para dirigir a execução da 

estratégia militar superiormente aprovada; 

• “Realinhar mecanismos de articulação e coordenação entre o EMGFA, 

os ramos das FFAA e os OSC do MDN. 

Orientações específicas 

Com vista à prossecução destes objetivos a supracitada Diretiva Defesa 2020 

estabelecia como medidas a considerar as seguintes: 

1. No âmbito dos processos relativos ao comando e emprego: 

a. O CEMGFA tem na sua dependência hierárquica os CEM para as 

questões que envolvem a capacidade de resposta das FAA, 

designadamente pela prontidão, emprego e sustentação da 

componente operacional do SF, constituindo-se para este efeito, no 

único interlocutor militar do MDN; 

b. Adaptar a estrutura do EMGFA para (de entre outras ações): 

• Eliminar as duplicações de tarefas exercidas no contexto 

funcional dos OSC e vocacioná-la para o planeamento de forças 

e capacidades e o planeamento e a execução das operações 

militares; 

• Reformular a cadeia operacional das FFAA, de modo a potenciar 

a capacidade de planeamento e a execução de operações, quer 

em missões externas, quer em missões no interior do país, 

previstas na lei; 

c. Reconfigurar o COC e os comandos de componente dos Ramos, no 

sentido da partilha de meios e recursos e da otimização da 

articulação e cooperação mútuas. 
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2. No âmbito dos processos relativos à geração, preparação e sustentação 

de forças: 

a. Os ramos das FFAA devem assegurar a geração, aprontamento e 

sustentação das forças da componente operacional do SF. 

Paralelamente, a sua estrutura superior deve ser racionalizada e 

uniformizada, tendo por referência a sua missão principal e a 

centralização no MDN das políticas de obtenção e atribuição de 

recursos. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Despacho do MDN 7527-A/2013 

Como tarefas a realizar no âmbito deste processo e tendo em conta os 

objetivos enunciados o despacho que identificámos em epigrafe estabelece 

como referência fundamental, no âmbito da presente reorganização, entre 

outras, as seguintes:  

 O reforço das competências do CEMGFA para dirigir a execução da 

estratégia militar superiormente aprovada; 

 O redimensionar para assegurar um funcionamento sustentável; 

 O realinhar mecanismos de articulação e coordenação entre o EMGFA, 

os ramos das FFAA e os OSC do MDN. 

A Lei Orgânica de Bases da Organização das FFAA (LOBOFA 2014) 

Tendo em consideração o extrato de legislação em anexo já referido, e 

comparando as duas versões da LOBOFA, esta, de 2014 e a anterior, de 2009, 

constata-se as seguintes e mais importantes alterações: 

• O CSM e CCEM, como órgãos de conselho que eram e são, deixaram 

na atual Lei de serem também diretamente responsáveis, o primeiro, 

pela defesa nacional e as FFAA como são o PR, a AR, o Governo e o 

CSDN; e o segundo, o CCEM passou a integrar, como órgão de 

conselho, a Estrutura das FFAA e deixou de ser considerado 

diretamente responsável pelas FFAA e a componente militar da defesa 

nacional. 

De qualquer modo e apesar de uma ou outra nova competência 

mantém no essencial o mesmo tipo de competências administrativas 

que tinham. 

o Estes dois órgãos ficaram circunscritos ao seu papel de órgãos 

apenas de conselho, o primeiro, do MDN, e o segundo do 

CEMGFA para além, neste caso, das competências que detém 

sobre as matérias relativas à FFAA e que continua a exercer 

como principal órgão militar de carácter coordenador que é. 
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• No âmbito da organização do EMGFA passou a existir o Comando 

Conjunto das Operações Militares (CCOM) em substituição do anterior 

COC; 

o O CCOM assegura o exercício do comando operacional das forças 

e meios da componente operacional do SF, pelo CEMGFA, em 

todo o tipo de situações e para as missões das FFAA, com 

exceção das reguladas por legislação própria e atribuídas aos 

Ramos, bem como a ligação com as forças e serviços de 

segurança e outros organismos do Estado relacionados com a 

segurança e defesa e a proteção civil, no âmbito das suas 

atribuições. 

• Quanto ao CEMGFA, nada de especial muda a não ser em termos de 

redação do Art. 10º e do seu nº 2 precisar que ele é responsável pelo 

planeamento e implementação da estratégia militar operacional, e tem 

na sua dependência hierárquica os CEM dos Ramos para as questões 

que envolvam a prontidão, o emprego e a sustentação das forças e 

meios da componente operacional do SF e responde em permanência 

perante o Governo, através do MDN, pela capacidade de resposta 

militar das FFAA. 

• No que respeita a situações não decorrentes do estado de guerra não 

há alteração, ou seja, o CEMGFA, como comandante operacional das 

FFAA, continua a ser o responsável pelo emprego de todas as forças e 

meios da componente operacional do SF para cumprimento das 

missões de natureza operacional, nos planos externo e interno. 

• E os CEM, pese embora integrem a estrutura de comando operacional 

das FFAA, como comandantes subordinados do CEMGFA para as 

questões que envolvam a prontidão, o emprego e a sustentação das 

forças e meios da componente operacional do SF, são ainda 

responsáveis pelo cumprimento das missões reguladas por legislação 

própria e por outras missões de natureza operacional que lhes sejam 

atribuídas pelo CEMGFA. 

• No que concerne aos ramos das FFAA continuam a ter por missão 

principal participar, de forma integrada, na defesa militar da República, 

nos termos do disposto na Constituição e na lei, sendo 

fundamentalmente vocacionados para a geração, preparação e 

sustentação das forças da componente operacional do SF. 

• Os CEM, enquanto comandantes dos respetivos Ramos, deixaram de 

ser os principais colaboradores para passarem a ser, na nova redação, 

do art.º 16º, os principais conselheiros do MDN e do CEMGFA em todos 

os assuntos específicos do seu ramo. 
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Trata-se de uma ligeira alteração, mas que literalmente já faz 

diferença, pois, uma coisa é colaborar (trabalhar com ou em comum) 

e outra coisa é aconselhar (dar parecer, opinião, guiar). 

• Os CEM continuam a integrar a estrutura de comando operacional das 

FFAA, como comandantes subordinados do CEMGFA para as questões 

que envolvam a prontidão, o emprego e a sustentação das forças e 

meios da componente operacional do SF. E relacionam-se com ele 

diretamente nos aspetos relacionados com as informações e segurança 

militares, o ensino superior militar, a saúde militar e outras áreas de 

atividade conjunta ou integrada. 

• Os CEM continuam a relacionar-se diretamente com o MDN nos aspetos 

relacionados com a gestão corrente de recursos do respetivo ramo, 

bem como com o funcionamento dos órgãos, serviços ou sistemas 

regulados por legislação própria. 

• Quanto a competências próprias não há grandes modificações, pois 

continuam os CEM a exercer o comando das forças e meios que 

integram a componente operacional do SF dos respetivos Ramos, 

sempre que não estejam empenhadas em missões da responsabilidade 

direta do CEMGFA. E, bem assim, a formular e a propor a estratégia 

estrutural do respetivo ramo, a sua transformação e a estratégia 

genética associada aos sistemas de armas necessários ao seu 

reequipamento. 

• Igualmente podem os CEM submeter ao MDN os assuntos específicos 

do ramo respetivo, desde que não relacionados naturalmente com as 

competências próprias do CEMGFA. 

Em síntese, dir-se-á, com uma ou outra modificação, concluir que o desejável 

equilíbrio na distribuição de competências entre o MDN, o CEMGFA e os CEM 

se manteve, como também se conseguiu, face à experiência entretanto 

acumulada, ver consolidado um processo de decisão superior  participado,  

por oposição a um outro que radique em modelos de decisão centralizada 

porque, e como já referido, no futuro, tal como no passado e no presente, o 

sucesso dependerá sempre de avaliações precisas e de decisões agregadas 

que não estão ao alcance de apenas e só um individuo, por muito brilhante 

que seja, ou por muito bem assessorado no seu núcleo mais restrito. 

Lei Orgânica do Estado-Maior-General das FFAA, 2014 

Uma referência apenas ao novo CCOM para sublinhar quanto à sua Missão e 

atribuições uma ou outra, tidas por mais relevantes, no contexto das 

competências que são do CEMGFA e dos CEM. Assim: 
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• O CCOM tem por missão assegurar o exercício pelo CEMGFA do 

comando operacional das forças e meios da componente operacional 

do SF, em todo o tipo de situações e para as missões das FFAA, com 

exceção das missões reguladas por legislação própria e atribuídas aos 

Ramos. 

•  O CCOM prossegue, no âmbito das competências do CEMGFA, as 

seguintes atribuições: 

o Planear o emprego e conduzir, ao nível estratégico e 

operacional, as forças e contingentes em operações de âmbito 

militar nos planos externo e interno; 

o Coordenar a disponibilização e acompanhar o emprego de forças 

e meios da componente operacional do sistema de forças nas 

missões reguladas por legislação própria e em outras missões 

de natureza operacional que sejam atribuídas aos Ramos das 

FFAA, no quadro de um relacionamento permanente com os 

comandos de componente; 

o Planear e coordenar o emprego operacional das forças e meios 

do SF de forças em ações de proteção civil; 

o Assegurar a ligação com as forças e serviços de segurança e 

outros organismos do Estado relacionados com a segurança e 

defesa e a proteção civil. 

• Para os efeitos do referido acima, o CCOM relaciona-se em 

permanência com os comandos de componente dos Ramos, incluindo 

para as tarefas de coordenação administrativa-logística, sem prejuízo 

das competências próprias dos Chefes de Estado-Maior dos Ramos. 

6. A ESTRUTURA SUPERIOR DAS FFAA E A RACIONALIZAÇÃO 

Aqui chegados talvez mereça a pena acrescentar, a propósito destes 

processos de racionalização a que nos vimos referindo, uma ou outra ideia 

que nos parece de utilidade para melhor compreender algumas das razões 

pelas quais, no nosso entendimento, determinados processos de 

reorganização não se desenvolvem e não se consumam como inicialmente 

idealizados.  

Vejamos. 

Relembrando o que nesta matéria vem estando em causa: é no fundo a ideia 

de sempre, da separação de competências entre o CEMGFA e os CEM, que é 

vista, por alguns sectores políticos e militares, como inadequada em vários 

domínios. 
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Daí, e como já anteriormente se referiu, a vontade política, repetidamente 

afirmada, de se alterar este estado de coisas e de “racionalizar” a estrutura 

superior da DN e das FFAA. Basta atentar aos diversos Programas de 

Governo, às Grandes Opções do Plano e às Diretivas Ministeriais dos últimos 

25 anos para isso mesmo confirmar. 

E se assim é, podemos interrogar-nos por que razão é que esta desejada 

“racionalização”, pelo menos nos termos em que vem sendo afirmada como 

necessária, não se concretiza? Resulta isso das resistências à mudança tão 

comuns sempre que no âmbito das organizações se iniciam processos de 

mudança?  

Julgamos que não, que não é disso que se trata, pelo contrário, pensamos 

convictamente que as razões, que as há, é bom que se entenda, são mesmo 

de uma outra ordem. A ausência de densificação objetiva do “propósito” da 

racionalização será por certo a razão primeira e talvez a mais importante. 

Todo e qualquer estudo requer a formulação, à partida, do “problema” que 

há para resolver; se ele não estiver concretamente enunciado, difícil será dar-

lhe sequência e muito menos solução. 

Ao contrário, partindo de soluções, apenas porque elas foram eventualmente 

consideradas soluções noutros países, conjunturas e contextos, também não 

nos parece que deva ser o caminho correto, sem que previamente se proceda 

a uma verificação da sua adaptabilidade efetiva à nossa própria realidade, 

aos nossos interesses e necessidades e, até cultura e idiossincrasia. 

Na realidade, sem uma demonstração cabal do seu mérito e consistência, as 

medidas que há demasiado tempo, e de forma avulsa, sem estudo prévio 

inclusivamente, veem sendo enunciadas serão votadas ao insucesso, e, por 

não compreendidas e desacreditadas, não conseguem interessar e 

comprometer na sua prossecução quem quer que seja, muito menos o objeto 

da mudança e os seus públicos-alvo. 

Em matéria de segurança e defesa apenas e só “convicção” e “voluntarismo” 

não nos parecem fatores suficientes para encarar de forma positiva a 

necessidade da mudança. Serão, sem dúvida, condições necessárias, mas 

não suficientes para empreender com sucesso a desejada reestruturação de 

forma que a todos agregue. 

Outros fatores haverá por certo que considerar. Desde logo, e mais 

importante, a cumplicidade dos destinatários da mudança, do público-alvo a 

atingir: as FFAA e as chefias militares que, por estranho que pareça, no nosso 

País, nem sempre têm sido chamadas a envolverem-se na identificação dos 

verdadeiros problemas com que se debatem as FFAA.  

E quando assim é, afigura-se-nos que o resultado será sempre votado ao 

insucesso, por mais otimista que se seja. 
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As desconfianças, essas avolumam-se e mais ainda quando os argumentos a 

favor da mudança são repetitivos de ideias que, à partida, se sabe 

pertencerem a este ou àquele grupo de influência e pressão, as dúvidas 

tendem mesmo a crescer e a ganhar acuidade, quando se passa à análise 

concreta da questão da reestruturação tal como enunciada, das medidas 

avulso que vão sendo preconizadas, atentas as anteriores reorganizações, 

aquelas que desde os anos 90 do século passado vêm sendo feitas e que de 

alguma maneira temos vindo a recordar nos seus aspetos essenciais. 

**** 

Mas se até aqui a ênfase da análise vinha sendo posta na distribuição de 

competências entre o CEMGFA e os CEM é bom não esquecer que desde o 

princípio estava em causa também todo um outro processo de transferência 

de competências não operacionais e de cariz mais administrativo-logísticas 

dos Ramos para o MD. 

O objetivo era o MDN poder assumir, de modo efetivo, a direção e o controlo 

das FFAA, em linha, aliás, com o que sobre a matéria já se pensava em 

meados dos anos 50 do século passado, quando em Portugal como em outros 

países do mundo ocidental, terminada a IIGG, foi criado, como já 

anteriormente referido o próprio MDN e o cargo de CEMGFA. 

E se assim foi, ao ter em conta aquilo que o atual MDN referiu bem 

recentemente em entrevista à LUSA sobre o assunto, o que parece estar em 

causa é, precisamente o contrário, ou seja, reverter a favor do CEMGFA 

competências de cariz administrativo-logísticas que na atualidade e desde 

1991 se encontram partilhadas pelo MDN e pelos próprios CEM. 

Na realidade, perguntar-se-á se será este o caminho que se pretenderá 

prosseguir? 

E prosseguir, volvidas quase três décadas e meia de aplicação prática de um 

modus operandi que se tem revelado perfeitamente funcional e ajustado, e 

concretizar na primeira década do século XXI uma velha ideia de organização 

superior da DN e das FFAA que havia sido abandonada (por vontade política) 

e logo nos primeiros meses após o 25 de Abril de 1974? 

Será que se pretende voltar a uma maior “militarização” do MDN em 

detrimento de uma via mais “civilista” que vinha sendo prosseguida e a lei 

consignava com o aval e a concordância de todos, políticos, militares e a 

sociedade em geral? 

Atentas as palavras do MDN sobre a questão candente da “racionalização” da 

estrutura superior do MD e dos Ramos das FFAA, admitimos que seja isso 

mesmo que está na forja. 
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7. ANÁLISE NA ESPECIALIDADE 

Vejamos em breve síntese o que se pretende com mais esta reforma, a quarta 

em 30 anos, duas das quais nos últimos dez anos e, sempre, em torno do 

mesmo assunto da dita racionalização. 

Os dois objetivos Globais da Reforma: 

• 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. 

Ideias de fundo 

1.ª ideia -  Colocar debaixo da autoridade do CEMGFA as FFAA como um 

conjunto, continuando os três ramos a existir e com uma 

entidade própria e vincada. 

2.ª ideia - Aos CEM e como seu papel, caberá simplesmente a geração de 

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

aprontamento. 

3.ª ideia – Reforço da autoridade do CEMGFA (os CEM ficarão 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 o SBSM e SBSA, e para que haja uma visão de conjunto, 

passam todas as missões a estar sob o comando operacional do 

CEMGFA. 

4.ª ideia – Os CEM deixam de despachar diretamente com o MDN, passando 

a fazê-lo junto do CEMGFA. 

5.ª ideia – O CEMGFA ficará com capacidade de coordenação dos EM dos 

Ramos e não será criado nenhum EM conjunto. 

6.ª Ideia - O CCEM deixará de ter competências deliberativas e de 

coordenação, passando a ter principalmente funções de consulta. 

Tendo em consideração tudo o que vimos referindo sobre esta problemática 

admitimos não ser fácil entrar numa sua análise na especialidade, porquanto 

estamos em presença, ainda, de linhas muito gerais que seguramente 

enquadrarão, como seus fatores relevantes, o estudo que o MDN determinará 

que se faça. 
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Ainda assim, tentaremos avançar com alguns comentários, tomando por bom 

aquilo que se conhece da entrevista do MDN, a que vimos aludindo. 

Vejamos as questões em causa e avaliemo-las uma a uma, não sem antes 

reunir um conjunto de aspetos que nos auxiliem nesta tarefa.  

**** 

Até aqui, e atendendo às anteriores alterações e o que elas representaram, 

verifica-se que, apesar de terem um fio condutor percetível, elas foram sendo 

sempre de natureza incremental nas modificações introduzidas, 

salvaguardando-se o modelo-base de partida, através da assunção de um 

equilíbrio, sempre conseguido, de distribuição de poder (e competências) 

entre o MDN o CEMGFA e os CEM. 

O MDN que, de um modo geral, é politicamente responsável pela elaboração 

e execução da componente militar da política de defesa nacional, pela 

administração das FFAA e os resultados do seu emprego; e os chefes 

militares, o CEMGFA e os CEM são diretamente responsáveis, e em síntese: 

• O CEMGFA, pela capacidade de resposta militar das FFAA e, 

através dos CEM, pela prontidão, emprego e sustentação da 

componente operacional do SF, pelo planear, dirigir e controlar a 

execução da estratégia da defesa militar, superiormente 

aprovada, assegurando a articulação entre os níveis político-

estratégico e estratégico-operacional; e 

• Os CEM que comandam os respetivos ramos, integram a estrutura 

de comando operacional das FFAA, como comandantes 

subordinados do CEMGFA, e a eles compete, entre outras 

responsabilidades, dirigir, coordenar e administrar o respetivo 

ramo e assegurar a geração, a preparação e a sustentação das 

forças e meios do respetivo ramo, por outro.  

Ainda e a propósito será de referir que os ramos das FFAA têm, de acordo 

com a LOBOFA, uma missão principal atribuída – participar, de forma 

integrada, na defesa militar da República – sendo fundamentalmente 

vocacionados para a geração, preparação e  sustentação das forças da 

componente operacional do SF, assegurando também o cumprimento das 

missões reguladas por legislação própria e, assim, para cumprimento destas 

suas missões os ramos são comandados pelos respetivos CEM e dispõem de 

uma organização-tipo que as servem. 

Por outro lado, os CEM, ao serem cumulativamente os principais conselheiros 

do MDN e do CEMGFA em todos os assuntos específicos do seu ramo, 

compete-lhes, entre outras questões de natureza administrativo-logística, 

formular e propor a estratégia estrutural do respetivo ramo, a sua 
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transformação, e a estratégia genética associada aos sistemas de armas 

necessários ao seu reequipamento, em ciclo com as diretivas ministeriais.  

Mais, os CEM e um aspeto que nunca é falado, e que consideramos de 

manifesta relevância, tem a ver com a questão do Poder Militar, enquanto 

expressão que é do Poder Nacional, e com o facto de ele não existir por si só, 

mas sim, em resultado de um somatório de três outras expressões 

autónomas do Poder Nacional – Poder Naval, Poder Terrestre e Poder Aéreo 

- que enquanto tal, e componentes do Poder Militar, que também são, 

encaram os respetivos meios físicos onde atuam – mar, terra e ar - como 

áreas  de manobra que lhes compete controlar, proteger e defender. 

Nesse sentido, a Armada, o Exército e a Força Aérea funcionam como os seus 

instrumentos de força e daí serem os CEM, como seus Comandantes, que por 

eles respondem e, por isso, seus legítimos representantes, aspeto em nada 

mesmo despiciendo.  

Por seu turno, o CEMGFA, de acordo também com aquela Lei, não tem uma 

missão atribuída propriamente dita, apenas, se lhe preceitua ser o principal 

conselheiro militar do MDN e o chefe de mais elevada autoridade na 

hierarquia das FFAA. E, desse ponto de vista, responsável pelo planeamento 

e implementação da estratégia militar operacional, tendo na sua dependência 

hierárquica os CEM para as questões que envolvam a prontidão, o emprego 

e a sustentação das forças e meios da componente operacional do SF. 

O CEMGFA, como comandante operacional das FFAA, é igualmente o 

responsável pelo emprego de todas as forças e meios da componente 

operacional do SF para cumprimento das missões de natureza operacional, 

nos planos externo e interno com exceção das missões reguladas por 

legislação própria que são, como vimos, da responsabilidade dos CEM.  

Nestas circunstâncias, julgamos ficar claro a existência de três canais de 

relação de autoridade entre todas estas entidades, MDN, CEMGFA e CEM. Por 

um lado, o canal político-militar, de nível estratégico - MDN / CEMGFA -, como 

seu principal conselheiro militar e onde se colocam as questões de fundo  

relacionadas com a capacidade de resposta militar; por outro, o canal 

administrativo-logístico - MDN / CEM –  onde são trazidas à colação os 

assuntos que se reportam à administração superior dos Ramos e, 

concomitantemente, das FFAA;  e, ainda um terceiro canal, que 

consideraríamos essencialmente militar e situado a nível operacional - 

CEMGFA / CEM -  onde se colocam as questões relacionadas com os meios da 

componente operacional do SF, sua geração, preparação, aprontamento e 

emprego sustentado.  

É importante não esquecer que este SF, para além da citada componente 

operacional é ainda integrado por outra componente – a componente fixa – 

constituída pelo conjunto de comandos, unidades, estabelecimentos, órgãos 
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e serviços essenciais à organização e apoio geral das FFAA e dos seus Ramos, 

e sobre a qual são os CEM que respondem administrativamente, bem como 

respondem, como já referido, pelas outras missões incluindo as previstas em 

legislação própria. 

Neste ponto de vista, de natureza administrativo-logístico, a relação de 

autoridade dos CEM é em linha direta com o próprio MDN.   

*** * *** 

Aqui chegados vamos, então, ao concreto das ideias e arrolemos em 

complemento do já referido, na generalidade, o que elas nos suscitam em 

comentário. Assim: 

1.ª ideia - Colocar sob a autoridade do CEMGFA as FFAA como um conjunto 

• Tendo em consideração o conjunto de aspetos, acima apresentados, 

na epígrafe, no que respeita aos cargos em presença, suas 

responsabilidades e o intricado de relações de autoridade que entre 

eles se estabelecem dir-se-á que a consumação desta ideia, no limite, 

poderá vir a transformar as FFAA numa força do tipo “guarda nacional”. 

• A sua missão, por exemplo, seria “garantir a defesa do País” e a 

responder por essa missão ficaria o CEMGFA, transformado agora em 

seu Comandante-geral e a quem competiria para além das 

”Competências próprias dos cargos de direção superior”, exercer o 

comando completo sobre todas as unidades, forças e elementos que a 

integram e onde os ramos se integrariam como simples e meras 

unidades orgânicas de “natureza territorial” e em função do respetivo 

espaço de manobra e afinidade, seja em terra, no mar e no ar.  

• Julgamos que a ser assim, seria de tal modo destrutivo das FFAA 

portuguesas, quer no seu conjunto, quer considerando cada um dos 

ramos individualmente que mesmo com dificuldade poderia ser aceite.  

• Admite-se, sem conceder que a individualidade dos ramos possa não 

ser perdida, e consideramos imprescindível que o não seja realmente, 

e não se sabendo como é que esta individualidade e autonomia seriam 

preservadas na prática, muito difícil será avançar com qualquer outro 

comentário que não seja o de alarme perante um tal desiderato. 

• Apenas, lembrar que não há conjunto sem haver partes e as partes, 

no caso os ramos das FFAA têm valor e identidade próprios. Não 

representassem eles, enquanto elementos de força do Poder Naval, do 

Poder Terrestre ou do poder Aéreo, todos, em si, expressões do Poder 

Nacional, o qual não pode, não deve, em tempo algum ser 

comprometido e negligenciado. 
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2.ª ideia – Papel dos CEM: a geração de forças, o recrutamento … 

• Esta 2ª ideia evidencia a vontade manifesta de esvaziar de poder os 

CEM e de os trazer para um nível de responsabilidades que nada tem 

a ver com o elenco de competências que hoje lhe estão atribuídas. 

Circunscrito que fique, apenas, e só, aos domínios enunciados, é o 

mesmo que dizer que para eles resta menos do que aquilo que o titular 

de cada um dos OCAD dos Ramos têm hoje no âmbito das suas 

competências. 

• Assim os CEM ficariam num nível de importância e relevância nacional 

inferior ao de um Diretor-Geral de qualquer Ministério, ao 

Comandante-geral da GNR e ao Diretor-Nacional da PSP. 

Seria incoerente e, acima de tudo, altamente desprestigiante que aos 

responsáveis por cada ramo das FFAA e, por inerência de funções, 

detentores das expressões Naval, Terrestre e Aérea do Poder Nacional, 

fossem diminuídas e obliteradas as respetivas competências e 

capacidades funcionais. As consequências não deixariam de ser muito 

gravosas na gestão dos ramos com repercussões nefastas na disciplina 

militar. 

3.ª ideia – Reforço da autoridade do CEMGFA 

 Os CEM ficarão 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 feita a tarefas muito especificas, como a busca e salvamento 

marítimo ou aéreo, todas as missões, e para que haja uma visão de 

conjunto, passam a estar sob o comando operacional do CEMGFA. 

• Quanto à primeira sub-ideia: 

o Não é claro que seja o CEMGFA que, igualmente, fica responsável 

pelas estratégias particulares dos Ramos e, bem assim, 

imediatamente a jusante e ainda num nível estratégico-militar, 

pelas suas estratégias estrutural e genética que, hoje, são 

incumbência dos respetivos CEM. 

o Não se percebe também, mas admite-se poder intuir que os CEM 

continuarão a ser responsáveis pela parte não-militar dos Ramos e 

onde se incluem os organismos e meios a ela dedicados, como 

igualmente ficarão a seu cargo todos os órgãos e meios que incluem 

a componente fixa do SF. 

• Quanto à segunda 2ª sub-ideia: 
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o Julgamos poder subentender que as missões reguladas por 

legislação própria e já hoje responsabilidade dos CEM continuarão 

a ficar sob sua orientação e a constituir-se um seu encargo. 

4.ª ideia – Os CEM deixam de despachar diretamente com o MDN 

• Esta ideia corresponde, no fundo, ao grande objetivo ministerial de 

ficar apenas com um único interlocutor militar - o CEMGFA - a 

despachar consigo e a quem, paulatinamente, foi, entretanto, 

passando responsabilidades que, no passado, chamara a si, como por 

exemplo, o ensino superior inter-forças hoje o Instituto Universitário 

Militar e a área da Saúde Militar e, bem assim, fechados os três 

Hospitais dos Ramos, o único Hospital das Forças Armadas com um 

pólo em Lisboa e outro no Porto, o HFAR. 

• Militariza-se o MDN, concentrando numa única entidade - o CEMGFA - 

tantas e tantas responsabilidades ao mais alto nível que a máquina 

militar ficará por certo de difícil gestão. Muito menos conseguirá que 

algumas das suas disciplinas sejam executadas com a desejada 

harmonia e rigor, seja o planeamento, a organização, a direção, a 

coordenação e o controlo, pondo em causa a “eficiência da estrutura”, 

a “economia” e a “eficácia dos resultados”, no fundo os 3 E da gestão.  

• Mas se esta ideia do MDN era recorrente, a ideia complementar de 

colocar as FFAA sob Comando e Administração superior do CEMGFA foi 

igualmente uma ideia desejada, já no passado, por alguns ex-CEMGFA 

e com o propósito único e exclusivo de tudo controlar, de em tudo 

mexer e mandar, numa versão militarizada de L’ État c’est moi – 

centrar numa só instância um poder único e absoluto. 

• Pensamos mesmo que esta ideia tem por base o facto de a primeira 

LDNFA, a de 1982, atribuir ao CEMGFA (por vontade política, de então) 

e só, responsabilidades de Comando Operacional das FFAA que, como 

anteriormente já foi referido, é um tipo de comando de autoridade 

limitada e circunscrito às atividades de natureza operacional, fora, 

pois, da linha das responsabilidades normais de administração dos 

Ramos e da sua administração corrente. 

• De facto, à luz dos conceitos, este tipo de modalidade de Comando 

Operacional entre outras modalidades de comando, como por exemplo, 

o Comando Completo, o Comando Administrativo ou, o Comando 

Tático só fazem sentido quando em causa estiver a “organização 

operacional” e a figura do “Comando” de unidades e forças 

operacionais, naturalmente diferente da organização administrativa e, 

em especial da administração superior dos ramos das FFAA de que por 

lei, e bem,  estão incumbidos os CEM e os seus OCAD.  
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• Dito isto e retomando a questão do Comando Operacional que, em 

tempo de paz, está atribuído ao CEMGFA e olhando agora aos níveis 

em que esse mesmo Comando se pode exercer – nível estratégico, 

nível operacional e nível tático – dir-se-ia que o CEMGFA – o chefe de 

mais alta autoridade na hierarquia das FFAA - ficasse a atuar de algum 

modo a dois níveis diferentes de decisão. 

• Por um lado, num nível mais elevado e “estratégico” (onde se 

determinam os objetivos e os recursos e se impõem eventuais 

limitações) e, por outro, num patamar inferior e nível “operacional” 

(onde o comandante ordena as atividades das suas forças, 

normalmente conjuntas, na prossecução dos objetivos dos planos de 

campanha, ou de operações desenhados e concebidos).  

• E foi este facto de termos uma mesma entidade a atuar a dois níveis 

de decisão, o estratégico e operacional que criou uma situação algo 

disfuncional, de compatibilidade questionável e de difícil execução. 

Tanto assim que, mais tarde, com bom senso e alguma criatividade, 

foi-se mexendo pontualmente na lei (em 1991, 2009 e 2014) 

colocando na dependência hierárquica do CEMGFA, e como 

comandantes subordinados, para as questões que envolvam a 

prontidão, o emprego e a sustentação das forças e dos meios da 

componente operacional do SF, os CEM. 

• Com estas iniciativas e algum bom senso as dificuldades acabaram por 

ser minimizadas, libertando o CEMGFA para o exercício das suas 

responsabilidades, dir-se-ia, de mais elevado nível e que no patamar 

estratégico se lhe colocavam e, onde, sublinhe-se, realmente se 

assegura a interface entre a Política e a Estratégia, entre o MDN que 

define os fins e atribui os recursos e os Militares que delineiam a 

estratégia de como os organizar, estruturar e empregar. 

• De realçar a propósito desta interação entre o MDN e os militares, e no 

que concerne à atribuição de recursos, o papel que nela desempenha 

quer o CCEM quer o CSM. De facto, tratando-se de uma questão 

interdisciplinar que, para além de todos os aspetos que se põem na 

elaboração e aprovação, por exemplo, do SF, não pode dispensar a 

subsequente ponderação de fatores operacionais, económicos e 

logísticos, entre outros, como anteriormente já se referiu. 

• É evidente que as prioridades a seguir na atribuição de recursos não 

poderão dispensar igualmente o conselho militar que cabe ao CEMGFA 

oferecer, como principal conselheiro do MDN, nem a opinião qualificada 

dos CEM. 
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Neste entendimento, o primeiro patamar de decisão nesta matéria 

deve situar-se no CCEM, no qual o CEMGFA tem voto de qualidade e a 

articulação político-militar deve decorrer em sede de CSM. A decisão 

política será naturalmente tomada a nível ministerial, depois de 

recolhido o avisado parecer do CEMGFA acerca da adequabilidade 

militar das soluções preconizadas, e de ponderada a respetiva 

exequibilidade financeira e aceitabilidade políticas. 

5.ª ideia – O CEMGFA com capacidade de coordenação dos EM dos Ramos. 

• Mais uma interferência na capacidade de “administração” e “comando” 

dos próprios CEM pondo em causa o princípio da unidade de comando 

e a própria teoria da Organização (e os conceitos de órgãos de linha e 

de staff), o que de todo não será de aceitar, até porque se nos afigura 

que a concretização de uma tal ideia será, inclusive, contra legem. 

6.ª Ideia - O CCEM deixará de ter as atuais competências deliberativas. 

Antes de mais, vejamos o que a Lei, atualmente, enquanto principal 

órgão militar de caráter coordenador e também órgão de consulta do 

CEMGFA, elenca no que respeita a competências administrativas 

próprias do CCEM. 

 

LOBOFA nº 1-A/2009, 07JUL 

(alterada pela LO nº 6/2014) 

Artigo 19.º 

Conselho de Chefes de Estado-Maior 

1 — O Conselho de Chefes de Estado-Maior é o principal órgão militar de carácter coordenador 

e tem as competências administrativas estabelecidas na lei, constituindo também o órgão de 

consulta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas sobre as matérias relativas às 

Forças Armadas no âmbito das suas competências. 

2 — São membros do Conselho de Chefes de Estado-Maior o Chefe do Estado-Maior -General 

das Forças Armadas, que preside e dispõe de voto de qualidade, e os Chefes de Estado-Maior 

dos ramos, sem prejuízo de outras entidades militares poderem ser convidadas a participar 

nas suas reuniões, sem direito a voto. 

3 — Compete ao Conselho de Chefes de Estado-Maior deliberar sobre: 

a) A elaboração do conceito estratégico militar; 

b) A elaboração dos projetos de definição das missões específicas das Forças Armadas, do 

sistema de forças e do dispositivo de forças; 

c) Os planos e relatórios de atividades de informações e segurança militares nas Forças 

Armadas; 

d) Os anteprojetos das propostas de lei de programação militar e de lei de programação de 

infraestruturas militares; 

e) Os critérios para o funcionamento do ensino superior militar integrado, no sentido de 

promover a doutrina e a formação militar conjunta dos oficiais das Forças Armadas; 
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• Perante este estado de intenções subjacentes a esta 6ª ideia, 

atendendo ao espírito enformador de todas elas, apenas referir que 

esta será, porventura, a estocada final no corpo já moribundo dos CEM 

perante a ânsia que existe de atribuir mais poder ao CEMGFA. 

• Uma coisa é certa, deixando o CCEM de ter competências próprias de 

cariz deliberativo ou coordenador dir-se-á que um processo de decisão 

superior que se desejava fosse sempre participado, ao deixar de o ser, 

os inconvenientes que se colocam serão, por certo, extremamente 

graves e, a ser assim, por aquilo que está em causa (atento o quadro 

de competências acima ilustrado e, em especial as  que respeitam às 

orientações para a gestão dos Recursos paras as FFAA; às Opções de 

Resposta Militar; às LPM, à própria elaboração do CEM, e à definição 

de critérios orientadores para a Formação e para a Saúde Militar, 

poderá, no nosso entendimento, ser manifestamente lesivo dos 

interesses dos ramos e, acima de tudo, do Poder Nacional que eles 

próprios corporizam nas suas esferas individuais de competências 

enquanto expressão particular que são desse mesmo Poder Nacional. 

 

................................................................................................................. 

f) Os critérios para o funcionamento da saúde militar; 

g) A promoção a oficial general e de oficiais generais; 

h) A proposta de nomeação de juízes militares, nos termos da lei; 

i) O seu regimento. 

4 — Compete ao Conselho de Chefes de Estado-Maior dar parecer sobre: 

a) As propostas de definição do conceito estratégico de defesa nacional; 

b) O projeto de propostas de forças nacionais; 

c) A doutrina militar conjunta e conjunta/combinada; 

d) As opções de resposta militar no âmbito da avaliação estratégica para o emprego de forças; 

e) Os atos da competência do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas que careçam 

do seu parecer prévio; 

f) A nomeação do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, se a mesma recair em 

oficial general das Forças Armadas; 

g) Quaisquer assuntos que sejam submetidos à sua apreciação pelo Ministro da Defesa Nacional, 

bem como sobre outros que o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas entenda 

submeter-lhe por iniciativa própria ou a solicitação dos Chefes de Estado-Maior dos ramos. 

5 — Compete ao Conselho de Chefes de Estado-Maior definir as orientações relativas à gestão 

dos recursos afetos às Forças Armadas no seu conjunto, designadamente elaborar a parte 

referente às Forças Armadas do anteprojeto da proposta de lei do orçamento da defesa 

nacional, a remeter ao Ministro da Defesa Nacional. 

6 — A execução e a eventual difusão das deliberações do Conselho de Chefes de Estado-Maior 

competem ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. 
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• Por último será de realçar, que a opção por um processo participado, 

por oposição a um outro que radique em modelos de decisão 

centralizada é, no nosso entendimento, bem mais vantajoso, porque, 

e como já referido, no futuro, tal como no passado e no presente, o 

sucesso dependerá sempre de avaliações criteriosas e de decisões 

agregadas que não estão ao alcance de apenas e só um individuo, por 

muito brilhante que seja. 

*** * *** 

Objetivos Globais da Reforma 

1.º - Permitir que o CEMGFA tenha à sua disposição a qualquer momento 

as forças de que precisa para executar as suas missões; 

2.º - Favorecer uma “visão de conjunto” sobre as necessidades e processos 

de investimento das FFAA; 

Quanto ao primeiro dos objetivos globais estabelecidos e como comentários 

oferece-nos referir o seguinte: 

 A definição do objetivo, tal qual está plasmado, subentende que o 

CEMGFA, porventura, não dispõe das Forças para empregar, de acordo 

com as suas competências e enquanto Comandante Operacional, 

quando e sempre que precisa. 

 Ora se assim é, será porque os Ramos não lhas disponibilizam 

preparadas e prontas na oportunidade requerida? A confirmar-se este 

cenário haverá que indagar porquê. Duas hipóteses: 

o H1- As forças existem, integram o SF, mas não estão 

levantadas. Porquê? 

Por falha de planeamento, por falta de efetivos, por falta 

de recursos financeiros, humanos ou materiais que 

permitam proceder ao seu apetrechamento e preparação 

atempada? ou 

o  H2- As forças não existem, constam do SF, mas não estão 

edificadas. Porquê? De quem é a responsabilidade? 

 Ambas as hipóteses, no limite, poderão ter na base problemas de 

natureza orçamental. Na primeira das hipóteses o que está em causa 

será o orçamento de funcionamento e a existência ou não de verbas 

para recrutar, formar, preparar, manter e empregar os meios e as 

forças devidamente. Na segunda das hipóteses será, a-contrario, o 

orçamento de investimento a explicar a falta de meios. 
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 E se assim é: se em falta estão recursos e a sua deficiente atribuição 

o problema não será um problema do CEMGFA, dos CEM, no fundo, do 

domínio da Estratégia. Será antes um problema de natureza política, e 

do MDN, enquanto responsável que é pelo emprego das FFAA, pelas 

suas capacidades, meios e prontidão e ainda pela sua administração, 

quer numa perspetiva de direção, e funcionamento, quer de 

fiscalização e controlo. 

 Por outro lado, se a questão se coloca no campo da edificação oportuna 

do SF, pese embora seja uma questão da Política, a responsabilidade, 

aqui, é partilhada por mais do que um Órgão de Soberania. 

 Desde logo o MDN, no que concerne à elaboração das LPM; mas 

também, o Governo, que é o órgão superior de administração da 

defesa nacional e das FFAA e o 1º Ministro que, por seu turno, dirige a 

política de defesa nacional e das FFAA. Igualmente, a AR, pois é ela 

que, ao seu nível, legisla sobre as bases gerais da organização, do 

funcionamento e do reequipamento das FFAA e aprova as Leis-quadro 

e as próprias LPM; como também, é ela que aprova o orçamento de 

Estado, no fundo, os instrumentos financeiros que garantem a 

edificação do SF e permitem o funcionamento das FFAA como um todo.  

 Nestas circunstâncias, estamos em crer que não é centralizando no 

CEMGFA mais poder e competências, desta feita de natureza 

administrativa, que o problema das “forças”, ou falta delas para as 

missões, se resolve, a menos que a estratégia subjacente a esta 

iniciativa seja a de escamotear responsabilidades, colocando na esfera 

da organização das FFAA um problema que é do coletivo dos órgãos 

de Soberania envolvidos. 

 Neste sentido, será, pois, de sublinhar que o problema não é, como se 

viu, um problema de natureza militar, digamos da sua cadeia 

operacional, o problema será antes um problema da cadeia 

administrativo-logística e, no nosso entendimento, um problema da 

vertente política dessa administração e dessa linha de autoridade. 

Acima de tudo será um problema de gestão e da sua eficiência, em 

especial, da forma como as suas diferentes disciplinas são a esse nível 

ou não devidamente executadas. 

 E sobre esta questão das forças e dos meios do SF que não estão 

edificados, e são alguns, era importante perceber porque é que isso 

acontece. De facto, sendo este um problema que se arrasta há uma 

série de anos, mereceria a pena ser estudado, porque a falta de meios 

e forças, isso sim, representa uma verdadeira vulnerabilidade, e grave, 

em termos de País e perante terceiros, parceiros ou aliados, no que à 

defesa e segurança em particular concerne. 
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 Se estamos perante uma vulnerabilidade (de onde decorrem riscos) 

será sempre um problema de recursos e da sua alocação, até, de 

prioridades, e como tal, será sempre um problema da política, no caso 

da política nacional que esse, sim, no nosso entendimento, tal como 

nos preocupa enquanto cidadãos, deveria preocupar os principais 

responsáveis políticos deste País. 

Quanto ao segundo dos objetivos e inserindo-se ele no campo do 

investimento e, portanto, dos recursos é, seguramente, um problema da 

política, à qual compete definir os “fins” e atribuir os recursos e não, como 

acima já se referiu, um problema da Estratégia, entidade outra, à qual 

compete estabelecer o “como” gerar, organizar e empregar os meios. Neste 

contexto referia-se o seguinte: 

 Favorecer uma visão de conjunto no que às necessidades de 

investimento respeita não ser uma competência do CEMGFA é errónea, 

como o será pensar que a centralização de poderes no CEMGFA lhe 

permite uma tomada de ação mais firme nestas matérias. Na realidade 

quem melhor do que o CEMGFA que preside ao CCEM (e nele tem voto 

de qualidade) e é responsável pelo planeamento de forças (e pela 

Diretiva orientadora inicial) poderá ter essa “visão de conjunto” sobre 

as diferentes necessidades em matéria de disponibilização de forças? 

A nível militar mais ninguém, se não ele, o CEMGFA. 

 A nível político, apenas e só o MDN poderá ter idêntica visão, pois é 

ele próprio que em pessoa preside ao CSM, outro dos seus órgãos de 

consulta e onde se elaboram os projetos de propostas de LPM e, bem 

assim, se emitem pareceres sobre matérias relativas à defesa nacional 

e às FFAA e que sejam da sua competência. E mais, é da sua 

competência orientar a elaboração do orçamento de defesa nacional e 

das LPM e ainda orientar e fiscalizar as respetivas execuções, como 

igualmente é sua competência aprovar o Conceito Estratégico Militar 

elaborado pelo CCEM, de acordo com o Conceito Estratégico de Defesa 

Nacional. 

 Nestas circunstâncias não se compreende das razões que levaram o 

MDN a fixar como objetivo para a reforma ultrapassar esta eventual 

dificuldade da falta de visão de conjunto, porque face ao dispositivo 

legal atualmente em vigor, ele constitui, no nosso entendimento, 

instrumento bastante para resolver este tipo de questões, quer por 

parte do CEMGFA, e ao seu nível, e na qualidade de presidente do 

CCEM, quer por parte do MDN e, igualmente, ao seu nível, e na 

qualidade de presidente do CSM. Basta, cada um, simplesmente, 

assumir dentro das suas competências o que em lei lhe está 

consignado.  
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 Entendemos mesmo que não é centralizando no CEMGFA um poder 

maior em matéria administrativo-logística que estas eventuais 

dificuldades se resolvem. Mais, não é esvaziando uns de competências 

e atribuindo competências avassaladoras a outro que estas questões, 

se atenuam ou resolvem; não é retirando poder deliberativo aos órgãos 

colegiais que estas questões porventura são ultrapassadas. Tudo o que 

passa por centralizar poder num titular de um cargo só, nunca, em 

tempo algum, foi solução do que quer fosse e, neste contexto, por 

maioria de razão, não o será certamente. 

8. UMA BREVE CONCLUSÃO 

Aqui chegados, devidamente ponderado tudo o que foi sendo 

anteriormente relatado, consideramos que a ideia de colocar sob a 

autoridade do CEMGFA as FFAA como um conjunto não tem um racional no 

atual quadro da Defesa Nacional e das FFAA. 

Carece de uma justificação fundamentada do ponto de vista político, 

estratégico e operacional, assenta em pressupostos demasiado simplistas e 

pode colocar em risco o complexo equilíbrio que deve pautar as relações de 

força entre segurança e defesa. 

Paralelamente, no atual contexto nacional, em que se vive uma crise social, 

económica, de saúde pública, de educação, de cultura, decorrente da situação 

pandémica que atinge o mundo, as quais podem afetar o instável equilíbrio 

político que vivemos, entendemos que os inconvenientes de uma tal decisão 

serão altamente gravosos para as Forças Armadas Portuguesas, e 

consequentemente para o País.  

Portugal não se prestigia se não prestigiar as suas FFAA e, no atual momento, 

criar instabilidade e diminuir o peso institucional das mesmas, constitui um 

grave erro de análise na linha de muitos outros que, fundados em leituras 

simplistas e sede de protagonismo fácil, concorreram para o atual quadro que 

as mesmas vivem. 

O desenvolvimento harmonioso da execução da política de defesa 

nacional é fundamental quer para a segurança, quer para a defesa do País. 

Dita a prudência que se previna a prossecução de um tal caminho. 

 

 

*** * *** 
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LDNFA, 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LDN. 2009 

Artigo 8.º 

Órgãos responsáveis em matéria de defesa nacional 

1 — São directamente responsáveis pela defesa nacional: 

a) O Presidente da República; 

b) A Assembleia da República; 

c) O Governo; 

d) O Conselho Superior de Defesa Nacional; 

e) O Conselho Superior Militar. 

2 — Além dos órgãos referidos no número anterior, são directamente responsáveis pelas Forças Armadas 
e pela componente militar da defesa nacional: 

a) O Conselho de Chefes de Estado-Maior; 

b) O Chefe do Estado-Maior -General das Forças Armadas; 

c) Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea. 

 

LDN. 2009 

Artigo 18.º 

Conselho Superior Militar 

1 — O Conselho Superior Militar é o principal órgão de consulta do Ministro da Defesa Nacional. 
2 — O Conselho Superior Militar é presidido pelo Ministro da Defesa Nacional. 
3 — O Conselho Superior Militar tem a seguinte composição: 

a) Ministro da Defesa Nacional; 

b) Chefe do Estado-Maior -General das Forças Armadas; 

c) Chefes do Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea. 

4 — Integram ainda o Conselho Superior Militar os Secretários de Estado que coadjuvem o Ministro da 
Defesa Nacional, salvo decisão em contrário deste. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6 — O Conselho Superior Militar reúne ordinariamente a cada três meses e extraordinariamente sempre 
que for convocado pelo Ministro da Defesa Nacional. 
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Artigo 19.º 

Competência do Conselho Superior Militar 

Compete ao Conselho Superior Militar: 

a) Emitir pareceres sobre matérias relativas à defesa nacional e às Forças Armadas que sejam da 
competência do Governo, do Conselho Superior de Defesa Nacional ou do Ministro da Defesa 
Nacional; 

b) Elaborar os projectos de proposta das leis de programação militar e do orçamento das Forças 
Armadas, de acordo com a orientação do Governo. 

LDN, 2014 

Artigo 8.º 

Órgãos responsáveis em matéria de defesa nacional 

1 — São diretamente responsáveis pela defesa nacional: 

a) O Presidente da República; 
b) A Assembleia da República; 
c) O Governo; 
d) O Conselho Superior de Defesa Nacional; 
e) (Revogada.) 

2 — Além dos órgãos referidos no número anterior, são diretamente responsáveis pelas Forças Armadas e 
pela componente militar da defesa nacional: 

a) (Revogada.) 

b) O Chefe do Estado-Maior -General das Forças Armadas; 

c) Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea. 

3 — São órgãos de consulta em matéria de defesa nacional: 

a) O Conselho Superior Militar; 

b) O Conselho de Chefes de Estado-Maior. 

 

LDN, 2014 

 
Artigo 18.º 

Conselho Superior Militar 

1 — O Conselho Superior Militar é o principal órgão de consulta do Ministro da Defesa Nacional. 
2 — O Conselho Superior Militar é presidido pelo Ministro da Defesa Nacional. 
3 — O Conselho Superior Militar tem a seguinte composição: 

a) Ministro da Defesa Nacional; 
b) Chefe do Estado-Maior -General das Forças Armadas; 
c) Chefes do Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea. 

4 — Integram ainda o Conselho Superior Militar os Secretários de Estado que coadjuvem o Ministro da 
Defesa Nacional, salvo decisão em contrário deste. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6 — O Conselho Superior Militar reúne ordinariamente a cada três meses e extraordinariamente sempre 
que for convocado pelo Ministro da Defesa Nacional. 

 

Artigo 19.º 

Competência do Conselho Superior Militar 

 

Compete ao Conselho Superior Militar: 

a) Emitir pareceres sobre matérias relativas à defesa nacional e às Forças Armadas que sejam da 
competência do Governo, do Conselho Superior de Defesa Nacional ou do Ministro da Defesa 
Nacional; 
b) Elaborar os projetos de proposta das leis de programação militar e de programação das 
infraestruturas militares, de acordo com a orientação do Governo, sem prejuízo das demais 
competências previstas na lei. 
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LDN. 2009 

Artigo 23.º 

Integração das Forças Armadas na administração do Estado 

1 — As Forças Armadas integram -se na administração directa do Estado através do Ministério da Defesa 
Nacional. 
2 — Dependem do Ministro da Defesa Nacional, nos termos das competências previstas na lei: 
a) O Chefe do Estado-Maior -General das Forças Armadas; 

b) Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea. 

 

 

LDN. 2014 

Artigo 23.º 
Integração das Forças Armadas na administração do Estado 

1 — As Forças Armadas integram -se na administração direta do Estado através do Ministério da Defesa 
Nacional. 
2 — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas depende diretamente do Ministro da Defesa 
Nacional, nos termos das competências previstas na lei. 
3 — Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea dependem hierarquicamente do 
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas nas matérias relativas à capacidade de resposta das 
Forças Armadas, designadamente na prontidão, emprego e sustentação da componente operacional do 
sistema de forças. 
4 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, os Chefes do Estado-Maior da Armada, do Exército e 
da Força Aérea dependem do Ministro da Defesa Nacional nas demais matérias previstas na lei. 

 

 

 

LOBOFA, 1991 
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LOBOFA. 2009 
Artigo 6.º 

Princípios gerais de organização 

1 — A organização das Forças Armadas tem como objectivos essenciais o aprontamento eficiente e o 
emprego operacional eficaz das forças no cumprimento das missões atribuídas. 

2 — A organização das Forças Armadas rege-se por princípios de eficácia e racionalização, devendo, 
designadamente, garantir: 

a) A optimização da relação entre a componente operacional do sistema de Forças e a sua componente 

fixa; 

b) A articulação e complementaridade entre o Estado-Maior-General das Forças Armadas e os ramos, 
evitando duplicações desnecessárias e criando órgãos conjuntos inter-ramos ou de apoio a mais de um 
ramo sempre que razões objectivas o aconselhem; 

c) A correcta utilização do potencial humano, militar ou civil, promovendo o pleno e adequado 
aproveitamento dos quadros permanentes e assegurando uma correcta proporção e articulação entre as  
diversas formas de prestação de serviço efectivo. 
 

RCM 26/2013, 19 ABR 
(Defesa 2020) 

Parte II 
Orientações para a reorganização da macroestrutura da defesa nacional e das Forças Armadas 

I – Enquadramento 
Na sequência do preconizado no preâmbulo da presente resolução, torna-se determinante clarificar 
o caminho que deve ser percorrido no sentido do alinhamento das funções estratégicas das Forças 
Armadas com as suas capacidades críticas e missões. 
Tendo em consideração os trabalhos desenvolvidos na sequência dos despachos n.º 149, 167 e 
250/MDN/2012, com a participação do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), dos ramos 
e dos serviços centrais do Ministério da Defesa Nacional, e com base nas prioridades recentemente 
definidas no conceito estratégico de defesa nacional sobre a adaptação e racionalização de 
estruturas, torna-se inadiável o aprofundamento da reforma das estruturas da defesa nacional e das 
Forças Armadas. 
A maior integração de estruturas de comando e direção e de órgãos e serviços administrativos e 
logísticos, como reflexo de uma filosofia e prática operativa que privilegie a atuação conjunta, só 
pode ser materializada com a reorganização da macroestrutura da defesa nacional e das 
Forças Armadas. 
As orientações para a reorganização da macroestrutura da defesa nacional e das Forças Armadas 
constituem-se assim como o segundo pilar na continuação dos trabalhos decorrentes do conceito 
estratégico de defesa nacional e que conduzem à elaboração de propostas de lei, a apresentar 
pelo Governo à Assembleia da República, respeitantes, designadamente, à Lei de Defesa Nacional 
(LDN), à Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) e à Lei de Bases da 
Condição Militar, bem como à revisão do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR). 

II – Objetivos 

1. Reforçar as competências do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) para 
dirigir a execução da estratégia militar superiormente aprovada. 
2. Redimensionar para assegurar um funcionamento sustentável. 
3. Realinhar mecanismos de articulação e coordenação entre o EMGFA, os Ramos das Forças Armadas 
e os órgãos e serviços centrais do Ministério da Defesa Nacional. 

III – Orientações específicas 

Estabelece-se, assim, um conjunto de opções sectoriais, assente em medidas que se consideram 
decisivas para a criação de condições para a sustentabilidade do produto operacional e, em 
simultâneo, para garantir o alinhamento com os investimentos em novos sistemas e inovações 
tecnológicas. Diretamente correspondentes aos objetivos enunciados, são concebidos os seguintes 

processos estratégicos e as inerentes medidas: 

1. No âmbito dos processos relativos ao comando e emprego (medidas que contribuem para o primeiro 
objetivo e que têm reflexo, designadamente, nas LDN, LOBOFA e lei orgânica do EMGFA): 
a. O CEMGFA tem na sua dependência hierárquica os chefes dos estados-maiores dos ramos para as 
questões que envolvem a capacidade de resposta das Forças Armadas, designadamente pela 
prontidão, emprego e sustentação da componente operacional do sistema de forças, constituindo-se 

para este efeito, o único interlocutor militar do MDN. estabeleça lições aprendidas; 
 

 

(4) Criar um único serviço que coordene as comunicações 

e os sistemas de informação, em articulação com os 

ramos, procurando-se a sua centralização num único polo 

e a implementação de uma plataforma transversal de apoio 

à decisão, designadamente no que diz respeito às funções 

de comando, controlo e direção. O Centro de Ciberdefesa 
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 b. Adaptar a estrutura do EMGFA para: 

(1) Eliminar as duplicações de tarefas exercidas no contexto funcional dos órgãos do Ministério da 
Defesa Nacional e vocacioná-la para o planeamento de forças e capacidades e o planeamento e a 
execução das operações militares; 

(2) Reformular a cadeia operacional das Forças Armadas, de modo a potenciar a capacidade de 
planeamento e a execução de operações, quer em missões externas, quer em missões no interior do 
país, previstas na lei; 
(3) Estabelecer no âmbito do EMGFA uma capacidade conjunta de avaliação e análise operacional que 
promova a coordenação do treino e certificação de forças e capacidades conjuntas, bem como valide 
lições identificadas e estabeleça lições aprendidas; 

(4) Criar um único serviço que coordene as comunicações e os sistemas de informação, em articulação 
com os ramos, procurando-se a sua centralização num único polo e a implementação de uma 
plataforma transversal de apoio à decisão, designadamente no que diz respeito às funções de 
comando, controlo e direção. O Centro de Ciberdefesa a criar deverá estar localizado junto deste 
serviço; 

c. Reconfigurar o Comando Operacional Conjunto e os comandos de componente dos ramos, no sentido 
da partilha de meios e recursos e da otimização da articulação e cooperação mútuas. 

2. No âmbito dos processos relativos à geração, preparação e sustentação (medidas que contribuem 
para o segundo objetivo e que têm reflexo, designadamente, na LOBOFA, nas leis orgânicas dos ramos 
e do Ministério da Defesa Nacional e no EMFAR): 

a. Os ramos das Forças Armadas devem assegurar a geração, aprontamento e sustentação das forças 
da componente operacional do sistema de forças nacional. Paralelamente, a sua estrutura superior 
deve ser racionalizada e uniformizada, tendo por referência a sua missão principal e a centralização 
no Ministério da Defesa Nacional das políticas de obtenção e atribuição de recursos. 

b. O efetivo global deve ser redimensionado entre 30.000 e 32.000 militares das Forças Armadas, 
incluindo os que se encontrem na situação de reserva na efetividade de serviço (redução de 4.000 até 
31 de dezembro de 2015 e os restantes distribuídos progressivamente até 31 de dezembro de 2020, 
sendo que os efetivos dos quadros permanente (QP), regime de contrato (RC) e regime de voluntariado 
(RV) serão definidos em legislação própria). 
Nesse âmbito, importa adequar os conceitos e instrumentos inerentes à situação de reserva, tendo 
em vista compatibilizar o fluxo normal das carreiras com as necessidades do serviço efetivo, bem 
como proceder à criação do posto de Comodoro/Brigadeiro-General, a implementar na orgânica das 
Forças Armadas de forma progressiva. 
 

Despacho n.º 7527-A/2013 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Diretiva Ministerial para a reforma estrutural na Defesa Nacional e nas Forças Armadas — Reforma 

“Defesa 2020” 

1. Enquadramento 

A implementação da reforma estrutural na Defesa Nacional e nas Forças Armadas, que decorre da 
aprovação da Resolução do Conselho de Ministro n.º 26/2013 (“Defesa 2020”), de 11 de abril, constitui 
uma prioridade do Governo para a qual importa ter presente os racionais que lhe presidiram, 
designadamente os resultantes do conceito estratégico de Defesa Nacional. 

As orientações políticas expressas articulam-se em dois núcleos: o planeamento estratégico de defesa; 
e, a reorganização da macroestrutura da Defesa Nacional e das Forças Armadas. 

O processo da implementação será desenvolvido com base nos objetivos, nos fatores de planeamento 
e nas orientações definidas, através do estabelecimento das tarefas que se tornam necessárias 
desenvolver, incluindo os responsáveis pela execução, prazos e articulação requerida. 

Assim, para os objetivos enunciados, constituem referência fundamental: 

a. No âmbito do planeamento estratégico: 

(1) O nível de ambição para as Forças Armadas; 
(2) Os fatores de planeamento e as orientações. 

b. No âmbito da reorganização da macroestrutura da Defesa Nacional e das Forças Armadas: 

(1) O reforço das competências do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) para 
dirigir a execução da estratégia militar superiormente aprovada; 

(2) O redimensionar para assegurar um funcionamento sustentável; 

(3) O realinhar mecanismos de articulação e coordenação entre o Estado-Maior-General das Forças 
Armadas (EMGFA), os Ramos das Forças Armadas e os órgãos e serviços centrais (OSC) do Ministério 
da Defesa Nacional (MDN). 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LOBOFA. 2014 
Artigo 6.º 

Princípios gerais de organização 

1 — A organização das Forças Armadas tem como objetivos essenciais o aprontamento eficiente e o 
emprego operacional eficaz das forças no cumprimento das missões atribuídas. 

2 — A organização das Forças Armadas rege -se por princípios de eficácia e racionalização, devendo, 
designadamente, garantir: 

a) A otimização da relação entre a componente operacional do sistema de forças e a sua componente 
fixa; 

b) A complementaridade entre o Estado-Maior -General das Forças Armadas e os ramos, evitando 
duplicações desnecessárias e criando órgãos conjuntos, inter-ramos ou de apoio a mais de um ramo 
sempre que razões objetivas o aconselhem; 

c) A correta utilização do potencial humano, militar ou civil, promovendo o pleno e adequado 
aproveitamento dos quadros permanentes e assegurando uma correta proporção e articulação entre as 
diversas formas de prestação de serviço efetivo; 

d) No âmbito das atribuições afetas ao Ministério da Defesa Nacional, a disponibilização de recursos 
humanos e materiais necessários ao desempenho das competências de órgãos ou serviços regulados por 
legislação própria, nomeadamente a Autoridade Marítima Nacional e a Autoridade Aeronáutica Nacional. 

3 — No respeito pela sua missão fundamental, a organização das Forças Armadas deve permitir que a 
transição para o estado de guerra se processe com o mínimo de alterações possível. 

4 — A organização das Forças Armadas baseia -se numa estrutura vertical e hierarquizada, cujos órgãos 
se relacionam através dos seguintes níveis de autoridade: 

a) Hierárquica; 

b) Funcional; 

c) Técnica; 

d) De coordenação. 

5. Tarefas da reorganização da macroestrutura da Defesa Nacional e das Forças Armadas 

Atento ao conteúdo da RCM n.º 26/2013, “Defesa 2020”, identificam-se como tarefas prioritárias que 
decorrem dos objetivos e orientações específicas, no âmbito da reorganização da macroestrutura da 
Defesa 
Nacional e das Forças Armadas: 

a. a. Preparar o projeto de Lei de Defesa Nacional. 

O meu gabinete prepara, até final de junho de 2013, o projeto de revisão da Lei de Defesa Nacional 
de acordo com os seguintes princípios orientadores: 

(1) Revisão do processo de aprovação do CEDN; 

(2) Envolvimento da Assembleia da República no âmbito do processo de decisão sobre a participação 
de destacamentos das Forças Armadas em operações militares no exterior do território nacional; 

(3) Alterar as dependências dos Chefes de Estado-Maior com o objetivo de o CEMGFA ter na sua 
dependência hierárquica os Chefes dos Estados-Maiores dos Ramos para as questões que envolvem a 
capacidade de resposta das Forças Armadas, designadamente pela prontidão, emprego e sustentação 
da componente operacional do sistema de forças, constituindo -se para este efeito, o único 
interlocutor militar do MDN. 

b. Preparar o projeto de Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) O meu 
gabinete prepara, até final de junho de 2013, o projeto de revisão da LOBOFA de acordo com os 
seguintes princípios orientadores: 

(1) Alterar as dependências dos Chefes de Estado-Maior com o objetivo de o CEMGFA ter na sua 
dependência hierárquica os Chefes dos Estados-Maiores dos Ramos para as questões que envolvem a 
capacidade de resposta das Forças Armadas, designadamente pela prontidão, emprego e sustentação 
da componente operacional do sistema de forças, constituindo -se para este efeito, o único 
interlocutor militar do MDN; 

(2) Adequar a organização do EMGFA, resultante dos Despachos n.ºs 149/MDN/2012 e 250/MDN/2012; 

(3) Adaptar as competências do Comando Operacional Conjunto às valências decorrentes das 
competências acrescidas do CEMGFA; 

(4) Atribuir ao CEMGFA a tutela do Instituto Universitário Militar e do Serviço de Saúde Militar, nos 
termos a definir em legislação própria; 

(5) Atribuir ao CEMGFA, em articulação com os órgãos e serviços centrais do MDN, a tutela de um 
Serviço de Comunicações e Sistemas de Informação, incluindo o Centro de Ciberdefesa. 
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LOBOFA. 2009 

Artigo 7.º 
Estrutura das Forças Armadas 

1 — A estrutura das Forças Armadas compreende: 

a) O Estado-Maior -General das Forças Armadas; 
b) Os três ramos das Forças Armadas, Marinha, Exército e Força Aérea; 
c) Os órgãos militares de comando das Forças Armadas. 

2 — Os órgãos militares de comando das Forças Armadas são o Chefe do Estado-Maior-General das Forças 
Armadas e os chefes de estado-maior dos ramos. 

Organização das Forças Armadas 

Artigo 8.º 

Estado-Maior-General das Forças Armadas 

1 — O Estado-Maior -General das Forças Armadas, abreviadamente designado por EMGFA, tem por missão 
geral planear, dirigir e controlar o emprego das Forças Armadas no cumprimento das missões e tarefas 
operacionais que a estas incumbem. 

2 — O EMGFA tem ainda como missão garantir o funcionamento do Instituto de Estudos Superiores Militares 
e do Hospital das Forças Armadas. 

3 — O EMGFA constitui-se como o quartel-general das Forças Armadas, compreendendo o conjunto das 
estruturas e capacidades adequadas para apoiar o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas no 
exercício das suas competências. 

Artigo 9.º 

Organização do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

1 — O EMGFA é chefiado pelo Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e compreende: 

a) O Estado-Maior Conjunto; 

b) O Comando Operacional Conjunto; 

c) Os Comandos Operacionais de natureza conjunta dos Açores e da Madeira; 

d) Os comandos-chefes que, em estado de Guerra eventualmente se constituam na dependência do 
Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas; 

e) O Centro de Informações e Segurança Militares; 

f) Os órgãos de apoio geral. 

2 — No âmbito do EMGFA inserem-se ainda como órgãos na dependência directa do Chefe de Estado-Maior-
General das Forças Armadas e regulados por legislação própria: 

a) O Instituto de Estudos Superiores Militares; 
b) O Hospital das Forças Armadas. 

3 — O Estado-Maior Conjunto, abreviadamente designado por EMC, constitui o órgão de planeamento e de 
apoio à decisão do Chefe do Estado-Maior -General das Forças Armadas, incluindo para a prospectiva 
estratégica militar e doutrina militar conjunta, bem como para a componente militar das relações 
externas de Defesa. 

4 — O Comando Operacional Conjunto, abreviadamente designado por COC, dotado das valências 
necessárias de comando, controlo, comunicações e sistemas de informação, é o órgão permanente para o 
exercício, por parte do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, do comando de nível 
operacional das forças e meios da componente operacional em todo o tipo de situações e para as missões 
específicas das Forças Armadas consideradas no seu conjunto, com excepção das missões particulares 
aprovadas, de missões reguladas por legislação própria e de outras missões de natureza operacional que 
sejam atribuídas aos ramos. 

Artigo 10.º 

Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

1 — O Chefe do Estado-Maior -General das Forças Armadas é o principal conselheiro militar do Ministro da 
Defesa Nacional e o chefe de mais elevada autoridade na hierarquia das Forças Armadas. 
2 — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas é responsável pelo planeamento e 
implementação da estratégia militar operacional, respondendo em permanência perante o Governo, 
através do Ministro da Defesa Nacional, pela capacidade de resposta militar das Forças Armadas, 
designadamente pela prontidão, emprego e sustentação da Componente Operacional do Sistema de 
Forças. 
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Artigo 14.º 

Ramos das Forças Armadas 

Os ramos das Forças Armadas — Marinha, Exército e Força Aérea — têm por missão principal participar, 
de forma integrada, na defesa militar da República, nos termos do disposto na Constituição e na lei, sendo 
fundamentalmente vocacionados para a geração, preparação e sustentação das forças da componente 
operacional do Sistema de Forças Nacional, assegurando também o cumprimento das missões particulares 
aprovadas, de missões reguladas por legislação própria e de outras missões de natureza operacional que 
sejam atribuídas aos ramos. 
 

Artigo 16.º 

Chefes do Estado-Maior dos ramos 

1 — Os Chefes de Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea comandam os respectivos ramos 
e são os chefes militares de mais elevada autoridade na sua hierarquia, sendo os principais colaboradores 
do Ministro da Defesa Nacional e do Chefe do Estado-Maio-Genera ldas Forças Armadas em todos os 
assuntos específicos do seu ramo. 

2 — No quadro das missões cometidas às Forças Armadas, em situação não decorrente do estado de guerra, 
os Chefes do Estado-Maior dos ramos integram a estrutura de comando operacional das Forças Armadas, 
como comandantes subordinados do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, visando a 
permanente articulação funcional do respectivo comando de componente com o Comando Operacional 
Conjunto. 

3 — Os Chefes do Estado-Maior dos ramos são ainda responsáveis pelo cumprimento das respectivas missões 
particulares aprovadas, de missões reguladas por legislação própria e de outras missões de natureza 
operacional que Lhes sejam atribuídas. 

4 — Na situação referida nos números anteriores, e sem prejuízo das competências genéricas do Chefe do 
Estado-Maior-General das Forças Armadas e do Conselho de Chefes do Estado-Maior em matéria de 
coordenação e de harmonização, os Chefes do Estado-Maior da Armada Exército e Força Aérea relacionam 
-se directamente com: 

a) O Ministro da Defesa Nacional, designadamente no âmbito da gestão sustentada de efectivos e carreiras, 
da gestão corrente de recursos materiais, financeiros e infra -estruturas; 

b) O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas nos aspectos relacionados com o treino das 
unidades operacionais, informações militares, ensino superior militar conjunto, doutrina conjunta e saúde 
militar. 

Artigo 17.º 

Competências dos Chefes do Estado-Maior dos ramos 

1 — Compete aos Chefes do Estado-Maior de cada ramo, sem prejuízo do disposto no artigo 11.º: 

a) Dirigir, coordenar e administrar o respectivo ramo; 

b) Assegurar a geração, a preparação, o aprontamento ea sustentação das forças e meios do respectivo 
ramo; 

c) Certificar as forças do respectivo ramo; 

d) Exercer o comando das forças e meios que integram a componente operacional do sistema de forças 
nacional pertencentes ao seu ramo, como comandantes subordinados do Chefe do Estado-Maior -General 
das Forças Armadas para a actividade operacional e sem prejuízo das atribuições específicas que lhes 
sejam cometidas nos termos da lei, com exclusão das forças conjuntas e dos contingentes e  forças 
nacionais que forem colocados ou constituídos sob comando operacional directo do Chefe do Estado-Maior-
-General das Forças Armadas, enquanto se mantiverem nessa situação; 

e) Manter o Chefe do Estado-Maior -General das Forças Armadas permanentemente informado sobre a 
prontidão e o empenhamento de forças e meios afectos à componente operacional do sistema de forças; 

f) Definir a doutrina operacional específica do ramo adequada à doutrina militar conjunta estabelecida; 

g) Nomear e exonerar os oficiais para funções de comando, direcção e chefia no âmbito do respectivo 
ramo, sem prejuízo do que sobre a matéria dispõe a Lei de Defesa Nacional; 

h) Assegurar a condução das actividades de cooperação técnico-militar nos projectos em que sejam 
constituídos como entidades primariamente responsáveis, conforme respectivos programas quadro 
coordenados pela Direcção--Geral de Política de Defesa Nacional; 

i) Planear e executar, de acordo com as orientações estabelecidas, as actividades de treino operacional 
combinado de carácter bilateral. 

2 — Compete ainda aos Chefes do Estado-Maior dos ramos: 
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a) Formular e propor a estratégia estrutural do respectivo ramo, a sua transformação e a estratégia 
genética associada aos sistemas de armas necessários ao seu reequipamento, em ciclo com as directivas 
ministeriais; 

b) Apresentar ao Chefe do Estado-Maior -General das Forças Armadas as posições e as propostas do 
respectivo ramo relativamente aos assuntos da competência daquele órgão militar de comando; 
c) No âmbito do planeamento de forças e da programação militar de equipamento e infra-estruturas, 
efectuar as análises e elaborar as propostas relativas ao respectivo ramo; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

h) Submeter ao Ministro da Defesa Nacional os assuntos de carácter geral, específicos do ramo respectivo, 
não relacionados com as competências próprias do Chefe do Estado-Maior -General das Forças Armadas. 
 

Órgãos militares de conselho 

Artigo 19.º 

Conselho de Chefes de Estado-Maior 

1 — O Conselho de Chefes de Estado-Maior é o principal órgão militar de carácter coordenador e tem as 
competências administrativas estabelecidas na lei. 

2 — São membros do Conselho de Chefes de Estado-Maior, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças 
Armadas, que preside e dispõe de voto de qualidade, e os Chefes do Estado-Maior dos ramos, sem prejuízo 
de outras entidades militares poderem ser convidadas a participar nas suas reuniões, sem direito a voto. 

3 — Compete ao Conselho de Chefes de Estado-Maior deliberar sobre: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

LOBOFA. 2014 

Artigo 7.º 

Estrutura das Forças Armadas 

1 — A estrutura das Forças Armadas compreende: 

a) O Estado-Maior -General das Forças Armadas; 
b) Os três ramos das Forças Armadas, Marinha, Exército e Força Aérea; 
c) Os órgãos militares de comando das Forças Armadas. 
d) Os órgãos militares de conselho. [NOVO] 

2 — Os órgãos militares de comando das Forças Armadas são o Chefe do Estado-Maior-General das Forças 
Armadas e os chefes de estado-maior dos ramos. 

Artigo 8.º 

Estado-Maior-General das Forças Armadas 

1 — O Estado-Maior -General das Forças Armadas, abreviadamente designado por EMGFA, tem por missão 
geral planear, dirigir e controlar o emprego das Forças Armadas no cumprimento das missões e tarefas 
operacionais que a estas incumbem. 

2 — O EMGFA tem ainda como missão garantir o funcionamento do Instituto de Estudos Superiores Militares 
e do Hospital das Forças Armadas. [NOVO] 

3 — O EMGFA constitui-se como o quartel-general das Forças Armadas, compreendendo o conjunto das 
estruturas e capacidades adequadas para apoiar o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas no 
exercício das suas competências. 

Artigo 9.º 

Organização do Estado-Maior -General das Forças Armadas 

1 — O EMGFA é chefiado pelo Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e compreende: 

a) O comando conjunto para as operações militares; [NOVO] 
b) Os comandos dos Açores e da Madeira; [NOVO] 
c) Os órgãos de direção e de estado-maior; [NOVO] 
d) O órgão de informações e de segurança militares; [NOVO] 
e) A Direção de Saúde Militar; [NOVO] 
f) Os órgãos de apoio geral. 

2 — No âmbito do EMGFA inserem-se ainda como órgãos na dependência directa do Chefe de Estado-
Maior-General das Forças Armadas e regulados por legislação própria: [NOVO] 
a) O Instituto de Estudos Superiores Militares; [NOVO] 
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b) O Hospital das Forças Armadas. [NOVO] 
3 — O comando conjunto para as operações militares assegura o exercício do comando operacional das 
forças e meios da componente operacional do sistema de forças, pelo Chefe do Estado-Maior -General das 
Forças Armadas, em todo o tipo de situações e para as missões das Forças Armadas, com exceção das 
reguladas por legislação própria e atribuídas aos ramos, bem como a ligação com as forças e serviços de 
segurança e outros organismos do Estado relacionados com a segurança e defesa e a proteção civil, no 
âmbito das suas atribuições. [NOVO] 
4 — Os comandos dos Açores e da Madeira destinam-se a assegurar o planeamento, o treino operacional 
conjunto e o emprego operacional das forças e meios que lhes forem atribuídos. [NOVO] 
5 — Os órgãos de direção e de estado-maior, de natureza conjunta, asseguram o planeamento de nível 
estratégico militar e o apoio à decisão do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. [NOVO] 
6 — O órgão de informações e de segurança militares assegura a produção de informações necessárias 
ao cumprimento das missões das Forças Armadas e à garantia da segurança militar. [NOVO] 
7 — A Direção de Saúde Militar assegura o apoio ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas no 
âmbito da saúde militar, bem como a direção e execução da assistência hospitalar prestada pelos órgãos 
de saúde militar, designadamente pelo Hospital das Forças Armadas. [NOVO] 
8 — (Revogado). 
9 — (Revogado). 
10 — Os órgãos de apoio geral asseguram o apoio logístico, administrativo e financeiro necessários ao 
funcionamento do EMGFA. [NOVO] 
 

Artigo 10.º 

Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

1 — O Chefe do Estado-Maior -General das Forças Armadas é o principal conselheiro militar do Ministro da 
Defesa Nacional e o chefe de mais elevada autoridade na hierarquia das Forças Armadas. 
2 — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas é responsável pelo planeamento e 
implementação da estratégia militar operacional, tendo na sua dependência hierárquica os Chefes de 
Estado-Maior dos ramos para as questões que envolvam a prontidão, o emprego e a sustentação das forças 
e meios da componente operacional do sistema de forças e respondendo em permanência perante o 
Governo, através do Ministro da Defesa Nacional, pela capacidade de resposta militar das Forças Armadas. 
3 — Em situação não decorrente do estado de guerra, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças 
Armadas, como comandante operacional das Forças Armadas,   
5 — A sustentação das forças e meios referidos no número anterior compete aos ramos das Forças Armadas, 
dependendo os respetivos Chefes de Estado-Maior do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, 
para este efeito. 
 

Artigo 14.º 

Ramos das Forças Armadas 

Os ramos das Forças Armadas — Marinha, Exército e Força Aérea — têm por missão principal participar, 
de forma integrada, na defesa militar da República, nos termos do disposto na Constituição e na lei, sendo 
fundamentalmente vocacionados para a geração, preparação e sustentação das forças da componente 
operacional do Sistema de Forças Nacional, assegurando também o cumprimento das missões […] 
reguladas por legislação própria e das missões de natureza operacional que lhes sejam atribuídas pelo 
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. 
 

 

Artigo 16.º 

Chefes do Estado-Maior dos ramos 

1 — Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea comandam os respetivos ramos 
e são os chefes militares de mais elevada autoridade na sua hierarquia, sendo os principais conselheiros 
do Ministro da Defesa Nacional e do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas em todos os 
assuntos específicos do seu ramo. 
2 — No quadro das missões cometidas às Forças Armadas, em situação não decorrente do estado de guerra, 
os Chefes de Estado-Maior dos ramos integram a estrutura de comando operacional das Forças Armadas, 
como comandantes subordinados do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas para as questões 
que envolvam a prontidão, o emprego e a sustentação das forças e meios da componente operacional do 
sistema de forças. 
3 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos são ainda responsáveis pelo cumprimento das missões reguladas 
por legislação própria e das missões de natureza operacional que lhes sejam atribuídas pelo Chefe do 
Estado-Maior -General das Forças Armadas. 
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4 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos relacionam-se diretamente com o Chefe do Estado-Maior -
General das Forças Armadas, para além do referido no n.º 2, nos aspetos relacionados com as informações 
e segurança militares, o ensino superior militar, a saúde militar e outras áreas de atividade conjunta ou 
integrada. 
5 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos relacionam-se diretamente com o Ministro da Defesa Nacional 
nos aspetos relacionados com a gestão corrente de recursos do respetivo ramo, bem como com o 
funcionamento dos órgãos, serviços ou sistemas regulados por legislação própria. 
 

Artigo 17.º 

Competências dos Chefes do Estado-Maior dos ramos 

1 — Compete aos Chefes do Estado-Maior de cada ramo, sem prejuízo do disposto no artigo 11.º: 

a) Dirigir, coordenar e administrar o respectivo ramo; 

b) Assegurar a geração, a preparação, o aprontamento ea sustentação das forças e meios do respectivo 
ramo; 

c) Certificar as forças do respectivo ramo; 

d) Exercer o comando das forças e meios que integram a componente operacional do sistema de forças 
pertencentes ao seu ramo, sempre que não estejam empenhados em missões da responsabilidade direta 
do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas; [NOVO] 
e) Manter o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas permanentemente informado sobre a 
prontidão e o empenhamento de forças e meios da componente operacional do sistema de forças; [NOVO] 
f) Definir a doutrina operacional específica do ramo adequada à doutrina militar conjunta estabelecida; 

g) Nomear e exonerar os oficiais para funções de comando, direcção e chefia no âmbito do respectivo 
ramo, sem prejuízo do que sobre a matéria dispõe a Lei de Defesa Nacional; 

h) Assegurar a condução das actividades de cooperação técnico-militar nos projectos em que sejam 
constituídos como entidades primariamente responsáveis, conforme respectivos programas quadro 
coordenados pela Direcção--Geral de Política de Defesa Nacional; 

i) Planear e executar, de acordo com as orientações estabelecidas, as actividades de treino operacional 
combinado de carácter bilateral. 

2 — Compete ainda aos Chefes do Estado-Maior dos ramos: 

a) Formular e propor a estratégia estrutural do respectivo ramo, a sua transformação e a estratégia 
genética associada aos sistemas de armas necessários ao seu reequipamento, em ciclo com as directivas 
ministeriais; 

b) Apresentar ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas as posições e as propostas do 
respectivo ramo relativamente aos assuntos da competência daquele órgão militar de comando; 
c) No âmbito do planeamento de forças e da programação militar de equipamento e infra-estruturas, 
efectuar as análises e elaborar as propostas relativas ao respectivo ramo; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

h) Submeter ao Ministro da Defesa Nacional os assuntos específicos do ramo respetivo não relacionados 
com as competências próprias do Chefe do Estado-Maior -General das Forças Armadas. [NOVO] 

 
 

Órgãos militares de conselho 

Artigo 19.º 

Conselho de Chefes de Estado-Maior 

1 — O Conselho de Chefes de Estado-Maior é o principal órgão militar de carácter coordenador e tem 
competências administrativas estabelecidas na lei, constituindo também o órgão de consulta do Chefe do 
Estado-Maior -General das Forças Armadas sobre as matérias relativas às Forças Armadas no âmbito das 
suas competências. 
2 — São membros do Conselho de Chefes de Estado-Maior o Chefe do Estado-Maior-General das Forças 
Armadas, que preside e dispõe de voto de qualidade, e os Chefes de Estado-Maior dos ramos, sem prejuízo 
de outras entidades militares poderem ser convidadas a participar nas suas reuniões, sem direito a voto. 
3 - Compete ao Conselho de Chefes de Estado-Maior deliberar sobre: 

a)  
b) A elaboração dos projetos de definição das missões específicas das Forças Armadas, do sistema de 
forças e do dispositivo de forças; 
c)  
d) [Anterior alínea e)]; 
e) Os critérios para o funcionamento do ensino superior militar integrado, no sentido de promover a 
doutrina e a formação militar conjunta dos oficiais das Forças Armadas; 
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f) Os critérios para o funcionamento da saúde militar; 
g) [Anterior alínea h)]; 
h) A proposta de nomeação de juízes militares, nos termos da lei; 
i). 
4 —  
a)  
b) 
c) 
d) As opções de resposta militar no âmbito da avaliação estratégica para o emprego de forças; 
e) [Anterior alínea d)]; 
f) A nomeação do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, se a mesma recair em oficial 
general das Forças Armadas; 
g) Quaisquer assuntos que sejam submetidos à sua apreciação pelo Ministro da Defesa Nacional, bem como 
sobre outros que o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas entenda submeter-lhe por iniciativa 
própria ou a solicitação dos Chefes de Estado-Maior dos ramos. 
5 — Compete ao Conselho de Chefes de Estado-Maior definir as orientações relativas à gestão dos recursos 
afetos às Forças Armadas no seu conjunto, designadamente elaborar a parte referente às Forças Armadas 
do anteprojeto da proposta de lei do orçamento da defesa nacional, a remeter ao Ministro da Defesa 
Nacional. 
6 — (Anterior n.º 5). 
 
 
 

LOEMGFA. 2014 

Estado-Maior-General das Forças Armadas 

 

Artigo 2.º 

Natureza 

1 — O EMGFA é uma estrutura das Forças Armadas e integra-se na administração direta do Estado, através 
do Ministério da Defesa Nacional (MDN). 
2 — O EMGFA constitui-se como o quartel-general das Forças Armadas, compreendendo o conjunto das 
estruturas e capacidades adequadas para apoiar o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 
(CEMGFA) no exercício das suas competências. 
3 — O EMGFA é dotado de autonomia administrativa. 
 

 

Artigo 3.º 

Missão 

1 — O EMGFA tem por missão geral planear, dirigir e controlar o emprego das Forças Armadas no 
cumprimento das missões e tarefas operacionais que a estas incumbem, de acordo com a Constituição e 
a lei, nomeadamente: 
a) Desempenhar todas as missões militares necessárias para garantir a soberania, a independência 
nacional e a integridade territorial do Estado; 
b) Participar nas missões militares internacionais necessárias para assegurar os compromissos 
internacionais do Estado no âmbito militar, incluindo missões humanitárias e de paz assumidas pelas 
organizações internacionais de que Portugal faça parte; 
c) Executar missões no exterior do território nacional, num quadro autónomo ou multinacional, destinadas 
a garantir a salvaguarda da vida e dos interesses dos portugueses; 
d) Executar as ações de cooperação técnico-militar, no quadro das políticas nacionais de cooperação; 
e) Cooperar com as forças e serviços de segurança tendo em vista o cumprimento conjugado das respetivas 
missões no combate a agressões ou ameaças transnacionais; 
f) Colaborar em missões de proteção civil e em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades 
básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações; 
g) Desempenhar as missões decorrentes do estado de sítio ou de emergência. 
2 — O EMGFA tem ainda por missão garantir as condições para o funcionamento do ensino superior militar 
e da saúde militar. 
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Estrutura orgânica do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas 

Artigo 5.º 

Estrutura 

1 — O EMGFA é chefiado pelo CEMGFA e compreende: 

a) O Adjunto para o Planeamento e Coordenação (ADJPC); 

b) O Comando Conjunto para as Operações Militares (CCOM); 

c) O Comando Operacional dos Açores (COA); 

d) O Comando Operacional da Madeira (COM); 

e) A Divisão de Planeamento Estratégico Militar (DIPLAEM); 

f) A Divisão de Recursos (DIREC); 

g) A Direção de Comunicações e Sistemas de Informação (DIRCSI); 

h) O Centro de Informações e Segurança Militares (CISMIL); 

i) A Direção de Saúde Militar (DIRSAM); 

j) A Direção de Finanças (DIRFIN); 

k) O Comando de Apoio Geral (COAG). 

2 — No âmbito do EMGFA inserem -se ainda, como órgãos na dependência direta do CEMGFA e regulados 
por legislação própria: 

a) O Instituto Universitário Militar (IUM); 
b) As missões militares no estrangeiro. 

 
 

 

Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

Artigo 6.º 

Competências 

1 — O CEMGFA é o principal conselheiro militar do Ministro da Defesa Nacional, e o chefe de mais elevada 
autoridade na hierarquia das Forças Armadas, e tem a competência fixada na lei. 
2 — O CEMGFA é responsável pelo planeamento e implementação da estratégia militar operacional, tendo 
na sua dependência hierárquica os Chefes de Estado-Maior dos ramos, para as questões que envolvem a 
prontidão, emprego e sustentação das forças e meios da componente operacional do sistema de forças, 
respondendo em permanência perante o Governo, através do Ministro da Defesa Nacional, pela capacidade 
de resposta militar das Forças Armadas. 
3 — Em situação não decorrente do estado de guerra, o CEMGFA, como comandante operacional das Forças 
Armadas, é o responsável pelo emprego de todas as forças e meios da componente operacional do sistema 
de forças, para cumprimento das missões de natureza operacional, nos planos externo e interno, incluindo 
a cooperação com as forças e serviços de segurança e a colaboração em missões de proteção civil. 
4 — No contexto do referido no número anterior, o CEMGFA tem o comando operacional sobre as forças e 
meios que se constituam na sua dependência, tendo como subordinados diretos os respetivos 
comandantes. 
5 — A sustentação das forças e meios referidos no número anterior compete aos ramos das Forças Armadas, 
dependendo os respetivos Chefes de Estado-Maior do CEMGFA, para este efeito. 
6 — Para efeitos de apoio ao exercício do comando por parte do CEMGFA, podem ser colocados na sua 
dependência direta os comandos de componente dos ramos, de acordo com as modalidades de comando 
e controlo aplicáveis a situações específicas de emprego operacional e forças e meios, a definir caso a 
caso. 
7 — Em estado de guerra, o CEMGFA exerce, sob a autoridade do Presidente da República e do Governo, 
o comando completo das Forças Armadas. 
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Comando Conjunto para as Operações Militares 

Artigo 11.º 

Missão e atribuições 

1 — O CCOM tem por missão assegurar o exercício, pelo CEMGFA, do comando operacional das forças e 
meios da componente operacional do sistema de forças, em todo o tipo de situações e para as missões 
das Forças Armadas, com exceção das missões reguladas por legislação própria e atribuídas aos ramos. 

2 — O CCOM prossegue, no âmbito das competências do CEMGFA, as seguintes atribuições: 

a) Planear o emprego e conduzir, ao nível estratégico e operacional, as forças e contingentes em 
operações de âmbito militar nos planos externo e interno; 

b) Estudar e coordenar a implementação de medidas tendentes a assegurar a capacidade de 
comando e controlo nas Forças Armadas; 

c) Acompanhar a projeção e a retração de forças nacionais destacadas e assegurar a ligação com 
as organizações internacionais pertinentes; 

d) Planear e dirigir o treino operacional conjunto; 

e) Avaliar e certificar as forças conjuntas; 

f) Avaliar o estado de prontidão, a disponibilidade, a eficácia e a capacidade de sustentação de 
combate das forças pertencentes à componente operacional do sistema de forças; 

g) Propor a adoção de medidas corretivas tidas por necessárias, no âmbito do disposto nas alíneas 
e) e f); 

h) Coordenar a disponibilização e acompanhar o emprego de forças e meios da componente 
operacional do sistema de forças nas missões reguladas por legislação própria e em outras missões 
de natureza operacional que sejam atribuídas aos ramos das Forças Armadas, no quadro de um 
relacionamento permanente com os comandos de componente; 

i) Acompanhar a participação dos militares das Forças Armadas destacados no exterior, 
designadamente em atividades decorrentes da satisfação de compromissos internacionais, 
incluindo a cooperação técnico -militar no âmbito dos compromissos decorrentes do respetivo 
programa quadro e em outras atividades no âmbito da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP); 

j) Planear e coordenar o emprego operacional das forças e meios do sistema de forças em ações 
de proteção civil; 

k) Assegurar a ligação com as forças e serviços de segurança e outros organismos do Estado 
relacionados com a segurança e defesa e a proteção civil; 

l) Assegurar a componente de execução que permita garantir a capacidade de comando e controlo 
do CEMGFA, da sua estrutura operacional; 

m) Garantir o exercício do comando e controlo das forças de segurança quando, nos termos da 
lei, sejam colocadas na dependência do CEMGFA; 

n) Planear e coordenar as cerimónias militares conjuntas; 

o) Assegurar a participação militar portuguesa nas atividades relacionadas com o controlo 
internacional de armamentos e das medidas para consolidação da confiança e da segurança na 
Europa. 

3 — Para os efeitos previstos nos números anteriores, o CCOM relaciona-se em permanência com os 
comandos de componente dos ramos, incluindo para as tarefas de coordenação administrativa-logística, 
sem prejuízo das competências próprias dos Chefes de Estado-Maior dos ramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** * *** 
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13 Conhecida a 1.ª versão das Propostas de Lei apresentadas pelo Governo, em 12 

de março, elaborou-se esta análise na especialidade em complemento do estudo 
elaborado pelo GREI, de 05 de março. 
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UM BREVE ESTUDO 

 

 

ASSUNTO: A ESTRUTURA SUPERIOR DA DEFESA NACIONAL E DAS FFAA 

 

REF.: a) Proposta de Lei 870/XXII/2021, (LDN), de 04 de março;  

b) Proposta de Lei 862/XXII/2021, (LOBOFA), de 03 de março; 

c) Estudo sobre a temática, de 05/03/2021, do GREI; 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O estudo em ref. c), depois de uma longa análise, conclui, entre outros 

aspetos, que o modelo de Estrutura Superior da Defesa Nacional e das Forças 

Armadas (REFORMA das FFAA) em vigor, pese embora retocado por mais do 

que uma vez, em 2008-2009 e 2013-2014, teve a sua origem em 1991, ano 

de promulgação da 1.ª LOBOFA e, tanto quanto se saiba, vem satisfazendo  

no que a bons resultados respeita, se se atender aos grandes encómios e 

elogios que, dentro e fora do País, as Forças Nacionais Destacadas, originárias 

da Marinha, do Exército ou da Força Aérea têm vindo a ser alvo. 

Esse modelo resultava já de um processo de transferência de competências 

não operacionais dos ramos para o MD permitindo que o MDN assumisse de 

modo efetivo a direção e controlo das FFAA, numa lógica, digamos assim, de 

assunção plena pelo poder político das atribuições e responsabilidades de um 

MDN, à imagem e semelhança do que já em 1991 acontecia um pouco por 

todo o mundo ocidental. 

Trata-se de um modelo onde sempre foi possível manter um desejável 

equilíbrio na distribuição de poder (e competências) entre o MDN, o CEMGFA 

e os CEM e em que o processo de decisão superior foi, como convém, um 

processo igualmente sempre participado, por oposição a um outro que 

radique em modelos de decisão centralizada e assentes numa única entidade, 

por mais brilhante ou assessorada que seja. 
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Referia-se também nesse estudo que sectores havia de influência e pressão, 

políticos  e militares que, contrariando o modelo e sem mais explicações, 

eram apologistas de um outro arranjo  em que o CEMGFA  aparecia como o 

único conselheiro militar do MDN, dotado de uma estrutura que lhe 

permitisse, centralizadamente, dirigir e Comandar as FFAA, sem a 

interferência dos CEM, assumindo em relação a estes um  verdadeiro poder 

de direção e, desejavelmente, também, para esses setores, o seu “comando 

completo” fosse em tempo de paz ou de crise e não só em estado de guerra 

como a lei já, desde 1991, estabelece.  

E é este modelo que a recente entrevista do MDN aos OCS indiciava e que os 

projetos de Diploma em ref. a) e b), e agora em análise, parecem, à primeira 

vista, confirmar. 

2. IDEIAS VEICULADAS PELO MDN E OS PROJECTOS DE DIPLOMA 

Com o objetivo de se proceder a esta análise organizou-se em anexo um 

comparativo de legislação onde, por página, com a indicação ao cimo da ideia 

que estaria em causa, na coluna da esquerda apresenta-se o diploma em 

vigor na atualidade (LDN/LOBOFA)) e na coluna da direita as Proposta de Lei 

(LDN/LOBOFA) agora em apreciação. Devidamente assinaladas arrolam-se as 

alterações de redação a efetuar: a encarnado (o que sai) e a verde (o que se 

propõe). Há alterações que são consideradas pequenas adendas e que de 

igual modo se assinalam. 

Os preâmbulos de ambas as propostas, praticamente iguais, nada de novo 

assinalam, apenas repetem o conjunto de razões que no entendimento do 

MDN obrigam a avançar com celeridade com mais esta nova “reorganização 

das FFAA” em vista de “umas FFAA 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”. 

Como objetivos ditos fundamentais apontam-se, por um lado, a necessidade 

do CEMGFA dispor a qualquer momento das forças e dos meios de que precisa 

para executar as suas missões e, por outro, a “promoção de uma maior 

eficácia do comando operacional conjunto que permita, por seu turno, melhor 

coordenar os meios navais, terrestres e aéreos na resposta a ameaças 

multidimensionais, muitas vezes híbridas e não convencionais que exigem 

respostas integradas”. E acrescenta-se, sublinhando, serem estes desafios 

que levaram a maioria dos nossos aliados a proceder a reformas de fundo do 

comando superior das suas FFAA, reforçando em decorrência o poder do 

CEMGFA e do comando conjunto das FFAA. 
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Ao longo dos preâmbulos vão aparecendo as seis ideias já nossas conhecidas 

e anteriormente comentadas, no já referido estudo em ref. c). 

Nestes termos e considerando o anexo de legislação acima mencionado e 

deixando a proposta de alteração à LDN para depois, comecemos a nossa 

análise pela proposta de nova LOBOFA e isto para constatar e referir o que 

no ponto seguinte se arrola. 

2.1. PROPOSTA DE NOVA LOBOFA 

1.º ideia - Reforçar o papel do CEMGFA, colocando os Ramos sob sua 

autoridade 

6.ª ideia - O CCEM perde competências deliberativas e passa a órgão 

consultor 

• Art.º (3.º, 4.º e 5.º) 3.º, 4.º e 5.º - Conceito Estratégico 

Militar/Missões das FFAA/SF e dispositivo que eram documentos 

elaborados pelo CCEM passam a ser elaborados pelo CEMGFA; 

• Art.º (19.º) 20.º - CCEM que era tido como o principal órgão militar de 

carácter coordenador deixa de o ser e constitui-se em órgão de 

consulta do CEMGFA sobre as matérias relativas às FFAA. Neste 

sentido: 

o Deixa de poder deliberar sobre a elaboração propriamente dita, 

passando apenas a ser ouvido quanto aos seguintes documentos: 

Conceito Estratégico Militar (CEM); Missões específicas das FFAA; 

Planos e relatórios de atividades de informações e segurança 

militares; anteprojetos de proposta de lei de programação militar 

(LPM) e de programação de infraestruturas militares (LPIM); 

critérios para funcionamento do ensino superior militar integrado.      

[NOVO]. 

o E passa a deliberar sobre a indicação de oficiais para a frequência 

de cursos de promoção a oficial-general. [NOVO] 

 

 

 

 

 

O facto do CCEM deixar de ser o principal órgão de carácter coordenador e 

passar a ser apenas e só órgão de consulta do CEMGFA é lesivo dos interesses 

dos ramos ao perder-se a possibilidade de se dispor de um processo de decisão 

superior participado, amplamente democrático, e com as vantagens evidentes 

dai decorrentes o que, nestas gravosas circunstâncias, se entende ser de rejeitar. 
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5.ª ideia - O CEMGFA com capacidade para coordenar EM dos ramos 

• Art.º (6.º) 7.º - Princípios gerais de organização, passa a ser 

considerado como princípio de eficácia e racionalização a coordenação 

pelo EMGFA dos assuntos que envolvam os Estados-Maiores dos 

ramos. [NOVO] 

1.º ideia - Reforçar o papel do CEMGFA, colocando os Ramos sob sua 

autoridade 

3.ª ideia - CEMGFA e a realização de missões reguladas por legislação 

própria 

• Art.º (9.º) 10.º - Organização do EMGFA, passa a compreender dois 

[NOVOS] órgãos, o Estado-Maior Conjunto (EMC) e uma Direção de 

Finanças e, na direta dependência do CEMGFA, passa a existir como 

organismo regulado por legislação própria o HFAR. 

o O CCOM que, no exercício do comando operacional das forças e 

meios da componente operacional do SF excetuava desta sua 

atividade as missões reguladas por legislação própria que eram da 

responsabilidade dos ramos e onde se incluíam as ligações com as 

forças dos serviços de segurança, assim como com outros 

organismos do Estado relacionados com a segurança e defesa e a 

proteção civil passaram a ser, igualmente, asseguradas pelo 

EMGFA e através daquele CCOM. [NOVO] 

 

 

 

 

 

 

 

Aspeto que por si é revelador da interferência hierárquica e lateralizada em organismos 

que dependem e reportam para entidades distintas, pondo em causa de forma 

flagrante o princípio da unidade de comando, a própria teoria da organização (e os 

conceitos de órgão de linha e staff) o que se considera igualmente lesivo da organização 

estruturada dos ramos e, por isso, disposição que será de igualmente rejeitar. 

Missões reguladas por legislação própria e responsabilidade dos ramos 

Compete: 

• À Marinha 

o exercer a autoridade do Estado nas zonas marítimas sob 
soberania ou jurisdição nacional e no alto mar; 

o Assegurar o funcionamento do serviço de Busca e Salvamento 
Marítimo (SBSM); 

o Realizar operações e atividades no domínio das ciências e das 
técnicas do mar (Instituto Hidrográfico) 

• Ao Exército - (a sua lei orgânica não especifica); 

• À Força Aérea 

o Assegurar o funcionamento do serviço de Busca e salvamento 
Aéreo (SBSA); 
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o O EMC assegura o planeamento, direção e controlo de execução 

da estratégia de defesa militar, quando, no passado, o EMGFA 

assegurava apenas o planeamento de nível estratégico-militar. 

[NOVO] 

o A DSM garante a execução da visão estratégica emanada e exerce 

autoridade técnica e funcional sobre os órgãos de saúde militar, 

supervisionando todo o sistema de saúde militar (SSM). [NOVO] 

o A novel DF assegura a administração dos recursos financeiros 

postos à disposição do EMGFA, de acordo com os planos e diretivas 

aprovadas pelo CEMGFA. [NOVO] 

• Art.º (10.º) 11.º - O CEMGFA que era apenas responsável pelo 

planeamento e implementação da estratégia militar operacional e 

detinha na sua dependência hierárquica os CEM para as questões de 

que envolvessem a prontidão, o emprego e a sustentação das forças e 

meios da COSF, passa a ser responsável pela estratégia militar e a ter 

na sua dependência hierárquica os CEM em permanência e sem 

qualquer limitação. 

Deste modo, O CEMGFA, em situação não decorrente do estado de 

guerra, como comandante operacional das FFAA, é o responsável pelo 

emprego de todas as forças e meios da COSF no cumprimento das 

missões de natureza operacional, internas e externas, com exceção 

das missões reguladas por legislação própria que são da 

responsabilidade dos CEM, (no caso, e no futuro, apenas as missões 

que se desenvolvam no âmbito do SBSM e do SBSA, uma vez que as 

Passar o EMGFA a ser responsável pela a realização deste tipo de missões, exceção 

feita àquelas que têm lugar no âmbito do funcionamento dos SBSM e SBSA é 

qualquer coisa de inimaginável e por várias ordens de razões. Desde logo porque as 

Missões, de acordo com as respetivas Leis Orgânicas, estão cometidas aos CEM; são 

os ramos que dispõem dos meios e que legalmente são responsáveis por atribuí-los, 

a Marinha ao Sistema de Autoridade Marítima (SAM) e a FAP ao Sistema de 

Autoridade Aérea; mais, os CEM, eles próprios, são inclusivamente as respetivas 

Autoridades Nacionais e, por isso dependem diretamente do MDN com quem 

especificamente tratam destes assuntos. As missões, grande parte delas, são 

desempenhadas na modalidade de duplo-uso como, e bem, estipula o Conceito 

Estratégico de Defesa Nacional (CEDN). Outras são missões especiais que envolvem 

canais de comunicação pessoal própria e regulados por protocolos dedicados. Por 

tudo isto será altamente gravoso viabilizar o envolvimento de outras entidades 

nesta matéria, sob pena de se abrirem fortes vulnerabilidades em todo este modelo 

de emprego operacional. Esta disposição será, pois, nestes termos, de rejeitar. 
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outras missões, como acima se referiu (e contrariou), ficariam a cargo 

igualmente do CEMGFA). 

1.º ideia - Reforçar o papel do CEMGFA, colocando os Ramos sob sua 

autoridade 

• Art.º (11.º) 12.º - No âmbito da programação militar é da competência 

do CEMGFA atualmente proceder à elaboração do anteprojeto de LPM 

e de LPIM para o EMGFA e o que se propõe no Art.º 12.º é que o 

CEMGFA venha a coordenar os respetivos processos com os ramos, 

uma vez que o CCEM, como acima se viu, deixará de ter 

responsabilidade na matéria. 

o O CEMGFA passa igualmente a dirigir a assistência sanitária 

prestada pelos órgãos do SSM, quando hoje apenas dirige a 

assistência hospitalar e em especial, a que decore no âmbito do 

HFAR. [NOVO] 

o Do mesmo modo se pretende que o CEMGFA dirija igualmente o 

processo de inovação e transformação nas FFAA, em coordenação 

com os CEM, e onde se inclui o desenvolvimento dos projetos de 

inovação que contribuem para novas capacidades militares com 

potencial de emprego comum. [NOVO] 

• Art.º (14.º) 15.º - os ramos das FFAA – Marinha, Exército e Força 

Aérea, para além da missão principal que lhes está atribuída de 

participar de forma integrada na defesa militar da República, são 

também responsáveis por assegurar o cumprimento das missões 

reguladas por legislação própria, atividade que de futuro se pretende 

fique circunscrita, apenas, às missões que decorram no âmbito do 

SBSM e do SBSA e a cargo respetivamente do CEMA e do CEMFA.   

1.º ideia - Reforçar o papel do CEMGFA, colocando os Ramos sob sua 

autoridade 

3.ª ideia - CEMGFA e a realização de missões reguladas por legislação 

própria 

4º ideia – Os CEM deixam de despachar com o MDN 

• Art.º (15.º) 16.º - Organização dos ramos das FFAA, estabelece 

atualmente que os comandantes de componente - naval, terrestre e 

aérea – que se destinam a apoiar o exercício do comando por parte 

dos CEM, entre outras incumbências, respondem pela preparação, o 

aprontamento e a sustentação das forças e dos meios da respetiva 

COSF e ainda pelo cumprimento das missões reguladas por legislação 

própria. 
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Futuramente o objetivo é que circunscrevam esta sua responsabilidade 

apenas e, neste último caso, às missões que se desenvolvam no âmbito 

dos SBSM e SBSA, mantendo o CCOM informado dos meio envolvidos 

e resultados das respetivas operações. 

o Igualmente se estabelece que os comandantes de componente 

para efeitos de apoio ao exercício do comando por parte do 

CEMGFA são colocados na sua dependência direta pelos CEM do 

ramo respetivo, enquanto a proposta de alteração que agora é 

apresentada preceitua que os comandantes de componente se 

encontram na dependência direta do CEMGFA e relacionam-se 

diretamente com o CCOM. 

o A este propósito refere-se que os Comandantes de componente 

eram nomeados pelos respetivos CEM e agora o que se pretende 

é que seja o CEMGFA a nomear e a exonerá-los, ouvido o CEM do 

respetivo ramo (Art.º 25º), o que é bem diferente e revelador de 

um poder de decisão anormalmente centralizado.  

• Art.º (16.º) 17.º - O presente articulado, a respeito dos CEM, 

estabelece que eles são os principais conselheiros do MDN e do 

CEMGFA enquanto para futuro o que se constata é que os CEM apenas 

e só sejam os principais conselheiros do CEMGFA em todos os assuntos 

específicos do seu ramo e deixem de o ser do MDN igualmente. 

Neste particular das relações com o MDN, enquanto hoje se estipula 

que os CEM se relacionam diretamente com o MDN, no que concerne 

à gestão de recursos do respetivo ramo, bem como a propósito do 

funcionamento dos órgãos, serviços ou sistemas regulados por 

legislação própria; no n.º 5 deste Art.º 17.º já se preceitua que os CEM 

são conselheiros do MDN, no âmbito do Conselho Superior Militar, e 

relacionam-se diretamente com ele apenas quando em causa estejam 

assuntos relacionados com os citados órgãos regulados por legislação 

própria, como os SBSM e SBSA, permanentemente atribuídos à 

Marinha e à Força Aérea, respetivamente,  bem como com a execução 

de projetos no âmbito da LPM e da LPIM. 

 

 

 

 

 

 

Esta ideia corresponde, no fundo, ao grande objetivo ministerial de ficar apenas 

com um único interlocutor militar - o CEMGFA - a despachar consigo e a quem, 

paulatinamente, foi, entretanto, passando responsabilidades que, no passado, 

chamara a si, como por exemplo, o “ensino superior inter-forças” hoje o Instituto 

Universitário Militar e a área da “Saúde Militar. 

“Militariza-se” de novo o MDN, concentrando numa única entidade - o CEMGFA – 

(que até parece um Ministro das FFAA) tantas e tantas responsabilidades e uma 

enorme   amplitude administrativa que a máquina militar ficará, por certo, de difícil 

gestão, pondo em causa a “eficiência da estrutura”, a sua “economia” e até a 

“eficácia dos resultados”, no fundo os célebres “três E” da gestão o que nos parece 

de todo altamente gravoso. 
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o Atualmente os CEM, no quadro das missões cometidas às FFAA em 

situações não decorrentes do estado de guerra, integram a 

estrutura de comando operacional das FFAA, como comandantes 

subordinados do CEMGFA para as questões que envolvam a 

prontidão, o emprego e a sustentação das forças e dos meios da 

COSF. Para futuro o que se pretende é acabar com esta 

participação, uma vez que os CEM passam a ser subordinados do 

CEMGFA para todos os aspetos que tenham a ver com a atividade 

militar. 

o Tanto assim que no n.º 4 do Art.º 17.º já se estabelece que os 

CEM dependem diretamente do CEMGFA para o efeito do 

estipulado no pg. anterior e ainda para tudo o que se relacione 

com a estratégia de defesa militar, com as informações e 

segurança militares, bem como com a administração dos recursos 

e das capacidades militares. [NOVO] 

o De acordo com a proposta de Lei e no que respeita às missões 

reguladas por legislação própria novamente o Artº 17º o que 

preceitua é que ao CEMA e ao CEMFA apenas cabe assegurar o 

funcionamento dos SBSM e SBSA, respetivamente, o que é bem 

revelador do espírito do legislador. 

• Art.º (17.º) 18.º - e é dentro deste mesmo espírito que neste artigo 

se estabelece que os CEM para além de dirigirem, coordenarem e 

administrarem os respetivos ramos, se lhes consigna, entre outras 

incumbências, o exercício do comando das forças e meios que integram 

a COSF pertencentes ao seu ramo, sempre que estejam empenhados 

em missões atribuídas ao ramo pelo CEMGFA ou no âmbito dos SBSM 

ou SBSA. Registe-se que atualmente o que se passa é exatamente o 

contrário, ou seja, os CEM exercem o comando das forças e meios que 

integram a COSF pertencentes ao ramo, sempre que não estejam 

empenhados em missões da responsabilidade direta do CEMGFA. 

Disposição de difícil compreensão aquela que se pretende agora levar por diante, de 

os CEM exercerem o comando de forças e meios da COSF pertencentes ao seu Ramo, 

apenas, e só, quando empenhados em missões atribuídas ao ramo pelo CEMGFA ou 

no âmbito dos SBSM ou SBSA. 
Desde logo porque à luz da lei são as FFAA e os seus Ramos – Marinha, Exército e 

Força Aérea – as entidades, às quais foi atribuída a Missão de participar de forma 

integrada na Defesa Militar da República.  Para isso o Governo lhes atribui forças e 

meios; mais, são eles, os Ramos que, assim, são parte integrante do SF, o 

instrumento da sua missão e referencial por excelência de toda a organização. 

..................................................................................................................................... 
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Daí, por terem forças, os ramos têm um comandante: os CEM. O CEMGFA, de 

acordo também com a lei, não tem uma missão atribuída apenas lhe é estipulado 

ser o principal conselheiro do MDN e o chefe de mais alta autoridade na hierarquia 

das FFAA. Nestas circunstâncias, é ele o responsável pelo planeamento estratégico, 

designadamente pelo planeamento de forças e pela implementação da estratégia 

de defesa militar. A esta luz, à da doutrina e à dos conceitos dir-se-á estarmos 

perante uma incongruência legislativa, resultante da confusão entre 

“responsabilidade” e “autoridade”, entre “organização administrativa” e 

“organização operacional” e que grassa um pouco por todo o diploma. 

Tendo em consideração tudo o que vem sendo dito a respeito das 

“responsabilidades” dos CEM e do CEMGFA e do intricado de relações de 

“autoridade” que entre eles se estabelecem, dir-se-á que a prossecução desta 

iniciativa legislativa nos termos em que nos foi apresentada, no limite, poderá vir a 

transformar as FFAA (e os seus três ramos) numa força única do tipo “guarda 

nacional”. Guarda esta que, a título ilustrativo, teria por missão, por exemplo, 

“garantir a defesa do País” e pela qual responderia o CEMGFA, transformado agora 

no seu “comandante-geral”.  

Desse ponto de vista, para além das “competências próprias dos cargos de direção 

superior”, competir-lhe-ia exercer o comando completo sobre todas as unidades, 

forças e elementos que a integrariam e onde os Ramos se incorporariam como 

simples e meras unidades orgânicas de natureza territorial e estruturadas de acordo 

com o espaço próprio de afinidade e manobra, seja em terra, no mar ou no ar.  

Julgamos que a ser assim, seria de tal modo destrutivo das FFAA portuguesas, quer 

no seu conjunto quer considerando cada um dos Ramos individualmente que 

dificilmente poderia ser aceite.  

Perdia-se na secretaria o que não se havia perdido em combate. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Apenas, lembrar ainda que não há conjunto sem haver partes e que as partes, no 

caso os ramos das FFAA têm valor e identidade próprios. Não representassem eles, 

enquanto elemento força do Poder Naval, do Poder Terrestre ou do Poder Aéreo, 

todos, e cada um, expressões particulares do Poder Nacional, o qual, não pode de 

modo algum indiciar falhas ou ser comprometido. A sê-lo, as vulnerabilidades que 

se abrem serão mesmo de lesa Pátria. Os militares e a Nação que servem, com 

grande denodo e espírito de sacrifico, quase desde a nacionalidade, seguramente 

não o compreenderiam e muito menos o perdoariam.  

Por seu turno, estas mesmas propostas de Lei evidenciam a vontade nítida de 

esvaziar de poder os CEM. De os trazer para um nível de responsabilidades que nada 

tem a ver com o elenco de competências que hoje lhe estão cometidas.  Circunscrito 

que fiquem, apenas, aos domínios enunciados, é o mesmo que dizer que ficam ao 

nível se não abaixo de um dos OCAD dos Ramos (Órgãos Centrais de Administração 

e Direção) e daquilo que hoje em dia lhes compete. E a ser assim entendemos não 

ser passível de aceitar, atentas outras e bem mais gravosas consequências daí 

decorrentes. 
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• Por último referir que compete ainda aos CEM formular e propor ao 

CEMGFA [NOVO] para além da estratégia operacional, o que é 

igualmente [NOVO], a estratégia estrutural do respetivo ramo a sua 

transformação e a estratégia genética associadas aos sistemas de 

armas [….] 

• Do mesmo modo se precisa neste artigo que é incumbência dos CEM 

submeter ao MDN os assuntos específicos relacionados com o 

funcionamento dos órgãos regulados por legislação própria e dos 

serviços de busca e salvamento. [NOVO] 

2.2. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À LDN 

A proposta de LDN ora em apreço, para além de umas pequenas adendas de 

pouca importância e que se assinalam no anexo, tenta, na parte aplicável, 

adequá-la ao articulado da proposta de nova LOBOFA e que acabámos de 

apresentar.  

• De registar, apenas, por relevante, o que se estabelece no seu Art.º 

23.º a propósito da integração das FFAA na administração do Estado 

ao precisar que os CEM dependem hierarquicamente do CEMGFA e não, 

como hoje se estipula, apenas e só nas matérias relativas à capacidade 

de resposta das FFAA, designadamente na prontidão, emprego e 

sustentação da COSF. 

• Igualmente se estabelece que os CEM dependem do MDN apenas e só 

para assuntos relacionados com o funcionamento dos órgãos regulados 

por legislação própria e Salvamento Marítimo e Aéreo, bem como para 

a execução de projetos no âmbito da LPM e LPIM. 

3. BREVE CONCLUSÃO 

Por tudo quanto fica exposto e comparando em concreto o modelo de 

estrutura que atualmente vigora, que se considera equilibrado e com bons 

resultados, com aquele outro que nos é presente agora pelo Governo, 

centralizado na pessoa do CEMGFA que,  a nível estratégico e operacional, 

tudo e todos irá dirigir, orientar e coordenar, assumindo na sua pessoa 

prerrogativas de administrador de topo e de comandante de forças que, de 

forma concetualmente menos correta, enviesada até,  quererá chamar a si, 

subordinando em permanência os CEM dos ramos, afastando-os do despacho 

direto com o MDN e esvaziando-os de competências próprias, dir-se-á, com 

profunda convicção que este novo modelo indicia reservar a todos nós, 

portugueses, mais problemas do que soluções. 

Considera-se, pois, da maior sensatez e mais elevada prudência sustar a sua 

prossecução nestes moldes.  
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ADENDAS 

I. LEI DEFESA NACIONAL 

- LDN - 

 

 

Assembleia da República 

Lei Orgânica n.º 5/2014 
de 29 de agosto 

 

Procede à primeira alteração à Lei de Defesa 
Nacional, aprovada 

pela Lei Orgânica n.º 1- B/2009, de 7 de julho 

 

Artigo 1.º 

Defesa nacional 

1 — 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. 

.......…………………………………………………………. 

Artigo 24.º 

Missões das Forças Armadas 

1 — Nos termos da Constituição e da lei, 

incumbe às Forças Armadas: 

………………………………………….. 

d) Executar as ações de cooperação técnico-

militar, no quadro das políticas nacionais de 

cooperação; 

………………………………………………. 

Artigo 46.º 

Programação militar 

1 — A previsão das despesas militares a efetuar 

pelo Estado no reequipamento das Forças 

Armadas e nas infraestruturas 

de defesa deve ser objeto de planeamento a 

médio prazo, constante de leis de programação 

militar. [     ] 

2 — A proposta de orçamento do Ministério da 

Defesa Nacional, na parte relativa ao 

reequipamento das Forças Armadas e às 

infraestruturas de defesa, inclui 

obrigatoriamente o estabelecido para o ano em 

causa na lei de programação militar [    ] em 

vigor. 

……………………………………………….. 

 

 

Presidência do Conselho de Ministros 

Proposta de Lei nº 870/XXII/2021 

04 de março 

 
Procede à segunda alteração à Lei de Defesa 

Nacional, aprovada 
pela Lei Orgânica n.º 1- B/2009, de 7 de julho e 

alterada pela Lei nº 5/2014, de 29 de agosto 

Artigo 1.º 

Defesa nacional 

1 — 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 ou 

transnacionais. 
…………………………………………………… 

Artigo 24.º 

Missões das Forças Armadas 

1 — Nos termos da Constituição e da lei, 

incumbe às Forças Armadas: 

………………………………………….. 

d) Executar as ações de cooperação no domínio 

da defesa, no quadro das políticas nacionais de 

cooperação; 

……………………………………………….. 

Artigo 46.º 

Programação militar 

1 — A previsão das despesas militares a efetuar 

pelo Estado no reequipamento das Forças 

Armadas e nas infraestruturas 

de defesa deve ser objeto de planeamento a 

médio prazo, constante de leis de programação 

militar e da lei das infraestruturas militares, 

respetivamente. 

2 — A proposta de orçamento do Ministério da 

Defesa Nacional, na parte relativa ao 

reequipamento das Forças Armadas e às 

infraestruturas de defesa, inclui 

obrigatoriamente o estabelecido para o ano em 

causa na lei de programação militar e lei das 

infraestruturas militares em vigor. 
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6.ª IDEIA 

O CCEM deixará de coordenar tarefas e de ter competências deliberativas 

 

 

 

Artigo 14.º 

Ministro da Defesa nacional 

1 —  

2  

3 — Compete, em especial, ao Ministro da 

Defesa Nacional: 

………………………………………………… 

e) Aprovar o conceito estratégico militar 

elaborado pelo Conselho de Chefes de Estado-

Maior, de acordo com o conceito estratégico de 

defesa nacional referido no artigo 7.º; 

 

……………………………………………….. 

 

l) Propor ao Conselho Superior de Defesa 

Nacional a confirmação do conceito estratégico 

militar e a aprovação, sob projeto do Conselho 

de Chefes de Estado-Maior, das missões 

específicas das Forças Armadas e do sistema de 

forças necessário ao seu cumprimento; 

 
 

m) Aprovar o dispositivo do sistema de forças 

proposto pelo Conselho de Chefes de Estado-

Maior; 

……………………………………………….. 

 

 

 

Artigo 14.º 

Ministro da Defesa nacional 

1 —  

2  

3 — Compete, em especial, ao Ministro da 

Defesa Nacional: 

………………………………………….. 

e) Aprovar o conceito estratégico militar 

elaborado pelo Chefe do Estado-Maior-General 

das FFAA, ouvido o Conselho de Chefes do 

Estado-Maior, de acordo com o conceito 

estratégico de defesa nacional referido no artigo 

7.º; 

………………………………………………… 

l) Propor ao Conselho Superior de Defesa 

Nacional a confirmação do conceito estratégico 

militar e a aprovação, sob projeto do Chefe do 

Estado-Maior-General das FFAA, ouvido o 

Conselho de Chefes do Estado-Maior, das 

missões específicas das Forças Armadas e do 

sistema de forças necessário ao seu 

cumprimento; 

m) Aprovar o dispositivo do sistema de forças 

proposto pelo Chefe do Estado-Maior-General 

das FFAA; 

…………………………………………………. 

z) Coordenar e orientar a ação dos adidos de 

defesa. [NOVO] 
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1.ª IDEIA 

Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

4.ª IDEIA 

Os CEM deixam de despachar com o MDN 

 

 

 

 

Artigo 23.º 

Integração das Forças Armadas na administração 

do Estado 

1 — As Forças Armadas integram-se na 

administração direta do Estado através do 

Ministério da Defesa Nacional. 

2 — O Chefe do Estado-Maior -General das 

Forças Armadas depende diretamente do 

Ministro da Defesa Nacional, nos termos das 

competências previstas na lei. 

3 — Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do 

Exército e da Força Aérea dependem 

hierarquicamente do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas nas matérias 

relativas à capacidade de resposta das Forças 

Armadas, designadamente na prontidão, 

emprego e sustentação da componente 

operacional do sistema de forças. 

4 — Sem prejuízo do disposto no número 

anterior, os Chefes do Estado-Maior da Armada, 

do Exército e da Força Aérea dependem do 

Ministro da Defesa Nacional nas demais 

matérias previstas na lei. 

……………………………………………….. 

 

 
 

 

Artigo 23.º 

Integração das Forças Armadas na administração 

do Estado 

1 —. 

 

2 —. 

 

 

3 — Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do 

Exército e da Força Aérea dependem 

hierarquicamente do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas; 

 

 

 

 

4 — Sem prejuízo do disposto no número 

anterior, os Chefes do Estado-Maior da Armada, 

do Exército e da Força Aérea dependem do 

Ministro da Defesa Nacional para assuntos 

relacionados com o funcionamento dos órgãos 

regulados por legislação própria e dos Serviços 

de Busca e Salvamento Marítimo e Aéreo, 

respetivamente, bem como para a execução de 

projetos no âmbito da Lei de Programação 

Militar e da Lei de Infraestruturas Militares. 

………………………………………….. 

 

 

 



Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

161 

ADENDAS 

II. LEI DE BASES GERAIS DA ORGANIZAÇÃO DAS FFAA 

- LOBOFA – 

 

 

 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Lei Orgânica n.º 6/2014 

de 1 de setembro 

 

Procede à primeira alteração à Lei Orgânica de 
Bases 

da Organização das Forças Armadas, 

aprovada pela Lei Orgânica n.º 1 -A/2009, de 7 
de julho 

 

Artigo 2.º 

Funcionamento das Forças Armadas 

1 — A defesa militar da República, garantida 

pelo Estado, é assegurada em exclusivo pelas 

Forças Armadas. 

2 — O funcionamento das Forças Armadas é 

orientado para a sua permanente preparação, 

tendo em vista a sua atuação para fazer face a 

qualquer tipo de agressão ou ameaça externa.  

……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Presidência do Conselho de Ministros 

Proposta de Lei nº 862/XXII/2021 
de 3 de março 

 

É aprovada a Lei Orgânica de Bases 

da Organização das Forças Armadas, que 
consta do anexo à presente lei e da qual faz 

parte integrante. 

 
 

Artigo 2.º 

Funcionamento das Forças Armadas 

1 — A defesa militar da República, garantida 

pelo Estado, é assegurada em exclusivo pelas 

Forças Armadas. 

2 — O funcionamento das Forças Armadas é 

orientado para a sua permanente preparação, 

tendo em vista a sua atuação para fazer face a 

qualquer tipo de agressão ou ameaça externa ou 

transnacional. 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade  

6.ª IDEIA - O CCEM deixará de coordenar tarefas e de ter competências deliberativas 

 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Lei Orgânica n.º 6/2014 

de 1 de setembro 

Procede à primeira alteração à Lei Orgânica de 
Bases 

da Organização das Forças Armadas, 

aprovada pela Lei Orgânica n.º 1 -A/2009, de 7 
de julho 

Artigo 3.º 

Conceito estratégico militar 

1 — O conceito estratégico militar, decorrente 

do conceito estratégico de defesa nacional 

aprovado, define as grandes linhas conceptuais 

de atuação das Forças Armadas e as orientações 

gerais para a sua preparação, emprego e 

sustentação. 

2 — O conceito estratégico militar é elaborado 

pelo Conselho de Chefes de Estado-Maior, 

aprovado pelo Ministro da Defesa Nacional e 

confirmado pelo Conselho Superior de Defesa 

Nacional- 
 

Artigo 4.º 

Missões das Forças Armadas 

1 — Nos termos da Constituição e da lei, 

incumbe às Forças Armadas: 

………………………………………….. 

3 — As missões específicas das Forças Armadas 

decorrentes das missões enunciadas nos 

números anteriores são 

aprovadas pelo Conselho Superior de Defesa 

Nacional, sob proposta do Ministro da Defesa 

Nacional, elaborada com base em projeto do 

Conselho de Chefes de Estado-Maior. 

 
Artigo 5.º 

Sistema de forças e dispositivo de forças 

………………………………………….. 

4 — O sistema de forças é aprovado pelo 

Conselho Superior de Defesa Nacional, sob 

proposta do Ministro da Defesa Nacional, 

elaborada com base em projeto do Conselho de 

Chefes de Estado-Maior. 

………………………………………………… 

 
Presidência do Conselho de Ministros 

Proposta de Lei nº 862/XXII/2021 
 

É aprovada a Lei Orgânica de Bases 

da Organização das Forças Armadas, que 
consta do anexo à presente lei e da qual faz 

parte integrante. 

 
Artigo 3.º 

Conceito estratégico militar 

1 — 

 

 

 

. 

2 — O conceito estratégico militar é elaborado 

pelo Chefe do Estado-Maior-General das FFAA, 

ouvido Conselho de Chefes de Estado-Maior, 

aprovado pelo Ministro da Defesa Nacional e 

confirmado pelo Conselho Superior de Defesa 

Nacional. 
Artigo 4.º 

Missões das Forças Armadas 

1 — Nos termos da Constituição e da lei, 

incumbe às Forças Armadas: 

………………………………………….. 

3 — As missões específicas das Forças Armadas 

decorrentes das missões enunciadas nos 

números anteriores são aprovadas pelo 

Conselho Superior de Defesa Nacional, sob 

proposta do Ministro da Defesa Nacional, 

elaborada com base em projeto do Chefe do 

Estado-Maior-General das FFAA, ouvido 

Conselho de Chefes de Estado-Maior. 

Artigo 5.º 

Sistema de forças e dispositivo de forças 

………………………………………….. 

4 — O sistema de forças é aprovado pelo 

Conselho Superior de Defesa Nacional, sob 

proposta do Ministro da Defesa Nacional, 

elaborada com base em projeto do Chefe do 

Estado-Maior-General das FFAA, ouvido 

Conselho de Chefes de Estado-Maior. 

……………………………………………………………………. 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

6.ª IDEIA - O CCEM deixará de coordenar tarefas e de ter competências deliberativas 

 

 
Artigo 5.º 

Sistema de forças e dispositivo de forças 

………………………………………….. 

6 — O dispositivo de forças é aprovado pelo 

Ministro da Defesa Nacional, com base em 

proposta do Conselho de Chefes de Estado-

Maior. 

………………………………………….. 

 
Órgãos militares de conselho 

Artigo 19.º 

Conselho de Chefes de Estado-Maior 

1 — O Conselho de Chefes de Estado-Maior é o 

principal órgão militar de carácter coordenador 

e tem as competências administrativas 

estabelecidas na lei, constituindo também o 

órgão de consulta do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas sobre as matérias 

relativas às Forças Armadas no âmbito das suas 

competências. 

2 —. 

3 — Compete ao Conselho de Chefes de Estado-

Maior deliberar sobre: 

a) A elaboração do conceito estratégico militar; 

b) A elaboração dos projetos de definição das 

missões específicas das Forças Armadas, do 

sistema de forças e do dispositivo de forças; 

c) Os planos e relatórios de atividades de 

informações e segurança militares nas Forças 

Armadas; 

d) Os anteprojetos das propostas de lei de 

programação militar e de lei de programação de 

infraestruturas militares; 

e) Os critérios para o funcionamento do ensino 

superior militar integrado, no sentido de 

promover a doutrina e a formação militar 

conjunta dos oficiais das Forças Armadas; 

f) Os critérios para o funcionamento da saúde 

militar; [PASSA PARA O CEMGFA] 

 

4 — Compete ao Conselho de Chefes de 

Estado-Maior dar parecer sobre: 

 

 

Artigo 5.º 

Sistema de forças e dispositivo de forças 

………………………………………….. 

6 — O dispositivo de forças é aprovado pelo 

Ministro da Defesa Nacional, com base em 

proposta do Chefe do Estado-Maior-General das 

FFAA, ouvido Conselho de Chefes de Estado-

Maior. 

………………………………………….. 

Órgãos militares de conselho 

Artigo 20.º 

Conselho de Chefes de Estado-Maior 

1 — O Conselho de Chefes de Estado-Maior é o 

órgão de consulta do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas sobre as matérias 

relativas às Forças Armadas no âmbito das suas 

competências e tem as competências 

administrativas estabelecidas na Lei. 

 

2 — 

3 — Compete ao Conselho de Chefes de Estado-

Maior deliberar sobre: 

…………………………………………. 

a) A promoção a oficial general e de oficiais 

generais; 

b) A indicação dos oficiais para frequência do 

curso de promoção a oficial general. [NOVO] 

c) A proposta de nomeação de juízes militares, 

nos termos da lei; 

d) O seu regimento. 

 

4 — Compete ao Conselho de Chefes de 

Estado-Maior ser ouvido sobre:  

a) A elaboração do conceito estratégico militar; 

b) A elaboração dos projetos de definição das 

missões específicas das Forças Armadas, do 

sistema de forças e do dispositivo de forças; 

c) Os planos e relatórios de atividades de 

informações e segurança militares nas Forças 

Armadas; 

d) Os anteprojetos das propostas de lei de 

programação militar e de lei de programação de 

infraestruturas militares; 

……………………………………………….. 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

6.ª IDEIA - O CCEM deixará de coordenar tarefas e de ter competências deliberativas 

 

 
 

 

……………………………………………… 

 

 

 

a) As propostas de definição do conceito 

estratégico de defesa nacional; 

b) O projeto de propostas de forças nacionais; 

c) A doutrina militar conjunta e 

conjunta/combinada; 

d) As opções de resposta militar no âmbito da 

avaliação estratégica para o emprego de forças; 

……………………………………………… 

g)  

5 — Compete ao Conselho de Chefes de Estado-

Maior definir as orientações relativas à gestão 

dos recursos afetos às Forças Armadas no seu 

conjunto, designadamente elaborar a parte 

referente às Forças Armadas do anteprojeto da 

proposta de lei do orçamento da defesa nacional, 

a remeter ao Ministro da Defesa Nacional. 

 

 
……………………………………………….. 

 

e) Os critérios para o funcionamento do ensino 

superior militar integrado, no sentido de 

promover a doutrina e a formação militar 

conjunta dos oficiais das Forças Armadas; 

f) As propostas de definição do conceito 

estratégico de defesa nacional; 

g) O projeto de propostas de forças nacionais; 

h) A doutrina militar conjunta e 

conjunta/combinada; 

i) As opções de resposta militar no âmbito da 

avaliação estratégica para o emprego de forças; 

……………………………………….. 

 

l) orientações relativas à gestão dos recursos 

afetos às Forças Armadas no seu conjunto, 

designadamente elaborar a parte referente às 

Forças Armadas do anteprojeto da proposta de 

lei do orçamento da defesa nacional, a remeter 

ao Ministro da Defesa Nacional. 

 

[CEMGFA DEFINE ORIENTAÇÕES] 
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5.ª IDEIA - O CEMGFA com capacidade para coordenar os EM dos ramos 

 

 

…………………………………………… 

Artigo 6.º 

Princípios gerais de organização 

1 — A organização das Forças Armadas tem 

como objetivos essenciais o aprontamento 

eficiente e o emprego operacional eficaz das 

forças no cumprimento das missões atribuídas. 

2 — A organização das Forças Armadas rege -

se por princípios de eficácia e racionalização, 

devendo, designadamente, garantir: 

a) A otimização da relação entre a componente 

operacional do sistema de forças e a sua 

componente fixa; 

b) A complementaridade entre o Estado-Maior-

General das Forças Armadas e os ramos, 

evitando duplicações desnecessárias e criando 

órgãos conjuntos, inter-ramos ou de apoio a 

mais de um ramo sempre que razões objetivas o 

aconselhem; 

c) A correta utilização do potencial humano, 

militar ou civil, promovendo o pleno e adequado 

aproveitamento dos quadros permanentes e 

assegurando uma correta proporção e 

articulação entre as diversas formas de prestação 

de serviço efetivo; 

……………………………………………… 

 

 

 
……………………………………….. 

 

Artigo 7.º 

Princípios gerais de organização 

1 — A organização das Forças Armadas tem 

como objetivos essenciais o aprontamento 

eficiente e o emprego operacional eficaz das 

forças no cumprimento das missões atribuídas. 

2 — A organização das Forças Armadas rege -

se por princípios de eficácia e racionalização, 

devendo, designadamente, garantir: 

a) A otimização da relação entre a componente 

operacional do sistema de forças e a sua 

componente fixa; 

b) A coordenação pelo Estado-Maior-General 

das Forças Armadas dos assuntos que envolvam 

os Estados-Maiores dos ramos; 

……………………………………………….. 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

 3.ª IDEIA - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 

Artigo 9.º 

Organização do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas 

1 — O EMGFA é chefiado pelo Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas e 

compreende: 

a) O comando conjunto para as operações 

militares; 

b) Os comandos [xxxx] dos Açores e da 

Madeira; 

c) Os órgãos de direção e de estado-maior; 

d) O órgão de informações e de segurança 

militares; 

e) A Direção de Saúde Militar; 

f) Os órgãos de apoio geral. 

 

2 — No âmbito do EMGFA inserem -se ainda 

na dependência direta do Chefe do Estado-

Maior -General das Forças Armadas, regulados 

por legislação própria: 

a) O Instituto Universitário Militar; 

b) As missões militares no estrangeiro. 

3 — O comando conjunto para as operações 

militares assegura o exercício do comando 

operacional das forças e meios da componente 

operacional do sistema de forças, pelo Chefe do 

Estado-Maior General das Forças Armadas, em 

todo o tipo de situações e para as missões das 

Forças Armadas, com exceção das reguladas 

por legislação própria e atribuídas aos ramos, 

bem como a ligação com as forças e serviços de 

segurança e outros organismos do Estado 

relacionados com a segurança e defesa e a 

proteção civil, no âmbito das suas atribuições. 

 

4 —   

5 — Os órgãos de direção e de estado–maior, de 

natureza conjunta, asseguram o planeamento de 

nível estratégico militar e o apoio à decisão do 

Chefe do Estado-Maior General das Forças 

Armadas. 

6 —  

7 — A Direção de Saúde Militar assegura o 

apoio ao Chefe do Estado-Maior General das 

Forças Armadas no âmbito da saúde militar, 

bem como a direção e execução da assistência 

hospitalar prestada pelos órgãos de saúde 

militar, designadamente pelo Hospital das 

Forças Armadas. 

 

Artigo 10.º 

Organização do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas 

1 — O EMGFA é chefiado pelo Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas e 

compreende: 

a) O Estado-Maior Conjunto;  [NOVO] 

b) O comando conjunto para as operações 

militares; 

c) Os comandos operacionais dos Açores e da 

Madeira; 

d) O órgão de informações e de segurança 

militares; 

e) A Direção de Saúde Militar; 

f) A Direção de Finanças;  [NOVO] 

2 — No âmbito do EMGFA inserem -se ainda 

na dependência direta do Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas, regulados 

por legislação própria: 

a) O Instituto Universitário Militar; 

b) O Hospital das FFAA;   [NOVO] 

c) As missões militares no estrangeiro. 

3 — O Estado-Maior Conjunto assegura o 

planeamento, direção e controlo de execução da 

estratégia de defesa militar e o apoio à decisão 

do Chefe do Estado-Maior General das Forças 

Armadas. 

4 — O comando conjunto para as operações 

militares assegura o exercício do comando 

operacional das forças e meios da componente 

operacional do sistema de forças, pelo Chefe do 

Estado-Maior General das Forças Armadas, em 

todo o tipo de situações e para as missões das 

Forças Armadas, com exceção das missões no 

âmbito dos serviços de busca e salvamento 

marítimo e aéreo. 

5 — O comando conjunto para as operações 

militares assegura ainda a ligação com as forças 

e serviços de segurança e outros organismos do 

Estado relacionados com a segurança e defesa e 

a proteção civil, no âmbito das suas atribuições.

  [NOVO] 

……………………………………….. 

7 — A Direção de Saúde Militar assegura o 

apoio ao CEMGFA no âmbito da saúde militar, 

garante a execução da visão estratégica 

emanada, e exerce a autoridade técnica e 

funcional sobre os órgãos de saúde militar, 

supervisionando todo o sistema da saúde militar. 

[NOVO] 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 
 

3.ª IDEIA - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 

 

 
 

 

 

 

 

Artigo 10.º 

Chefe do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas 

1 — O Chefe do Estado-Maior -General das 

Forças Armadas é o principal conselheiro militar 

do Ministro da Defesa Nacional e o chefe de 

mais elevada autoridade na hierarquia das 

Forças Armadas. 

2 — O Chefe do Estado-Maior -General das 

Forças Armadas é responsável pelo 

planeamento e implementação da estratégia 

militar operacional, tendo na sua dependência 

hierárquica os Chefes de Estado-Maior dos 

ramos para as questões que envolvam a 

prontidão, o emprego e a sustentação das forças 

e meios da componente operacional do sistema 

de forças e respondendo em permanência 

perante o Governo, através do Ministro da 

Defesa Nacional, pela capacidade de resposta 

militar das Forças Armadas. 

3 — Em situação não decorrente do estado de 

guerra, o Chefe do Estado Major-general das 

Forças Armadas, como comandante operacional 

das Forças Armadas, é o responsável pelo 

emprego de todas as forças e meios da 

componente operacional do sistema de forças 

para cumprimento as missões de natureza 

operacional, nos planos externo e interno, sem 

prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 16.º. 

 

 

 
8 — A Direção de Finanças assegura a 

administração dos recursos financeiros postas à 

disposição do EMGFA, de acordo com os planos 

e diretivas aprovadas pelo Chefe do Estado-

Maior General das Forças Armadas. 
 

Artigo 11.º 

Chefe do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas 

1 —. 

 

 

 

 

2 — O Chefe do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas é responsável pelo 

planeamento e implementação da estratégia 

militar, tendo na sua dependência hierárquica os 

Chefes de Estado-Maior dos ramos e 

respondendo em permanência perante o 

Governo, através do Ministro da Defesa 

Nacional, pela capacidade de resposta militar 

das Forças Armadas. 

 

 

3 — Em situação não decorrente do estado de 

guerra, o Chefe do Estado Maior-General das 

Forças Armadas, como comandante operacional 

das Forças Armadas, é o responsável pelo 

emprego de todas as forças e meios da 

componente operacional do sistema de forças 

para cumprimento as missões de natureza 

operacional, nos planos externo e interno, sem 

prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 17.º. 

 

 

 

3 — Os Chefes de Estado-Maior dos 

ramos são ainda responsáveis pelo 

cumprimento das missões reguladas por 

legislação própria e das missões de 

natureza operacional que lhes sejam 

atribuídas pelo Chefe do Estado-Maior- -

General das Forças Armadas. 

 

 

3 — Os Chefes de Estado-Maior dos 

ramos são ainda responsáveis pelo 

cumprimento de missões que lhes sejam 

atribuídas pelo Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas, cabendo ao 

CEMA e ao CEMFA assegurar o 

funcionamento dos serviços de busca e 

salvamento marítimo e aéreo, 

respetivamente. 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

 

 
Artigo 11.º 

Competências do Chefe do Estado-Maior- 

-General das Forças Armadas 

1 — Compete ao Chefe do Estado-Maior -

General das Forças Armadas: 

……………………………………………….. 

 
 

 
 

 

 
g) No âmbito da programação militar: 

i) Elaborar, sob a diretiva de planeamento do 

Ministro da Defesa Nacional, os anteprojetos de 

propostas de lei de programação militar e de lei 

de programação de infraestruturas militares, 

respeitante ao EMGFA; 

 

…………………………………………… 
l) Dirigir a ação dos representantes militares em 

representações diplomáticas no estrangeiro, sem 

prejuízo da sua dependência funcional da 

Direção-Geral de Política de Defesa Nacional; 

…………………………………………… 
p) Dirigir a assistência hospitalar prestada 

pelos órgãos do serviço de saúde militar, 

designadamente pelo Hospital das Forças 

Armadas, em observância das políticas de 

saúde no âmbito militar aprovadas pelo 

Ministro da Defesa Nacional; 

…………………………………………… 
 

 

 
Artigo 12.º 

Competências do Chefe do Estado-Maior- 

-General das Forças Armadas 

1 — Compete ao Chefe do Estado-Maior -

General das Forças Armadas: 

………………………………………………… 

d) Desenvolver a prospetiva estratégica militar e 

a estratégia de transformação evolutiva do 

Estado-Maior-General das FFAA, incluindo as 

orientações militares para a transformação das 

FFAA.  

…………………………………………………. 
g) No âmbito da programação militar: 

i) Elaborar, sob a diretiva de planeamento do 

Ministro da Defesa Nacional, os anteprojetos de 

propostas de lei de programação militar e de lei 

de programação de infraestruturas militares, 

coordenando os respetivos processos com os 

ramos; 

…………………………………………… 
l) Coordenar, nas matérias de representação 

militar, a ação dos adidos de defesa, sem 

prejuízo da sua dependência funcional da 

Direção-Geral de Política de Defesa Nacional; 

…………………………………………… 
p) Dirigir a assistência sanitária prestada pelos 

órgãos do serviço de saúde militar, em 

observância das políticas de saúde no âmbito 

militar aprovadas pelo Ministro da Defesa 

Nacional; 

q) Dirigir o processo de inovação e 

transformação nas FFAA, em coordenação com 

os CEM, incluindo o desenvolvimento dos 

projetos de inovação que contribuam para novas 

capacidades militares com potencial de emprego 

comum; 

[NOVO] 

………………………………………………… 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 
 

3.ª IDEIA - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 
 

Artigo 14.º 

Ramos das Forças Armadas 

Os ramos das Forças Armadas — Marinha, 

Exército e Força Aérea — têm por missão 

principal participar, de forma integrada, na 

defesa militar da República, nos termos do 

disposto na Constituição e na lei, sendo 

fundamentalmente vocacionados para a geração, 

preparação e sustentação das forças da 

componente operacional do sistema de forças, 

assegurando também o cumprimento das 

missões reguladas por legislação própria e das 

missões de natureza operacional que lhes sejam 

atribuídas pelo Chefe do Estado -Maior -General 

das Forças Armadas. 
 

 

Artigo 15.º 

Organização dos ramos das Forças Armadas 

1 — Para cumprimento das respetivas missões, 

os ramos são comandados pelo respetivo Chefe 

do Estado-Maior e compreendem: 

a) O Estado-Maior; 

b) Os órgãos centrais de administração e 

direção; 

c) O comando de componente; 

d) Os órgãos de conselho; 

e) Os órgãos de inspeção; 

f) Os órgãos de base; 

g) Os elementos da componente operacional do 

sistema de forças. 

………………………………………………… 
4 — Os comandos de componente — naval, 

terrestre e aérea — destinam -se a apoiar o 

exercício do comando por parte dos Chefes de 

Estado-Maior dos ramos, tendo em vista: 

a) A preparação, o aprontamento e a sustentação 

das forças e meios da respetiva componente 

operacional do sistema de forças e, ainda, o 

cumprimento das missões reguladas por 

legislação própria e outras missões que lhes 

sejam atribuídas, mantendo o Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas 

permanentemente informado das forças e meios 

empenhados e do desenvolvimento e resultados 

das respetivas operações; 

 

Artigo 15.º 

Ramos das Forças Armadas 

Os ramos das Forças Armadas — Marinha, 

Exército e Força Aérea — têm por missão 

principal participar, de forma integrada, na 

defesa militar da República, nos termos do 

disposto na Constituição e na lei, sendo 

fundamentalmente vocacionados para a geração, 

preparação e sustentação das forças da 

componente operacional do sistema de forças, 

assegurando também o cumprimento das 

missões que lhes sejam atribuídas pelo Chefe do 

Estado -Maior -General das Forças Armadas, 

bem como das missões no âmbito dos serviços 

de busca e salvamento marítimo e aéreo, da 

responsabilidade da Marinha e da Força Aérea, 

respetivamente. 

Artigo 16.º 

Organização dos ramos das Forças Armadas 

1 — Para cumprimento das respetivas missões, 

os ramos são comandados pelo respetivo Chefe 

do Estado-Maior e compreendem: 

a) O Estado-Maior; 

b) Os órgãos centrais de administração e 

direção; 

c) O comando de componente; 

………………………………………………… 

 

g) Os elementos da componente operacional do 

sistema de forças. 

…………………………………………… 
4 — Os comandos de componente — naval, 

terrestre e aérea — destinam -se a apoiar o 

exercício do comando por parte dos Chefes de 

Estado-Maior dos ramos, tendo em vista: 

a) A preparação, o aprontamento e a sustentação 

das forças e meios da respetiva componente 

operacional do sistema de forças e, ainda, o 

cumprimento das missões que lhes sejam 

atribuídas, mantendo o Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas, bem como das 

missões no âmbito dos serviços de busca e 

salvamento marítimo e aéreo da 

responsabilidade da Marinha e da Força Aérea, 

respetivamente, mantendo o CCOM 

permanentemente informado das forças e meios 

empenhados e do desenvolvimento e resultados 

das respetivas operações; 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

 
3.ª IDEIA - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 

 

…………………………………………… 
5 — Para efeitos de apoio ao exercício do 

comando por parte do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas, os comandos de 

componente mencionados no 

número anterior são colocados na sua 

dependência direta, pelo Chefe do Estado-Maior 

do ramo respetivo, de acordo com as 

modalidades de comando e controlo aplicáveis a 

situações específicas de emprego operacional de 

forças e meios, a definir caso a caso. 

 

Artigo 16.º 

Chefes de Estado-Maior dos ramos 

1 — Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do 

Exército e da Força Aérea comandam os 

respetivos ramos e são os chefes militares de 

mais elevada autoridade na sua hierarquia, 

sendo os principais conselheiros do Ministro da 

Defesa Nacional e do Chefe do Estado-Maior -

General das Forças Armadas em todos os 

assuntos específicos do seu ramo. 

2 — No quadro das missões cometidas às Forças 

Armadas, em situação não decorrente do estado 

de guerra, os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

integram a estrutura de comando operacional 

das Forças Armadas, como comandantes 

subordinados do Chefe do Estado-Maior -

General das Forças Armadas para as questões 

que envolvam a prontidão, o emprego e a 

sustentação das forças e meios da componente 

operacional do sistema de forças. 

3 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos são 

ainda responsáveis pelo cumprimento das 

missões reguladas por legislação própria e das 

missões de natureza operacional que lhes sejam 

atribuídas pelo Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas. 

 

4 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

relacionam-se diretamente com o Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 

para além do referido no n.º 2, nos aspetos 

relacionados com as informações e segurança 

militares, o ensino superior militar, a saúde 

militar e outras áreas de atividade conjunta ou 

integrada. 

 

 

…………………………………………… 
5 — Para efeitos de apoio ao exercício do 

comando por parte do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas, os comandos de 

componente mencionados no número anterior 

encontram-se na sua dependência direta,e 

relacionam-se diretamente com o CCOM, 

atuando de acordo com as modalidades de 

comando e controlo aplicáveis a situações 

específicas de emprego operacional de forças e 

meios, a definir caso a caso pelo Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas 
 

Artigo 17.º 

Chefes de Estado-Maior dos ramos 

1 — Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do 

Exército e da Força Aérea comandam os 

respetivos ramos e são os chefes militares de 

mais elevada autoridade na sua hierarquia, 

sendo os principais conselheiros do Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas em 

todos os assuntos específicos do seu ramo. 

 

2 — No quadro das missões cometidas às Forças 

Armadas, em situação não decorrente do estado 

de guerra, os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

integram a estrutura de comando operacional 

das Forças Armadas, como comandantes 

subordinados do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas. 

 

 

3 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos são 

ainda responsáveis pelo cumprimento das 

missões de natureza operacional que lhes sejam 

atribuídas pelo Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas, cabendo ao CEMA e ao 

CEMFA assegurar o funcionamento dos 

serviços de busca e salvamento marítimo e 

aéreo, respetivamente. 

4 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

dependem diretamente do Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas, para além 

do referido no n.º 2, nos aspetos relacionados 

com a estratégia de defesa militar com as 

informações e segurança militares, o ensino 

superior militar, a saúde militar e outras áreas de 

atividade conjunta ou integrada, bem como a 

administração dos recursos das capacidades 

militares. 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

3.ª IDEIA - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 

4.ª IDEIA – Os CEM deixam de despachar com o MDN 

 

5 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

relacionam-se diretamente com o Ministro da 

Defesa Nacional nos aspetos relacionados com a 

gestão corrente de recursos do respetivo ramo, 

bem como com o funcionamento dos órgãos, 

serviços ou sistemas regulados por legislação 

própria 
 

 

 

 

Artigo 17.º 

Chefes de Estado-Maior dos ramos 

1 — Compete aos Chefes do Estado-Maior de 

cada ramo, sem prejuízo do disposto no artigo 

11.º:  [Competências do CEMGFA] 

a) Dirigir, coordenar e administrar o respetivo 

ramo; 

b) Assegurar a geração, a preparação, o 

aprontamento e a sustentação das forças e meios 

do respetivo ramo; 

c) Certificar as forças do respetivo ramo; 

d) Exercer o comando das forças e meios que 

integram a componente operacional do sistema 

de forças pertencentes ao seu ramo, sempre que 

não estejam empenhados em missões da 

responsabilidade direta do Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas; 

…………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

2 — Compete ainda aos Chefes de Estado-Maior 

dos ramos: 

a) Formular e propor a estratégia estrutural do 

respetivo ramo, a sua transformação e a 

estratégia genética associada aos sistemas de 

armas […]; 

 
................................................. 

 

5 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos são 

conselheiros do Ministro da Defesa Nacional no 

âmbito do Conselho Superior Militar e 

relacionam-se diretamente com o Ministro da 

Defesa Nacional nos aspetos relacionados com 

o funcionamento dos órgãos, regulados por 

legislação própria, assim como dos serviços de 

busca e salvamento marítimo e aéreo, 

permanentemente atribuídos à marinha e à força 

Aérea, respetivamente, bem como da execução 

de projetos no âmbito da LPM e da Lei das 

Infraestruturas Militares. 

Artigo 18.º 

Chefes de Estado-Maior dos ramos 

1 — Compete aos Chefes do Estado-Maior de 

cada ramo, sem prejuízo do disposto no artigo 

11.º:  [Competências do CEMGFA] 

a) Dirigir, coordenar e administrar o respetivo 

ramo; 

b) Assegurar a geração, a preparação, o 

aprontamento e a sustentação das forças e meios 

do respetivo ramo; 

c) Certificar as forças do respetivo ramo; 

d) Exercer o comando das forças e meios que 

integram a componente operacional do sistema 

de forças pertencentes ao seu ramo, sempre que 

estejam empenhados em missões atribuídas ao 

ramo pelo Chefe do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas, ou no âmbito dos serviços de 

busca e salvamento marítimo e aéreo, mantendo 

o comando conjunto para as operações militares 

permanentemente informado.; 

e) Manter o CEMGFA permanentemente 

informado sobre a prontidão e a sustentação das 

forças e meios do respetivo ramo da componente 

operacional do sistema de forças;      [NOVO] 

 

2 — Compete ainda aos Chefes de Estado-Maior 

dos ramos: 

a) Formular e propor ao CEMGFA para além da 

estratégia operacional, a estratégia estrutural do 

respetivo ramo, a sua transformação e a 

estratégia genética associada aos sistemas […] 

[NOVO] 

................................................. 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

3.ª IDEIA - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 

4.ª IDEIA – Os CEM deixam de despachar com o MDN 

…………………………………………… 
e) Propor ao Conselho de Chefes de Estado-

Maior, nos termos da lei, a promoção a oficial 

general e de oficiais generais do seu ramo; 

 

 

 

 

h) Submeter ao Ministro da Defesa Nacional os 

assuntos específicos do ramo respetivo não 

relacionados com as competências próprias do 

Chefe do Estado-Major-General das Forças 

Armadas 

 

Artigo 24.º 

Nomeações 

4 — Compete ao Ministro da Defesa Nacional, 

sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas, ouvido o Conselho de 

Chefes de Estado-Maior, nomear e exonerar os 

titulares dos cargos seguintes da estrutura do 

EMGFA: 

a) Chefe do Estado-Maior do CCOM; 

 

 

b) Comandantes dos comandos dos Açores e da 

Madeira; 

c) Chefe do órgão de informações e de 

segurança militares; 

d) Diretor do Instituto Universitário Militar; 

e) Diretor de Saúde Militar.  

 

 

 

 

 

 

Artigo 26.º 

Articulação operacional entre as Forças 

Armadas 

e as forças e serviços de segurança 

1 — As Forças Armadas e as forças e os serviços 

de segurança cooperam tendo em vista o 

cumprimento conjugado das suas missões para 

os efeitos previstos na alínea e) do n.º 1 do artigo 

4.º 

 

…………………………………………… 
e) Propor ao Conselho de Chefes de Estado-

Maior, nos termos da lei, a promoção a oficial 

general e de oficiais generais do seu ramo; 

f) Propor ao Conselho de Chefes de Estado-

Maior, o oficial indicado parta a frequência do 

curso de promoção a oficial-general; [NOVO] 

…………………………………………… 
i)Submeter ao Ministro da Defesa Nacional os 

assuntos específicos relacionados com o 

funcionamento dos órgãos regulados por 

legislação própria e dos serviços de busca e 

salvamento. [NOVO] 

 

Artigo 25.º 

Nomeações 

4 — Compete ao Ministro da Defesa Nacional, 

sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas, ouvido o Conselho de 

Chefes de Estado-Maior, nomear e exonerar os 

titulares dos cargos seguintes da estrutura do 

EMGFA: 

a) Chefe do Estado-Maior Conjunto 

b) 2º Comandante Operacional das FFAA 

[NOVO] 

 

 

c) Comandantes dos comandos dos Açores e da 

Madeira; 

d) Chefe do órgão de informações e de 

segurança militares; 

e) Diretor do Instituto Universitário Militar; 

f) Diretor de Saúde Militar. 

…………………………………………… 
6 — Compete ao CEMGFA nomear e exonerar, 

ouvido o CEM do respetivo ramo, os 

Comandantes dos Comandos da componente 

naval, terrestre e aérea. [NOVO] 

Artigo 27.º 

Articulação operacional entre as Forças 

Armadas 

e as forças e serviços de segurança 

1 — As Forças Armadas, através do CEMGFA, 

e as forças e os serviços de segurança cooperam 

tendo em vista o cumprimento conjugado das 

suas missões para os efeitos previstos na alínea 

e) do n.º 1 do artigo 4.º. [NOVO] 
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Presidente da República convoca Conselho de Estado e 

Conselho Superior de Defesa Nacional 

10 de março de 2021 

<https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/03/presidente-da-

republica-convoca-conselho-de-estado-e-conselho-superior-de-defesa-nacional/> 

A fim de se pronunciar sobre as propostas de alterações, anunciadas pelo 

Governo, à Lei de Defesa Nacional e à Lei Orgânica das Forças Armadas, o 

Presidente da República convocou uma reunião do Conselho Superior de 

Defesa Nacional para dia 15 de março, e outra do Conselho de Estado para 

dia 19 de março. 

O Ministro da Defesa Nacional, que integra o Conselho Superior de Defesa 

Nacional, foi também convidado a participar na reunião do Conselho de 

Estado. 

Reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional por 

videoconferência 

15 de março de 2021 

<https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/03/reuniao-do-

conselho-superior-de-defesa-nacional-por-videoconferencia/> 

O Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu, em sessão ordinária, por 

videoconferência, sob a presidência do Presidente da República a partir do 

Palácio de Belém. 

No final da reunião foi divulgada, pelo Secretário do Conselho Tenente-

General João Vaz Antunes, uma nota informativa. 

NOTA INFORMATIVA 

“O Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu hoje, 15 de Março de 2021, 

pelas 15h00, em sessão ordinária, por videoconferência, sob a presidência de 

Sua Excelência o Presidente da República Prof. Doutor Marcelo Rebelo de 

Sousa, para se inteirar dos projetos de propostas de alteração à lei de Defesa 

Nacional e Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas 

(LOBOFA). 

Tendo presente que o processo legislativo vai seguir subsequente tramitação, 

ouvindo o Conselho de Estado e envolvendo aprovação governamental e 

apreciação e aprovação na Assembleia da República, e que, quer na sua 

tramitação, quer na sua eventual aplicação é fundamental o papel dos Chefes 

dos três ramos das Forças Armadas, o Conselho deu parecer de princípio 

favorável aos projetos em questão.” 

https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/03/presidente-da-republica-convoca-conselho-de-estado-e-conselho-superior-de-defesa-nacional/
https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/03/presidente-da-republica-convoca-conselho-de-estado-e-conselho-superior-de-defesa-nacional/
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EXPRESSO 

Conselho Superior de Defesa Nacional dá “luz verde” a 

reformas do Governo nas Forças Armadas 

Foi dado “parecer de princípio favorável” aos projetos de reforma na estrutura 

militar, designadamente a centralização de competências no Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas. Na sexta-feira, realiza-se uma reunião do Conselho de 

Estado, que terá o ministro da Defesa como convidado 

15 março 2021 

 

Lusa 

 

<https://expresso.pt/politica/2021-03-15-Conselho-Superior-de-Defesa-Nacional-

da-luz-verde-a-reformas-do-Governo-nas-Forcas-Armadas> 

O Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN) deu esta segunda-

feira “parecer de princípio favorável” aos projetos do Governo de reforma na 

estrutura militar, designadamente a centralização de competências no Chefe 

do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA). 

“Tendo presente que o processo legislativo vai seguir subsequente 

tramitação, ouvindo o Conselho de Estado e envolvendo aprovação 

governamental e apreciação e aprovação na Assembleia da República, e que, 

quer na sua tramitação, quer na sua eventual aplicação, é fundamental o 

papel dos chefes dos três ramos das Forças Armadas, o Conselho deu 

parecer de princípio favorável aos projetos em questão”, lê-se, em 

breve nota, no site oficial da Presidência da República. 

Esta reunião ordinária do CSDN, através de videoconferência, fora convocada 

pelo Presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas, 

Marcelo Rebelo de Sousa, precisamente para analisar as alterações do 

Governo à Lei de Defesa Nacional e à Lei Orgânica de Bases da Organização 

das Forças Armadas. 

Na sexta-feira, realiza-se uma reunião do Conselho de Estado, na qual o 

ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, terá assento como 

convidado. 

Do CSDN fazem parte o primeiro-ministro, ministros com responsabilidades 

sobre a Defesa Nacional, Negócios Estrangeiros, Administração Interna, 

Finanças, Indústria e Energia e Transportes e Comunicações, CEMGFA, 

representantes da República para Açores e Madeira, líderes dos Governos 

daqueles arquipélagos, presidente da comissão parlamentar de Defesa 

Nacional, chefes dos três ramos das Forças Armadas (Exército, Marinha e 

Força Aérea) e ainda dois deputados. 

https://expresso.pt/autores/2015-05-03-Lusa
https://expresso.pt/autores/2015-05-03-Lusa
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EXPRESSO 

PSD apresenta políticas de Defesa. Bloco Central alinhado na 

reforma do comando das Forças Armadas 

 

 

 

 

Ângelo Correia 

Imagem Luís Barra 

 

 

Vítor Matos   Hélder Gomes 

Rui Rio deve defender uma reforma do comando superior das Forças 

Armadas no Conselho de Estado desta sexta-feira [19 de março], compatível 

com a proposta do Governo para concentrar poderes no CEMGFA 

18 março 2021 

<https://expresso.pt/politica/2021-03-18-PSD-apresenta-politicas-de-Defesa.-

Bloco-Central-alinhado-na-reforma-do-comando-das-Forcas-Armadas-93f7c511> 

O calendário não é inocente e é uma forma de o PSD se antecipar à divulgação 

de uma proposta do Governo que vai revolucionar o topo da hierarquia 

militar: os sociais-democratas apresentaram, esta quinta-feira, três páginas 

e meia de "Objetivos a Desenvolver" na área da Defesa - um documento 

concebido pelo Conselho Estratégico Nacional (CEN) -, exatamente na 

véspera de um Conselho de Estado convocado pelo Presidente da República 

sobre a reforma do comando superior das Forças Armadas. 

Em princípio, sabe o Expresso de fonte social-democrata, devem ser estas 

as posições que Rui Rio vai defender esta sexta-feira no Conselho de 

Estado, que se alinham genericamente com as do Governo. 

O que se percebe das declarações de Ângelo Correia - coordenador da área 

da Defesa no CEN - na conferência de imprensa desta manhã é que, em geral, 

o PSD apoia as propostas que João Gomes Cravinho, o ministro da Defesa 

socialista, vai apresentar perante o Presidente da República no Conselho de 

Estado. O ex-ministro social-democrata admitiu que se reuniu com o ministro 

da Defesa para falarem sobre a reforma do comando superior das FA, que vai 

concentrar ainda mais poder operacional no chefe do Estado-Maior General 

das Forças Armadas (CEMGFA). 

https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/autores/2018-04-02-Helder-Gomes
https://expresso.pt/politica/2021-03-18-PSD-apresenta-politicas-de-Defesa.-Bloco-Central-alinhado-na-reforma-do-comando-das-Forcas-Armadas-93f7c511
https://expresso.pt/politica/2021-03-18-PSD-apresenta-politicas-de-Defesa.-Bloco-Central-alinhado-na-reforma-do-comando-das-Forcas-Armadas-93f7c511
https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/autores/2018-04-02-Helder-Gomes
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O ministro já assumiu, no Parlamento, que deseja um consenso o mais 

alargado possível, que para já deve abranger PSD e CDS - um apoio que pode 

ter como efeito diminuir as reservas que o projeto está a suscitar em altas 

patentes. 

"Expusemos o nosso ponto de vista e a nossa doutrina ao ministro", 

resumiu Ângelo Correia aos jornalistas. O PSD defende "responsabilidades 

mais claras" na legislação para responsabilizar quem manda, propõe que se 

evitem "duplicações entre os ramos militares" e que haja "rapidez de 

resposta". Uma das justificações é atual: "Em missões de guerra, militares 

ou pandémicas, não pode haver atrasos: atrasos são mortes", aponta Ângelo 

Correia. Em suma, o PSD quer uma "estrutura que não duplique meios, seja 

mais barata e liberte pessoas". 

No documento divulgado pelo CEN, o partido liderado por Rui Rio defende 

uma "atribuição de capacidade adequada de comando e controlo das FA ao 

CEMGFA" - tal como o Governo propõe -, assegurando que "o CEMGFA se 

constitui como Chefe de Estado-Maior de Defesa", aquilo que noutros 

países se define como CHOD, o "Chief of Defense". Tal como o Governo 

tenciona fazer, o PSD sugere que "os comandantes dos ramos passem para 

a efetiva dependência direta do CEMGFA no domínio operacional" (o que de 

certa forma já está na lei, mas será aprofundado), acrescentando também a 

transferência da "gestão corrente de recursos", hoje sob alçada do Ministro 

da Defesa Nacional. 

Assim como João Gomes Cravinho também tem defendido, o PSD considera 

que "aos comandos da componente dos três ramos compete o aprontamento 

e sustentação das forças e meios operacionais a empregar sob o comando do 

CEMGFA e a realização das missões reguladas por legislação própria". 

No Programa do Governo socialista, perante as reformas incompletas levadas 

a cabo em 2009 e 2014 por resistências na hierarquia militar, está inscrita a 

intenção de se "reorganizar definitivamente as Forças Armadas em função do 

produto operacional, sendo indispensável que se privilegie uma estrutura de 

forças baseada em capacidades conjuntas". 

"UMA VISÃO MENOS BÉLICA DAS FORÇAS ARMADAS", DEFENDE 

DEPUTADA DO PSD 

Na conferência de imprensa do CEN, Ângelo Correia discorreu sobre outros 

temas mais conceptuais, como a definição de Defesa Nacional lato sensu, 

considerando que devia haver um vice-primeiro-ministro ou um ministro de 

Estado com uma visão integradora de defesa e segurança, englobando 

conceitos de Defesa militar, segurança interna e proteção civil. 
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Nessa linha, a deputada do PSD Ana Miguel Santos, coordenadora do partido 

na Comissão de Defesa, falou de umas Forças Armadas "ao serviço das 

pessoas", para "promover a paz", na linha atual do emprego dos militares em 

missões civis, como os fogos ou a pandemia e vacinação: "Temos cada vez 

mais uma visão menos bélica das Forças Armadas nos sistemas democráticos 

para promover a paz", disse. 

Já Francisco Proença Garcia, um ex-militar que é responsável pelos 

programas avançados do Instituto de Estudos Políticos da Universidade 

Católica, disse ser necessária "uma leitura geopolítica das Forças Nacionais 

Destacadas" no estrangeiro, e que é preciso "definir bem" não só essa política 

como "a ligação aos países da CPLP". 
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EDITORIAL DA REVISTA MILTAR 

 

 

 

José Luiz Pinto Ramalho14 

fevereiro/março 2021 

<https://www.revistamilitar.pt/artigo/1492> 

Nos últimos dias, tomou-se conhecimento pela Comunicação Social de que o 

Ministro da Defesa Nacional (MDN), ao invés de se preocupar com a resolução 

dos graves problemas que afetam as Forças Armadas – carência preocupante 

de efetivos; paralisia do processo de reequipamento dos sistemas de armas 

que diferenciam os Ramos e lhes permitem continuar a ser parceiros, no 

quadro da Aliança Atlântica; as falhas do apoio social e da saúde aos militares 

e Família Militar (Instituto de Apoio Social das Forças Armadas e Hospital das 

Forças Armadas) – prefere juntar-se à prática das sucessivas reformas 

inacabadas e não testadas e corrigidas, de 2009 e de 2014. 

Convém lembrar que continuam por sanar as consequências da reforma 

“Defesa 2020”, designadamente, as disfunções provocadas nas estruturas 

superiores dos Ramos e a desarticulação dos Sistemas de Recrutamento e de 

Saúde Militar, com as consequências visíveis na atualidade, em particular no 

que concerne aos recursos humanos. 

As razões apontadas não são as de uma clara ineficiência e incapacidade das 

atuais estruturas operacionais dos Ramos em fornecerem ao Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) as Forças Nacionais 

Destacadas para os diversos teatros de operações, seja no quadro da OTAN 

ou da UE, para o Afeganistão ou para a RCA, entre outros, ou a atribuição da 

Força de Reação Imediata, constituída por militares dos três Ramos 

(prontidão de 2 a 5 dias) e cujo Estado-Maior está ativado e a operar desde 

que as Forças Armadas participam na resposta à Pandemia. Esta repartição 

de responsabilidades e de competências está perfeitamente clarificada e 

plasmada, no art.º 10 da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças 

Armadas (LOBOFA) em vigor. 

A razão principal aduzida para esta reforma é o facto de o MDN, de forma 

simplista, ter achado melhor um modelo de organização que viu noutros 

países da OTAN, como aliás referiu. No passado recente, já tinha sido 

apontado e descartado o modelo dinamarquês. 

 
14 General, reformado. Antigo Chefe do Estado-Maior do Exército. Membro fundador 

do GREI e atualmente Presidente da Direção. 

https://www.revistamilitar.pt/artigo/1492
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Acrescentou, ainda, que a reforma consta do Programa do Governo e que “já 

se tinha tentado fazer no final da primeira década do Século XXI, mas houve, 

então resistência de algumas pessoas, dos Ramos”. 

Estará mal informado o Senhor Ministro? Não foram algumas pessoas, foram 

os Chefes do Estados-Maiores (CEM) dos três Ramos das Forças Armadas 

que, com argumentação sustentada, evitaram que fosse concretizado um 

modelo, como o que agora propõe. 

A Tutela de então, não porque não fosse capaz de resistir a pressões, mas 

sim por ter concordado com a justeza dos argumentos, corrigiu a opção 

inicial. A humildade democrática deve levar-nos a ponderar que a história não 

começou ontem, que a experiência e a memória recente são instrumentos 

muito úteis ao processo de decisão e não fica mal reconhecer que os 

intervenientes antecessores, políticos e militares, eram também gente 

competente, aberta à inovação e certamente empenhados na modernização 

da Instituição Militar. 

Refutou o MDN, na Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, 

no pretérito dia 23 de Fevereiro, que a sua proposta não corresponderia a 

uma menorização dos Ramos e dos respetivos CEM. Mas que dizer se o 

Conselho de CEM perder a sua função deliberativa; os responsáveis diretos 

pelos Ramos deixarem de despachar com o Ministro; perderem autonomia, 

na nomeação dos Coronéis e Capitães-de-mar-e-guerra, destinados ao Curso 

de Oficiais-Generais e for proposto que os seus Estados-Maiores fiquem sob 

a coordenação do CEMGFA? Quando se compara o relacionamento da GNR, 

da PSP e da PJ com as respectivas tutelas políticas, essa menorização é por 

demais evidente. 

No contexto e na forma como a intenção ministerial foi publicitada, 

reconhecendo o próprio MDN a inexistência do formalismo de uma proposta 

explícita, expressões como as Forças Armadas “como um todo e não a soma 

dos Ramos” carece de clarificação quanto ao seu alcance e conteúdo 

organizativo, e fica também a ideia de que se pretende alijar para o CEMGFA 

responsabilidades da tutela, como a evidente falta de recursos humanos e 

materiais, para corresponder às atribuições recentes, relativas à Saúde e ao 

Ensino Superior Militar e, também, parecer considerar mais consentâneo 

ouvir as Associações Socioprofissionais dos Militares sobre questões das 

Forças Armadas, do que ouvir os CEM que conhecem o dia-a-dia das tropas, 

as comandam, formam, treinam e garantem a sua sustentação, e que são os 

responsáveis pela manutenção e conservação dos equipamentos e das infra-

estruturas. 

Em tempo de Pandemia, tal como para a Política, situações de instabilidade 

e incertezas legislativas, que possam afetar a eficácia e eficiência das Forças 

Armadas, são dispensáveis, inoportunas e inconvenientes, assim como 
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importa ter presente que excesso de concentração de competências em 

detrimento de uma equilibrada co-responsabilização, tem perversamente 

contribuído, com exemplos bem próximos, para a 

governamentalização/partidarização da Instituição Militar e para favorecer o 

exacerbar do corporativismo. 

Esperemos que sejam tidas em conta, quanto à oportunidade e alcance das 

intenções manifestadas, as palavras de Sua Exa o Presidente da República e 

Comandante Supremo das Forças Armadas, no Instituto Universitário Militar 

em 26 de Fevereiro, “Nós sabemos bem como os homens, hoje – e um dia, 

esperemos, as mulheres também –, no desempenho destas funções passam 

(CEMGFA), mas as instituições ficam além deles e delas”. 

  

 

 

 

... /// ... 

 

 

 

 

PÚBLICO 

Nuno Ribeiro 

19 de março 1921 

 

Reforma competências CEMGFA e CEM: PSD quer Defesa na 

alçada de um vice-primeiro-ministro ou ministro de Estado. 

O programa do principal partido da oposição já foi comunicado ao ministro 

João Gomes Cravinho. Do debate saiu amplo consenso, diz Ângelo Correia. 

O PSD quer a Defesa Nacional na dependência de um vice-primeiro-ministro 

ou ministro de Estado, revelou esta quinta-feira Ângelo Correia, coordenador 

para a área da Defesa do conselho estratégico nacional (CEN) dos sociais-

democratas. Esta é uma das alterações ao conceito e organigrama 

do executivo propostas pelo principal partido da oposição que apelou ao 

consenso para as modificações. 

https://www.publico.pt/autor/nuno-ribeiro
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“A coordenação da Defesa Nacional é do primeiro-ministro que a delega no 

ministro da Defesa, mas deve haver um vice-primeiro-ministro ou ministro 

de Estado com essa competência, podendo ser o ministro da Defesa”, 

explicitou Ângelo Correia em conferência de imprensa. Esta alteração decorre 

das mudanças operadas nas últimas décadas. 

“O conceito constitucional de Defesa Nacional não é só a defesa militar da 

República, mas a garantia da protecção das instituições e dos portugueses”, 

referiu, comentando a presente situação. Contudo, precisou as mudanças 

entretanto verificadas: “Há ameaças e riscos que não tínhamos.” Partindo do 

presente, o coordenador de Defesa do CEN do PSD referiu a pandemia e 

elencou outros riscos: mudanças climáticas; ameaças terroristas; defesa dos 

Direitos Humanos. 

“A noção de ameaça e risco não é só externa”, insistiu. 

“Onde começa um ataque de ciberdefesa? A globalização mudou as regras, é 

preciso fazer a afinação do conceito de Defesa Nacional. Segurança Interna, 

Protecção Civil e Informações Estratégicas formam a Segurança Nacional”, 

anunciou. “Embora com instrumentos e forças próprias não são 

comportamentos estanques, funcionam em conjunto”, disse ainda. 

Daí a proposta de alteração do organigrama governamental para reforçar a 

capacidade coordenadora nesta área, podendo o titular da Defesa ocupar o 

novo patamar de vice do primeiro-ministro ou de ministro de Estado. E a de 

o Planeamento Civil de Emergência ficar na tutela da Defesa. 

“A quem deve caber o planeamento e articulação da acção estratégica 

interministerial em situações de crise nacional ou internacional”, explicita o 

documento Conceito de Defesa Nacional apresentado. 

“Não faria sentido se o Governo alterasse sem o PSD apresentar as suas 

propostas”, comentou Ângelo Correia, referindo-se ao anúncio pelo ministro 

João Gomes Cravinho de alterações às funções e poderes do chefe de Estado-

Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA). “Os diplomas que aí vêm são 

só de reorganização”, ressalvou. Enquanto o PSD avança com uma mudança 

de filosofia. 

Sobre o CEMGFA, a proposta do principal partido da oposição é semelhante à 

do Governo. Aliás, Ângelo Correia disparou uma seta a personalidades, que 

não identificou, que em privado concordaram e em público criticaram. “Não 

estou interessado em ter culturas dos ramos, mas das Forças Armadas”, 

destacou. Ainda assim, referiu como pontos diferenciadores a coordenação 

operacional com responsabilidades mais claras, o evitar a duplicação entre 

ramos e meios com o CEMGFA, e a garantia de manutenção dos ramos. Mas 

revelou que se reuniu há dois meses, antes da fase aguda da pandemia, com 

o ministro João Cravinho: “O debate demonstrou amplo consenso.” 

https://www.publico.pt/2020/07/04/opiniao/ensaio/pandemia-geopolitica-i-1922482
https://www.publico.pt/2021/02/04/politica/noticia/trabalhos-militares-luta-covid19-1949279
https://www.publico.pt/2021/02/22/politica/noticia/cravinho-quer-lancar-ate-verao-bases-futuro-forcas-armadas-1951351
https://www.publico.pt/2021/03/15/politica/noticia/conselho-superior-defesa-nacional-parecer-principio-favoravel-alteracoes-cravinho-1954547
https://www.publico.pt/2021/02/20/politica/noticia/exchefes-militares-criticam-poderes-cemgfa-alertam-desequilibrios-1951472
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Quanto às políticas concretas, o PSD pugna pelo reforço das unidades 

especiais — comandos, pára-quedistas e fuzileiros — 

com drones e helicópteros de combate ar/solo, a conclusão da construção 

dos navios de patrulha oceânicos e modernização da patrulha aérea marítima 

dos P3, e a compra de um reabastecedor. 

A outro nível, o partido quer promover o treino conjunto das forças militares 

com a GNR, capacitando-as para operações de paz em simultâneo. 

Há ainda uma aposta, entre outros pontos, nas Tecnologias Disruptivas 

Emergentes — Inteligência Artificial, tecnologias Espaciais e Quânticas, 

armamento hipersónico e biotecnologias. E são retomados temas tradicionais 

das Forças Armadas: dignificar a condição militar; valorizar as carreiras e 

alargar a grelha salarial; eliminar as disparidades salariais dos militares com 

as forças de segurança (PSP e GNR). 

“Em algumas especialidades não combatentes, a criação de um quadro 

permanente para praças na Armada e Força Aérea”, admite o PSD. 

“O país tem olhado com indiferença para as Forças Armadas, tal como o poder 

político. Nos últimos anos, tem havido uma cultura antimilitarista, quando 

cada vez mais os militares estão bem preparados, mas o poder político não 

lhes dá os meios suficientes”, lamentou Ângelo Correia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

… /// … 

 

 

 

  

https://www.publico.pt/2020/07/05/opiniao/ensaio/pandemia-geopolitica-ii-1922493
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O ministro da Defesa Nacional e as Forças Armadas 

 
 
 
 

 

Mário Augusto Mourato Cabrita15 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

18 março 2021  

<https://www.dn.pt/opiniao/o-ministro-da-defesa-nacional-e-as-forcas-

armadas--13470034.html> 

As Forças Armadas (FFAA) foram surpreendidas pelo anúncio do ministro da 

Defesa Nacional (MDN) de uma proposta de lei que altera a estrutura superior 

das FFAA. Estas debatem-se com dificuldades gravíssimas, a que o ministro e 

o governo têm dado pouca, ou nenhuma, atenção. Então, porquê esta pressa, 

como se este fosse o maior problema que assola as FFAA? 

Importa recordar que as FFAA têm sido o melhor instrumento da política 

externa do Estado e a instituição que mais tem prestigiado Portugal. A nível 

interno, têm correspondido, ultrapassando o expectável. Se é público e notório 

o bom funcionamento das FFAA, que razão justifica esta urgência? Acresce 

que as FFAA, desde 1974, foram a instituição que mais reformas sofreu e não 

devem estar em constante mutação, sob pena de não se construírem ou 

manterem alicerces fortes e correr-se o risco de se desmoronarem. 

Os militares têm os mesmos direitos e liberdades dos demais cidadãos, com 

restrições previstas constitucionalmente. É a única profissão que tem esta 

limitação, embora a lei lhes garanta algumas compensações. Onde estão elas? 

As consecutivas alterações legislativas vão sempre no sentido de lhes ser 

aplicada a lei geral e, nas partes específicas da condição militar, os novos 

preceitos são altamente lesivos dos seus direitos e expectativas. 

Com tanto por resolver, o que pretende o MDN com esta iniciativa inesperada 

e a destempo? 

Cumpre uma agenda política, dando corpo à estratégia que vem sendo 

seguida por sucessivos governos? 

Quando esta reforma for implementada, poder-se-á dizer que o CEMGFA 

passará a ter o comando completo das FFAA e os chefes dos ramos (CEM) 

descem um patamar na escala hierárquica, passando a estar totalmente 

subordinados ao CEMGFA e sem acesso ao poder político. 

 
15 Tenente-general reformado. Antigo 2º Comandante-geral da Guarda Nacional 

Republicana. Sócio fundador do GREI. 

https://www.dn.pt/opiniao/o-ministro-da-defesa-nacional-e-as-forcas-armadas--13470034.html
https://www.dn.pt/opiniao/o-ministro-da-defesa-nacional-e-as-forcas-armadas--13470034.html
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Sendo o CEMGFA e os três CEM todos generais/almirantes, portanto oficiais-

generais de quatro estrelas, estão criadas as condições, agora sim legítimas 

e racionalmente sustentáveis, para retirar a quarta estrela aos CEM, já que 

não há qualquer justificação para continuarem a deter o mesmo posto 

hierárquico que o CEMGFA, porque, na verdade, passam a ter tarefas, 

responsabilidades e objectivos muito diferentes e estão um nível hierárquico 

abaixo. É lógico que os CEM passem a ser oficiais-generais de três estrelas e, 

com a mesma argumentação, que os actuais de três estrelas passem a duas, 

os de duas passem a uma e os de uma passem a zero. 

Paralelamente, e muito mais grave, porque não se vai limitar aos oficiais-

generais, todas remunerações vão descer, porque estes assumirão as 

remunerações dos novos postos e, a partir daí, e até ao posto mais baixo, 

todas cairão de forma proporcional. 

Será dado mais um passo no sentido do apoucamento das FFAA, da diminuição 

do seu peso na sociedade e de as amordaçarem em nome de princípios, riscos 

ou fantasmas que não têm razão de existir. Se a isto juntarmos a redução dos 

postos superiores na hierarquia das FFAA e a poupança no orçamento, a 

missão foi cumprida e com total sucesso. 

Os militares são disciplinados, obedientes, não reivindicam, confiam na tutela 

e vão continuar a responder bem a todas as missões que lhes forem 

cometidas. Quando os boys falham à frente de qualquer tarefa e não há 

outros boys que queiram assumir esse risco, são chamados os militares que 

não sabem, nem podem, dizer "não". 

As FFAA são um sustentáculo do Estado de direito e um pressuposto da sua 

existência e independência. Mas só poderão cumprir os seus deveres 

constitucionais se forem respeitadas por todos os poderes instituídos. E tal 

não sucede. 

Isso é particularmente sentido pelas gerações mais jovens, as que arriscam a 

vida diariamente, estão sujeitas a horários de serviço que ultrapassam o 

admissível, não vêm os filhos crescer, colocam os interesses da instituição e 

do Estado à frente dos seus e dos das suas famílias e vêm os amigos que 

optaram por outras carreiras desfrutar de melhores condições 

socioeconómicas. Esses jovens ouvem palavras muito agradáveis, mas sem 

efeitos práticos, porque o actual sistema político não responde aos seus 

valores, anseios e esperanças. Ainda há tempo para evitar que eles procurem 

apoio em outras soluções políticas menos consentâneas com os princípios 

democráticos. 

Assim o Estado o queira, na certeza de que nunca poderá invocar 

desconhecimento ou ignorância. 
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SEMANÁRIO EXPRESSO 

19 março de 2021 

<https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2525/html/primeiro-

caderno/politica/ex-chefes-apelam-a-marcelo-para-travar-governo> 

 

Belém recebeu carta de oficiais-generais contra a concentração de poderes 

no CEMGFA. PR quer que O Governo equilibre a proposta para chefes dos 

ramos não perderem prestígio. 

Textos Vítor Matos 

A revolução que o Governo se prepara para fazer na organização das Forças 

Armadas e na estrutura superior de comando está a gerar tantas dúvidas e 

resistências entre os militares que uma associação que junta 36 oficiais-

generais na reserva (entre eles vários ex-chefes de Estado-Maior) enviou 

uma carta ao Presidente da República e comandante supremo a contestar a 

concentração de poderes no chefe do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas (CEMGFA). 

O projeto, que o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, 

vai apresentar hoje (sexta-feira, dia 19) no Conselho de Estado, já 

teve a concordância das chefias do Exército, da Marinha e da Força 

Aérea — mas com críticas e reservas suficientes para Marcelo Rebelo 

de Sousa estar empenhado em conseguir que o Governo equilibre a 

proposta de forma a que o reforço do CEMGFA não esmague os chefes 

dos três ramos. 

Se a perda de poder já era suficiente para deixar as chefias desconfortáveis 

(ver perguntas & respostas ao lado), o facto de o ministro da Defesa ter 

enviado o projeto definitivo, para apreciação, apenas seis horas antes do 

Conselho de Chefes de Estado-Maior realizado na sexta-feira (12 de março), 

aumentou o mal-estar: como as alterações que colocam os chefes dos ramos 

definitivamente na dependência hierárquica do CEMGFA foram aprovadas de 

véspera — no longo Conselho de Ministros para decidir o desconfinamento -, 

a interpretação foi de que o atraso terá sido propositado. 

Uma “desconsideração e uma afronta para apoucar os chefes”, diz ao 

Expresso o general Luís Araújo, antigo CEMGFA e ex-chefe do Estado-Maior 

da Força Aérea.  

Nessa reunião dos três chefes com o CEMGFA, os generais Nunes da Fonseca 

(Exército), Joaquim Borrego (Força Aérea) e o almirante António Calado 

(Armada) colocaram as suas reservas ao almirante Silva Ribeiro (o CEMGFA).  

https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2525/html/primeiro-caderno/politica/ex-chefes-apelam-a-marcelo-para-travar-governo
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2525/html/primeiro-caderno/politica/ex-chefes-apelam-a-marcelo-para-travar-governo
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O Expresso sabe que uma das preocupações tem a ver com a perda de 

carácter deliberativo do Conselho de Chefes de Estado-Maior (passa a 

consultivo), o que reduz a força dos ramos e a autoridade das chefias. 

Esta segunda-feira, no encontro do Conselho Superior de Defesa 

Nacional (CSDN), convocado pelo Presidente da República para apreciar a 

nova estrutura de comando das Forças Armadas, as chefias voltaram a 

apresentar essas reservas, “de forma mais suave, mas firme”, segundo 

relatos da reunião ao Expresso. 

Uma delas terá a ver com a possibilidade de deixarem de despachar 

diretamente com o ministro da Defesa, que passa a ter no CEMGFA o 

interlocutor privilegiado. 

As críticas tiveram eco, de tal forma que, depois de garantir que ninguém 

tinha nada a obstar ao avanço da legislação, Marcelo Rebelo de Sousa fez 

uma síntese final para tentar equilibrar posições: mesmo sem se mexer na 

componente operacional, que passa toda para o CEMGFA, era preciso 

prosseguir seguindo sugestões das chefias. 

Daí que isso tenha ficado explícito no comunicado final: durante o processo 

legislativo, “quer na sua tramitação quer na sua eventual aplicação, é 

fundamental o papel dos chefes dos três ramos das Forças Armadas”, 

lê-se no texto publicado pela Presidência da República. Marcelo quer mitigar, 

pelo menos, a transformação do conselho de Chefes de Estado-Maior em 

órgão consultivo e o fim do despacho do ministro com cada um dos três 

chefes. 

“DESCABIDO" E MAIS CARO? 

As opiniões públicas de militares na reserva contra a reforma têm-se 

multiplicado nas últimas semanas. Ao Expresso, o general Rovisco Duarte, 

ex-chefe do Estado-Maior do Exército, diz haver “um sentimento geral de 

incompreensão, porque há coisas mais urgentes” a tratar nas Forças 

Armadas, até porque “na covid-19 a articulação funcionou” e “a mobilização 

conjunta [dos três ramos] nunca deixou de ser feita, hierarquicamente 

dependente do CEMGFA”. 

Para Rovisco Duarte, “numa altura destas, isto é descabido e inoportuno”. 

Mas o ex-CEMGFA Luís Araújo é mais duro: “Isto é bom? Não, não é. Nem 

economizamos, só duplicamos estruturas”, diz o general, alegando que “esta 

estrutura vai exaurir os ramos nos Estados-Maiores, porque o CEMGFA para 

fazer um centro de comando terá de ir buscar recursos aos ramos já 

exauridos de pessoal”. 
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Alexandre Reis Rodrigues, vice-almirante na reserva, já tinha publicado um 

artigo no “DN” a explicar que, com os novos poderes, o CEMGFA terá de criar 

um centro de comando conjunto que englobe todas as valências operacionais 

dos ramos. Isso terá custos, e por razões de “segurança” não poderá ser no 

edifício do EMGFA e do Ministério da Defesa. 

Na carta enviada a Belém pelo Grupo de Reflexão Estratégica Independente 

(GREI) — a que pertencem 36 oficiais-generais na reforma —, os militares 

argumentaram contra a necessidade de mais esta revisão à Lei da Defesa 

Nacional e à Lei de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA). 

A mensagem para o comandante supremo, subscrita por antigos chefes como 

o almirante Melo Gomes (ex-chefe do Estado-Maior da Armada), ou o general 

Pinto Ramalho (ex-chefe do Exército) — que escreveu um editorial muito 

crítico na “Revista Militar” — contesta o novo modelo de organização, mas 

para já os promotores não quiseram falar ao Expresso. Há 12 anos, eles 

próprios contribuíram para evitar que avançasse na totalidade uma decisão 

no mesmo sentido, do Governo de José Sócrates, em 2009, era Nuno 

Severiano Teixeira o ministro da Defesa. 

Aliás, entre os militares, até agora só uma voz se fez ouvir de forma audível 

a favor da reforma: o general Valença Pinto, do Exército, que era CEMGFA 

nessa época, e que disse à Lusa que esta era uma forma de “promover e 

assegurar uma melhor lógica de coordenação do aparelho da Defesa 

Nacional”. E acrescentou: “Os chefes dos Estados-Maiores devem claramente 

estar subordinados ao CEMGFA, mantendo as responsabilidades 

fundamentais que têm: no plano da formação, aprontamento e sustentação 

das forças.” 

Em 2014, o Governo PSD/CDS de Pedro Passos Coelho voltou à carga — era 

ministro José Pedro Aguiar-Branco —, mas os chefes militares também 

inviabilizaram o aprofundamento da reforma. Alterou-se a lei, o comandante 

operacional passou a ser CEMGFA, com os chefes dos ramos na sua 

dependência, mas ficou-se a meio caminho. Luís Araújo, que resistiu às duas 

alterações (primeiro como comandante da Força Aérea e depois como 

CEMGFA), diz ao Expresso que com este desenho em que os chefes passam 

a “ajudantezinhos” e não despacham com a tutela, “o ministro também perde 

poder: perde conhecimento da situação dos ramos e só sabe o que o CEMGFA 

lhe quiser dizer”. 

E não poupa os atuais titulares: “São parolos e provincianos, terem de fazer 

isto por ser o que se faz lá fora. O almirante Silva Ribeiro está a fazer mal às 

Forças Armadas e o ministro é um ignorante”, aponta ao Expresso. 
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BLOCO CENTRAL ALINHADO 

Uma das razões para João Gomes Cravinho conseguir o que os seus 

antecessores não alcançaram em 2009 e 2014 foi o apoio prévio do PSD, até 

porque estão em causa leis de valor reforçado no Parlamento. O ministro — 

que não falou ao Expresso — terá apresentado a reforma (que consta dos 

programas do PS e do PSD) às chefias como facto consumado pelo Bloco 

Central. 

Ângelo Correia, responsável pela área da Defesa no Conselho Estratégico 

Nacional do PSD, que ontem deu uma conferência de imprensa sobre o tema, 

admite ao Expresso a existência de conversas: “O ministro pediu-nos opinião 

e expusemos as nossas ideias.” Estavam, em geral, alinhadas: “A organização 

dos países ocidentais tem-se pautado pela emergência de conceitos novos: 

maior velocidade de decisão, economia de custos e redução de duplicações e 

desentendimentos entre os ramos”, explica. Daí concordar com uma nova 

arquitetura. Haverá um antes e um depois de Cravinho? 

COM HÉLDER GOMES 

P&R 

Quais são os poderes atuais do chefe do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas (CEMGFA)? 

Em termos muito simples, o EMGFA emprega as forças que os ramos militares 

aprontam, ou seja, Exército, Marinha e Força Aérea recrutam o pessoal, 

preparam recursos humanos e materiais, treinam as forças e fornecem-nas 

ao CEMGFA, que as emprega em missões internacionais, cooperação técnico-

militar, na NATO, etc. Na linguagem da Lei Orgânica de Bases da Organização 

das Forças Armadas (LOBOFA), o CEMGFA tem como função o “comando 

conjunto para as operações militares” e assegura o “exercício do comando 

operacional das forças e meios”. 

Também é o responsável pelo “planeamento e implementação da estratégia 

militar operacional” e tem na sua dependência hierárquica os chefes de 

Estado-Maior dos ramos, o que só acontece desde 2014, “para as questões 

que envolvam a prontidão, o emprego e a sustentação de forças”. Responde 

em permanência ao ministro da Defesa e é responsável pela saúde militar, 

pelas informações militares e cibersegurança. 
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O que muda com a proposta do Governo para concentrar mais poder 

no CEMGFA? 

Do que se sabe até agora, o Governo quer reforçar estes poderes no topo da 

hierarquia, à imagem do que acontece noutros países da NATO, criando uma 

espécie de Chief of Defense (CHOD), que na prática comanda todas as Forças 

Armadas — mas sem acabar com os ramos. Segundo as linhas gerais 

conhecidas da proposta do Governo, “todas as áreas da atividade militar" 

passam a depender do CEMGFA, “incluindo o planeamento, direção e controlo 

da execução da estratégia de defesa militar, a administração de recursos e 

capacidades militares”. 

Isto significa que migra quase tudo para a alçada do almirante Silva Ribeiro 

(e de quem lhe suceder), menos atividades como a busca e salvamento 

marítimo ou aéreo, o recrutamento e o treino das forças. Segundo o ministro, 

a maioria dos países da NATO tem uma estrutura destas e a reforma está 

prevista no programa do Governo. 

O que perdem os chefes de Estado-Maior dos ramos Exército, Marinha 

e Força Aérea? 

Há uma perda de poder por parte das chefias: tudo o que é operacional, como 

o Comando das Forças Terrestres, o Comando Naval e o Comando da Força 

Aérea, deve ficar sob o chapéu do CEMGFA. Um dos pontos que está a 

incomodar os chefes dos ramos é o facto de o Conselho de Chefes de Estado-

Maior — onde se aprovam as promoções a oficial-general, as propostas da 

Lei de Programação Militar (para comprar equipamento) ou os Orçamentos 

do Estado — perder caráter deliberativo e passar a ser apenas um órgão 

consultivo. Com a nova configuração, as chefias deixam de despachar 

diretamente com o ministro, que terá o CHOD como principal interlocutor. 
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NOTA INFORMATIVA 

 

Reunião do Conselho de Estado com a participação do Ministro 

da Defesa Nacional 

19 de março de 2021 

<https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/03/reuniao-do-

conselho-de-estado-com-a-participacao-do-ministro-da-defesa-nacional/> 

O Presidente da República presidiu, a partir do Palácio de Belém, à Reunião 

do Conselho de Estado que decorreu por videoconferência e na qual 

participou, como convidado, o Ministro da Defesa Nacional, João Gomes 

Cravinho. 

A Reunião teve como agenda as propostas de alterações, anunciadas pelo 

Governo, à Lei de Defesa Nacional e à Lei Orgânica das Forças Armadas. 

No final da reunião, foi divulgada a seguinte nota informativa: 

“O Conselho de Estado, reunido sob a presidência de Sua Excelência o 

Presidente da República, hoje, dia 19 de março de 2021, em sistema de 

videoconferência, no Palácio de Belém, debateu os projetos de propostas de 

alteração à Lei de Defesa Nacional e à Lei Orgânica de Bases da Organização 

das Forças Armadas (LOBOFA). 

Participou na reunião o Senhor Ministro da Defesa Nacional, Prof. Doutor João 

Cravinho, que apresentou uma exposição sobre os mencionados projetos. 

Palácio de Belém, 19 de março de 2021” 
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EXPRESSO 

Conselho de Estado sobre Defesa: Ramalho Eanes está contra 

a reforma do Governo para as Forças Armadas 

 

 

 

O único militar presente na videoconferência levou para a sala virtual do 

Conselho de Estado os argumentos das dezenas de oficiais-generais que já 

se manifestaram contra a perda de poder dos ramos e a concentração de 

comandos no CEMGFA. Rui Rio, como se previa desde ontem, ficou ao lado 

do Governo. Marcelo pediu equilíbrio e prudência. Cavaco faltou, mas vai 

mandar documento escrito. 

19 março 2021  

 

 

 

Vítor Matos 

<https://expresso.pt/politica/2021-03-19-Conselho-de-Estado-sobre-Defesa-

Ramalho-Eanes-esta-contra-a-reforma-do-Governo-para-as-Forcas-Armadas-

74913ab0> 

A reforma que o Governo está a preparar para revolucionar a estrutura 

superior das Forças Armadas, aproximando-a dos outros países da NATO, 

teve a oposição do general e ex-presidente da República Ramalho 

Eanes, na reunião do Conselho de Estado realizado na tarde desta sexta-

feira. 

O Presidente da República convidou João Gomes Cravinho, ministro da 

Defesa, para apresentar o projeto do Governo, que recebeu apoio 

generalizado dos conselheiros, mas teve as maiores críticas do único militar 

presente no encontro que decorreu por videoconferência. Rui Rio, líder do 

PSD, na linha do anúncio feito ontem pelo partido, manifestou apoio 

total à reforma, como o Expresso já tinha antecipado esta quinta-feira. 

Ramalho Eanes alinhou com os argumentos da carta que os ex-chefes 

militares e quase 40 oficiais-generais na reforma que pertencem ao Grupo de 

Reflexão Estratégica Independente (GREI) entregaram ao Presidente da 

República contra a perda de poder dos ramos militares (Exército, Marinha e 

Força Aérea) e a concentração de comando no chefe do Estado-Maior General 

das Forças Armadas (CEMGFA). 

https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/politica/2021-03-19-Conselho-de-Estado-sobre-Defesa-Ramalho-Eanes-esta-contra-a-reforma-do-Governo-para-as-Forcas-Armadas-74913ab0
https://expresso.pt/politica/2021-03-19-Conselho-de-Estado-sobre-Defesa-Ramalho-Eanes-esta-contra-a-reforma-do-Governo-para-as-Forcas-Armadas-74913ab0
https://expresso.pt/politica/2021-03-19-Conselho-de-Estado-sobre-Defesa-Ramalho-Eanes-esta-contra-a-reforma-do-Governo-para-as-Forcas-Armadas-74913ab0
https://expresso.pt/politica/2021-03-18-PSD-apresenta-politicas-de-Defesa.-Bloco-Central-alinhado-na-reforma-do-comando-das-Forcas-Armadas-93f7c511
https://expresso.pt/politica/2021-03-18-PSD-apresenta-politicas-de-Defesa.-Bloco-Central-alinhado-na-reforma-do-comando-das-Forcas-Armadas-93f7c511
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2525/html/primeiro-caderno/politica/ex-chefes-apelam-a-marcelo-para-travar-governo
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2525/html/primeiro-caderno/politica/ex-chefes-apelam-a-marcelo-para-travar-governo
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2525/html/primeiro-caderno/politica/ex-chefes-apelam-a-marcelo-para-travar-governo
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2525/html/primeiro-caderno/politica/ex-chefes-apelam-a-marcelo-para-travar-governo
https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
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O ex-presidente, que foi contactado pelos militares críticos nas últimas 

semanas, fez uma longa intervenção e, segundo relatos da reunião ao 

Expresso, disse que não havia razões de eficácia que justificassem o 

comando único da área operacional por parte do CEMGFA. 

Francisco Louçã foi outra voz a levantar reservas, pela alegada 

contradição entre os elogios ao desempenho dos militares nas missões no 

estrangeiro e a necessidade de mudar a estrutura de comando para melhorar 

o produto operacional. 

João Gomes Cravinho abriu a reunião com os argumentos a favor do projeto 

e, no final, respondeu "delicadamente" e "sem arrogância" às observações e 

críticas, segundo descrições feitas ao Expresso: admitiu que é preciso 

continuar a dialogar e fazer a reforma sem beliscar a imagem dos 

chefes dos ramos - que não estão a favor do projeto do Governo -, o 

que coincide com a posição de Marcelo Rebelo de Sousa, como o Expresso 

adianta na edição em papel desta sexta-feira. 

A fechar a reunião, como já tinha feito esta segunda-feira na reunião do 

Conselho Superior de Defesa Nacional, o Presidente da República apelou 

ao equilíbrio da proposta da Defesa, que vai iniciar agora o processo 

legislativo na Assembleia da República, recomendando que mudanças nesta 

área tem de ser feitas com prudência. 

Duas semanas depois da polémica saída das cerimónias de posse do 

Presidente da República sem cumprimentar Marcelo Rebelo de 

Sousa, Cavaco Silva (que os militares mais críticos também tentaram 

sensibilizar) não participou na videoconferência, mas fez saber que 

enviaria um documento escrito com a sua opinião sobre o tema. O comunista 

Domingos Abrantes, o cientista António Damásio e o socialista Carlos César 

também faltaram à reunião. 
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João Gomes Cravinho, ministro da Defesa, apresentou esta 

sexta-feira, em Conselho de Estado, a revolução que está a 

promover no comando das Forças Armadas.  

O Expresso revela o detalhe da proposta que o ministro só fez 

chegar aos chefes dos ramos poucas horas antes de reunião 

decisiva. 
20 março 2021 

 
 

 

 

Vítor Matos 

Jornalista 

O Bloco Central está unido e articulado para aprovar a revolução que o 

ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, se prepara para levar a cabo na 

estrutura superior de comando das Forças Armadas. Depois de uma reforma 

incompleta em 2009 (Governo do PS) e de outra que a aprofundou em 2014 

(Governo do PSD) - mas que esbarraram nas chefias militares -, agora o 

Executivo avança para uma fórmula que está a revoltar dezenas de 

oficiais-generais na reforma, antigos chefes militares e os próprios 

chefes de Estado-Maior dos três ramos, que apresentaram reservas 

muito fortes às alterações, mas não têm força para travar o curso da 

batalha. 

Nas propostas de lei a que o Expresso teve acesso e que só foram 

apresentadas às chefias em cima da hora, o Governo assume que o chefe 

do Estado-Maior das Forças Armadas (CEMGFA) passa a ser o 

principal responsável pela execução das prioridades estratégicas 

definidas” para as Forças Armadas “como um todo”, o que retira força aos 

ramos e respetivas chefias. 

Segundo o preâmbulo da proposta do Ministério da Defesa para alterar a Lei 

Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA), é 

assumido com clareza que o Exército, a Marinha e a Força Aérea perdem 

competências de decisão em matérias do seu interesse específico. 

Onde os chefes dos três ramos tinham poder deliberativo no Conselho de 

Chefes de Estado-Maior, agora são apenas “ouvidos” a título consultivo: “É 

centralizado no EMGFA o planeamento estratégico associado ao 

Conceito Estratégico Militar, Sistemas de Forças, Dispositivo e Lei de 

Programação Militar”, lê-se no texto que introduz o articulado. Um dos 

objetivos é a “minimização de redundâncias de competências e de 

estruturas e o esclarecimento de situações que podem ser equívocas quanto 

à linha de comando”. 

https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
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Esta nova arquitetura e a desgraduação dos chefes militares e dos 

ramos está a gerar uma onda de indignação que levou não só uma 

associação que junta quase 40 oficiais-generais, o GREI - Grupo de Reflexão 

Estratégica Independente a escrever ao Presidente da República em protesto, 

como motivou uma intervenção crítica do ex-Presidente Ramalho 

Eanes no Conselho de Estado desta sexta-feira sobre o tema - onde a 

esmagadora maioria dos presentes, porém, se manifestou a favor da reforma, 

com destaque para Rui Rio. 

Apesar de o Presidente da República querer equilibrar a proposta no sentido 

de atenuar a perda de poder e prestígio dos chefes militares - posição 

que assumiu no final das reuniões do Conselho Superior de Defesa Nacional 

e do Conselho de Estado - o Governo é explícito na intenção de lhes retirar 

competências. 

No preâmbulo das alterações às LOBOFA, lê-se que os chefes de Estado-Maior 

dos ramos passam a “principais conselheiros do CEMGFA”, mas com o 

foco nos “assuntos específicos dos seus ramos”, mantendo a 

responsabilidade pela geração, aprontamento e sustentação dos meios e das 

forças a empenhar. 

Desta forma, e este é um dos aspetos que está a causar mais desagrado 

entre as altas patentes, “em coerência, o Conselho de Chefes de Estado-

Maior passa a órgão de consulta”. É outro dos aspetos que Marcelo Rebelo 

de Sousa gostaria de ver limados. “São transformadas em funções 

consultivas” as competências deliberativas que o conselho tinha 

relativamente a matérias tão determinantes como a elaboração do conceito 

estratégico militar, do sistema de forças e do dispositivo, da Lei de 

Programação Militar (que estabelece os investimentos em equipamento) e da 

Lei de Infraestruturas Militares (que define os imóveis a alienar). 

Tal como o ministro da Defesa, João Cravinho, já tinha dito numa entrevista 

à Lusa, o Governo assume estas mudanças profundas na lei de bases das 

Forças Armadas com apoio numa filosofia de interoperabilidade que se está 

a desenvolver há anos na doutrina militar: para “promover uma maior 

eficácia do comando operacional conjunto, permitindo coordenar 

melhor os meios navais, terrestres e aéreos e cada vez mais também os 

espaciais e cibernéticos”, que exigem cada vez mais respostas integradas.  

Outra das justificações tem a ver com o facto de Portugal estar a seguir o 

exemplo dos aliados na NATO que já adotaram este modelo: “São estes 

mesmos desafios e objetivos que levaram a grande maioria dos 

países aliados com Forças Armadas de referência”, a “proceder a 

reformas de fundo” do comando superior, onde se verificou uma “tendência 

para o reforço do poder do CEMGFA e do comando conjunto das FA”, justifica 

o Governo. 
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O caminho é no sentido de o CEMGFA, que neste momento é o almirante Silva 

Ribeiro - recentemente reconduzido -, ser uma espécie de CHOD, Chief of 

Defense, como é traduzido em países anglo-saxónicos, com poderes 

militares, mas também mais políticos. 

No conjunto, as alterações à LOBOFA e à Lei de Defesa Nacional 

arriscam-se a “esmagar” os chefes dos ramos - uma expressão 

ouvida pelo Expresso em Belém. 

Por exemplo, os efetivos “são fixados trianualmente” pelo CEMGFA, e 

os ramos são apenas “ouvidos” nessa matéria. O reforço de poderes do 

CEMGFA é grande: se antes os chefes militares participavam na elaboração 

dos ante-projetos da LPM, para a aquisição de armamento, de futuro passam 

a emitir apenas um parecer. 

Com tudo o que é atividade operacional sob alçada do CEMGFA - os comandos 

de componente terrestre, marítima e aérea passam para o almirante Silva 

Ribeiro-os ramos ficam apenas com o comando de atividades 

operacionais como a busca e salvamento marítimo. 

Outro aspeto melindroso e controverso para as chefias é a relação com o 

ministro da Defesa. Se a LOBOFA estabelecia até agora que “os Chefes de 

Estado-Maior dos ramos relacionam-se diretamente com o Ministro da Defesa 

Nacional nos aspetos relacionados com a gestão corrente de recursos do 

respetivo ramo”, João Gomes Cravinho desgradua a influência dos 

chefes do Exército, da Marinha e da Força Aérea, que deixam de ir a 

despacho ao sétimo andar do edifício do Restelo: tornam-se 

“conselheiros do ministro”, mas apenas no âmbito do Conselho Superior 

Militar. A relação direta fica limitada às questões relacionadas com a 

busca e salvamento e com a “execução” de projetos no âmbito da 

LPM (equipamento) e da LIM (imobiliário). 

 

O processo legislativo ainda está a começar, mas com a recomendação de 

Marcelo Rebelo de Sousa para a lei ser mais "equilibrada", o ministro Gomes 

Cravinho demonstrou abertura em arranjar saídas que permitam aos chefes 

militares manter o prestígio. Resta saber até onde irá a contestação dentro e 

fora da instituição militar. 

 

 

 

 

… /// … 
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LUÍS COSTA CORREIA16 

in 

<https://costacorreia.blogspot.com/2021/03/descortesias-ministeriais-na-

defesa.html> 

21 de março de 2021 

 

Descortesias ministeriais (na Defesa Nacional?) 

 

Já há poucos dias tinham surgido os primeiros sinais de uma eventual 

descortesia ministerial para com Generais e Almirantes, já na situação de 

reforma, quando - referindo-se a opiniões manifestadas a propósito de 

matéria respeitante à Defesa Nacional, o titular da respectiva pasta terá 

declarado que estaria mais interessado em ouvir oficiais no serviço activo. 

Dúvidas houvesse quanto a cortesias, foram rapidamente esclarecidas por 

notícias na imprensa, nomeadamente no semanário Expresso, segundo as 

quais um importante projecto de profunda reorganização da estrutura 

superior das Forças Armadas tinha sido aprovado em Conselho de Ministros 

em 11 de Março (não, não é nenhum chiste, apesar do cariz revolucionário 

que o caracteriza...) e submetido - logo no dia seguinte - à apreciação dos 

Chefes dos Estados-Maiores da Armada, do Exército, e da Força Aérea, 

concedendo apenas 6 horas (!) para tal avaliação, de modo a ser submetido 

no dia útil seguinte (15 de Março - não, não foi em 16 de Março, não fora o 

caso de se pensar que se estaria a comemorar mais uma data revolucionária) 

ao parecer do Conselho Superior de Defesa Nacional, que em rapidíssima 

demonstração das suas simpleximas capacidades em matéria tão sensível 

nada assinalou - à excepção de ténues (segundo a Imprensa) reservas dos 

Chefes dos três Estados- Maiores, e do senhor Presidente e da República, que 

não esqueceu ser também Comandante Supremo das Forças Armadas, como 

se pode constatar pelo comunicado oficial, em que se afirma que,  

"tendo presente que o processo legislativo vai seguir subsequente 

tramitação, ouvindo o Conselho de Estado e envolvendo aprovação 

governamental e apreciação e aprovação na Assembleia da República, e 

que, quer na sua tramitação, quer na sua eventual aplicação, é 

fundamental o papel dos Chefes dos três ramos das Forças Armadas, o 

Conselho deu parecer de princípio favorável aos projectos em questão." 

 
16 Capitão-de-mar-e-guerra, reformado. 
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E a rapidez prosseguiu, dando a crer que certamente se esperaria importante 

conflito militar ao qual se deveria responder rapidamente e em força: no 

dia19 é convocado o Conselho de Estado, desta vez não convidando nenhuma 

personalidade internacional, mas apenas o Ministro da Defesa Nacional. 

Ponto único de agenda: as propostas de alterações, anunciados pelo Governo, 

às leis de Defesa Nacional, e orgânica das Forças Armadas. 

Porém, a nota informativa divulgada apenas referia que o Ministro da Defesa 

Nacional tinha apresentado uma exposição sobre os mencionados projectos. 

Consultada a Agenda do Parlamento para a semana de 22 a 26 de Março 

corrente, constata-se nada haver de previsto em matéria de Defesa Nacional, 

pelo que a nota informativa diz quase tudo sobre o pensamento do 

Comandante Supremo das Forças Armadas. 

Certamente terá tido em conta que o Ministro da Defesa Nacional não só 

poderia ter sido mais cortês para com Generais e Almirantes que já cessaram 

o serviço activo (e que mesmo assim não deixam de se preocupar com a 

Defesa Nacional), como também para com o Almirante e os Generais que no 

serviço activo comandam os três Ramos das Forças Armadas. 

Recordando Azeredo Lopes e a maioria dos seus antecessores, a generalidade 

dos militares das Forças Armadas (sim, porque há também outros: na Guarda 

Nacional Republicana) considera que raros foram os que souberam exercer 

adequadamente o seu cargo de modo a compatibilizar os altos interesses da 

Defesa Nacional com o respeito devido a quem nela está directamente 

integrado. 

 

 

 

 

 

 

… /// … 

 

  



A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas 

 

200 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

A chamada “guerra dos militares” sobre a reforma que se 

anuncia 

 

 

Alexandre Reis Rodrigues 17 

22 março 2021  

<https://expresso.pt/opiniao/2021-03-22-A-chamada-guerra-dos-militares-sobre-

a-reforma-que-se-anuncia-8ba2d40f> 

A pretendida reforma da estrutura superior das Forças Armadas é um assunto 

essencialmente militar que se coloca no plano operacional. Não é um assunto 

político do âmbito estratégico porque não entra no campo da divisão de 

responsabilidades entre a direção política do emprego das Forças Armadas e 

a condução do seu emprego. É uma questão complexa para que não existe 

doutrina estabelecida; apenas princípios e orientações que, regra geral, são 

dependentes da situação em que se vão aplicar e que, portanto, não são 

universais. Esta situação condiciona ou pelo menos exige cuidados especiais 

na escolha do âmbito em que é discutida, se se pretende que seja, sobretudo, 

útil e esclarecedora. 

É uma questão mais técnica do que política. Insere-se na problemática da 

conceção do tipo de visão conjunta das Forças Armadas que mais interessa 

ao País adotar. Portugal tem 13 anos de experiência nesse campo, vinda do 

seu envolvimento militar em África, que inclui aspetos a que importa atentar. 

Embora todas sob o modelo de comando unificado (comandante-em-chefe), 

na prática, usavam níveis de integração que eram máximos na Guiné, em 

todos os planos, mas apenas pontuais e mais de sincronização do que 

integração em Angola e Moçambique. 

É uma experiência importante porque serve para relembrar como a escolha 

a fazer depende da situação e como tal tem que ser aplicada com 

flexibilidade. 

Passa por um processo de decisão que requer uma identificação precisa das 

razões que estão na sua origem e dos seus objetivos. O que se visa atingir? 

O modo de emprego efetivo das forças ou a sua administração? Por outras 

palavras, tirar partido da complementaridade dos ramos e dessa forma 

ganhar sinergias ou simplificar estruturas na administração superior para 

aligeirar o modelo? 

 
17 Vice-almirante, reformado. Antigo Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada. 

https://expresso.pt/autores/2021-03-22-Alexandre-Reis-Rodrigues-b2a7cc84
https://expresso.pt/opiniao/2021-03-22-A-chamada-guerra-dos-militares-sobre-a-reforma-que-se-anuncia-8ba2d40f
https://expresso.pt/opiniao/2021-03-22-A-chamada-guerra-dos-militares-sobre-a-reforma-que-se-anuncia-8ba2d40f
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Pelas declarações vindas a público dos responsáveis pelas propostas são os 

dois tipos de objetivos que se pretendem atingir, mas sobretudo como via 

para dar mais autoridade ao CEMGFA. Não como finalidades em si próprias. 

No entanto, o que na prática se anuncia pretender fazer só acrescenta 

perplexidade em vez de clareza e é de utilidade questionável para a elevação 

do estatuto do CEMGFA para o desejado nível de autoridade. Esta não 

depende da capacidade de comandar o dia-a-dia da atividade operacional das 

Forças Armadas. Depende sim de estar na posse de orientações e prioridades 

claras do Governo sobre a estratégia a fazer seguir pelo conjunto de meios 

sobre que tem autoridade. A rapidez de decisão também não depende da 

maior ou menor autoridade do CEMGFA. Depende do nível de sincronização 

que, por preparação específica, for alcançado entre os ramos, objetivo para 

que o CEMGFA tem as necessárias “ferramentas”. 

É preciso compreender a perplexidade geral que está a causar a escolha do 

caminho adotado entre os militares que, pelo seu estatuto, podem opinar 

livremente. É uma perplexidade que se dispersa por vários aspetos, mas três 

são especialmente relevantes. 

Primeiro, na fórmula que se pretende adotar, nomeadamente nos meios que 

se tenciona dar ao CEMGFA para exercer a nova forma de exercer o comando 

operacional. Ou passa a dispor de um órgão que tenha as valências conjuntas 

necessárias ou utiliza os das componentes operacionais dos ramos, cujos 

chefes, dessa forma, ficam a funcionar, em permanência, sob uma 

dependência dupla, do CEMGFA e do respetivo CEM (neste caso, para as 

missões específicas e para o aprontamento de forças). Será difícil justificar 

estas medidas como soluções de simplificação da estrutura de comando. 

Segundo, Portugal não tem um registo marcado de experiência de operações 

conjuntas, no contexto pós 25 de abril. Apenas se pode apontar o caso da 

operação de recolha de cidadãos na República da Guiné Bissau em 1998. Não 

há qualquer lição negativa a retirar da forma como o então CEMGFA teve as 

forças que então considerou necessárias para cumprir a sua missão. Bem 

pelo contrário, teve-as disponíveis antes do prazo que tinha estabelecido e 

até em movimento para a área, mesmo antes do propósito político estar 

formalizado. 

Terceiro aspeto, tem a ver com o princípio da necessidade. Portugal tem que 

se manter preparado para, se necessário, intervir no exterior com uma força 

conjunta, independentemente da probabilidade, porque não é requisito 

exequível com improvisos. 

No entanto, não tem essa necessidade no dia-a-dia da sua atividade 

operacional de rotina, salvo no que respeita ao controlo do espaço 
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interterritorial, que sendo um tema conjunto (aeronaval) pode ser resolvido 

de forma muito mais simplificada. 

Poderia ser necessária uma articulação estreita entre as forças terrestres e 

as forças navais para operações no litoral se tivéssemos pela frente um 

cenário de ameaça clássica à soberania, mas estamos longe dessa 

possibilidade. 

Nessas condições, o requisito neste campo põe-se, no interior, apenas para 

acorrer a qualquer situação nos arquipélagos que requeira um apoio rápido. 

Esperemos, portanto, que todo este assunto seja reponderado para que o 

posicionamento do CEMGFA saia corretamente reforçado. 

 

... /// ... 

 

PÚBLICO 

Tem o almirante chefe do Estado-Maior-General das FA 

condições para continuar? 

O chefe militar de escalão mais elevado nunca cumprirá a sua missão se 

não merecer a confiança daqueles que dele dependem. 

 

 

 

José Eduardo Garcia Leandro 18 

23 março21 

<https://www.publico.pt/2021/03/23/politica/noticia/almirante-chefe-

estadomaiorgeneral-fa-condicoes-continuar-1955394> 

Numa altura de grande crise sanitária, económica e social, os senhores 

ministro da Defesa Nacional e chefe do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas resolveram de um modo estranho abrir uma crise nas Forças 

Armadas que têm sido sempre um modelo de dedicação ao serviço público, 

às suas missões e também à nossa população, mesmo quando o poder 

político não as trata como deveria face à importância que têm para a 

estabilidade nacional e como um reserva para situações de graves 

dificuldades. 

 
18 Tenente-general na reserva. 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. 

https://www.publico.pt/2021/03/23/politica/noticia/almirante-chefe-estadomaiorgeneral-fa-condicoes-continuar-1955394
https://www.publico.pt/2021/03/23/politica/noticia/almirante-chefe-estadomaiorgeneral-fa-condicoes-continuar-1955394
https://www.publico.pt/2021/02/23/politica/noticia/cravinho-nao-tera-contemplacoes-corporativas-reforma-forcas-armadas-1951857
https://www.publico.pt/2021/02/23/politica/noticia/cravinho-nao-tera-contemplacoes-corporativas-reforma-forcas-armadas-1951857
https://www.publico.pt/2021/02/23/politica/noticia/cravinho-nao-tera-contemplacoes-corporativas-reforma-forcas-armadas-1951857
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Tal capacidade tem sido comprovada nos últimos anos quando se foram 

buscar para agarrar o SNPCE, sequencialmente, dois generais do Exército, 

com o SEF o mesmo aconteceu, bem como para a liderança da distribuição 

das vacinas anticovid, desta vez com um vice-almirante. 

Recentemente, dei uma curta entrevista ao PÚBLICO sobre umas declarações 

do senhor ministro da Defesa Nacional sobre reformas nas Forças Armadas 

em que não queria acreditar e, portanto, fiz o possível para não entrar numa 

matéria surpreendente tendo como base copiar modelos de alguns países da 

NATO. 

Já no século XX, a tendência para a cópia aconteceu em 1911 quando os 

legisladores resolveram copiar o modelo suíço, em 1926 quando se escreveu 

que seria de seguir o modelo dos países mais avançados (França e Reino 

Unido) e em 1937, já nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, apontar para 

uma solução de um Exército Metropolitano e outro Colonial; só com a Reforma 

de 1958 o Exército passou a ser integrado. Na década de 1950 começámos a 

seguir o modelo da NATO para o Exército Metropolitano, embora nos 

tivéssemos adaptado com grande flexibilidade a forças de contraguerrilha 

entre 1961 e 1975; depois voltámos às soluções da NATO com sucessivas 

reformas. 

Vale a pena lembrar que trabalhei vários anos com a NATO e cada país, 

embora seguindo modelos parecidos, tem sempre em vista a sua geografia, 

as suas responsabilidades nacionais e compromissos internacionais. E, assim, 

as soluções não são todas iguais. 

Dito isto, passemos às responsabilidades das chefias militares de topo. O 

chefe militar de escalão mais elevado, para além de cultura e dos necessários 

conhecimentos profissionais, tem de ser um exemplo de caráter, de 

capacidade de liderança, esquecer o corporativismo do seu ramo de origem, 

ganhando a confiança daqueles que de si dependem; e ainda tem de fazer 

alguma ginástica para ter um bom entendimento com o poder político, sem 

pretender ser uma cópia dele. Mas nunca cumprirá a sua missão se não 

merecer a confiança daqueles que dele dependem. 

Neste estranho processo aconteceu que as chefias dos ramos das FA estão 

contra a proposta que só conheceram muito tarde, levantou-se uma onda de 

choque coletiva de antigos chefes militares com toda uma argumentação 

bastante sólida, o nosso próprio Presidente da República, para além de ter 

sido moderado nas suas palavras, pediu o maior cuidado com as medidas que 

viessem a ser tomadas, convocou o CSDN, mas foi mais longe, convocou o 

Conselho de Estado, o que não é habitual para este tipo de matérias. 

https://www.publico.pt/2021/02/27/politica/entrevista/havido-vertigem-ministros-defesa-1952265
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Como é possível que tal tenha acontecido numa fase tão difícil da vida 

nacional, quando o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas já 

tem, além de outras obrigações, o Comando Operacional Conjunto das FA, 

que nunca falharam nas missões que receberam e cumpriram bem? Para quê 

querer ser o único interlocutor do MDN e retirar competências ao CCEM? Para 

quê ir duplicar estruturas ou esvaziar os EM dos ramos? 

Os chefes dos três ramos das FA que dependem do Presidente da República, 

seu comandante supremo, deixam de despachar com o MDN? Há algo de 

muito mau nisto tudo e aparenta ter havido pouca consideração com os 

ramos, o que adicionado a procedimentos anteriores deixa uma marca de 

grande atração pelo poder. 

Que conclusões se podem tirar? A minha resposta está no título! O chefe 

do Estado-Maior-General das Forças Armadas tem de ser um comandante 

que mereça a confiança total dos seus pares e subordinados. 

 

 

 

 

 

… /// … 

 

 

 

 

EXPRESSO CURTO 

26/03/2021 

VÍTOR MATOS 

O mal-estar no topo da hierarquia militar tem vindo a crescer de forma cada vez mais 

audível e pública, através das posições explícitas de antigos chefes militares contra 

a reforma do Governo — que tem o apoio declarado do PSD — para alterar a estrutura 

superior de comando das Forças Armadas. 

 

Perante a avalancha de críticas, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, 

vai ao choque e opta por confrontar os militares ao referir que noutros países 

também houve resistências devido a “interesses corporativos”, acusando os 

opositores de fazerem “mistificações e caricaturas” em relação às alterações 

previstas (ver artigo em baixo). 
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Mas os críticos não são poucos nem irrelevantes: o ex-Presidente da 

República, António Ramalho Eanes, argumentou contra a proposta do 

Governo na reunião do Conselho de Estado; um documento de quase 40 

oficiais-generais na reforma, enviado a Belém aponta “erros gravosos” e 

soluções “simplistas”; e o general Garcia Leandro escreveu esta semana um 

artigo a dar a entender que os chefes dos ramos (Exército, Marinha e Força 

Aérea) não confiam no almirante Silva Ribeiro, o chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas (CEMGFA) que verá reforçado os seus poderes 

se as mudanças avançarem. 

Até agora, o único militar que apareceu a defender a reforma em público foi 

o general Valença Pinto, antigo CEMGFA, que não conseguiu implementá-la 

em 2009 por ter a oposição das chefias. 

O general Ramalho Eanes, que foi a voz mais severa no Conselho de Estado 

da passada sexta-feira, dia 19, convocado pelo Presidente da República para 

o ministro da Defesa apresentar a reforma, não revela ao Expresso o que 

disse aos conselheiros, mas aponta a necessidade de se melhorar o sistema 

sem “atropelos” à instituição: “A liderança militar é distintiva da de 

outras instituições”, diz o ex-Presidente da República. “Naturalmente, tem 

de se atualizar para responder eficazmente às mudanças que o Conceito 

Estratégico de Defesa Nacional e o Conceito Estratégico Militar estabelecem, 

para que o país possa ter umas Forças Armadas que respondem a todas as 

suas necessidades. Mas essas mudanças devem ser feitas, como dizia Miguel 

de Unamuno, sem atropelos à sua unidade, continuidade e personalidade”. 

Perante as resistências dos chefes militares, o próprio Marcelo Rebelo de 

Sousa apelou, no fim da reunião do Conselho de Estado, ao equilíbrio da 

proposta para que estes não percam autoridade e prestígio. 

GUERRA PASSA PARA O PARLAMENTO 

Agora, este debate deve passar para a Assembleia da República, onde é 

provável que as vozes da oposição sejam ouvidas. “Admito que possamos 

chamar os antigos chefes, para os ouvirmos”, diz ao Expresso António Filipe, 

deputado do PCP na comissão de Defesa. “Essas opiniões não são muito 

favoráveis, e alertam que as experiências que se fizeram não deram grande 

resultado, como a reforma da saúde militar.” O deputado comunista diz estar 

atento “ao que tem sido dito pelos antigos chefes”, mas o PCP “ainda não 

tomou uma posição” e aguarda pelas propostas em concreto. 

Esta semana, o general Garcia Leandro, que foi vice-chefe do Estado-Maior 

do Exército, escreveu um artigo violento no “Público” a acusar o CEMGFA e o 

ministro de terem resolvido “de um modo estranho abrir uma crise nas Forças 

Armadas”, e apontou baterias ao almirante Silva Ribeiro: 
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“Além de cultura e dos necessários conhecimentos profissionais, tem de ser um 

exemplo de carácter” e deve ser “um comandante que mereça a confiança total 

dos seus pares e subordinados”. Mais: disse que o CEMGFA “nunca cumprirá a 

sua missão se não merecer a confiança daqueles que dele dependem”, 

sublinhando que “as chefias dos ramos das Forças Armadas estão contra a 

proposta que só conheceram muito tarde”. 

No seu projeto, o Governo justifica a concentração de poderes no CEMGFA 

para se “promover uma maior eficácia do comando operacional conjunto, 

permitindo coordenar melhor os meios navais, terrestres e aéreos e cada vez 

mais também os espaciais e cibernéticos”. 

Um dos objetivos de Cravinho é a “minimização de redundâncias de 

competências e de estruturas e o esclarecimento de situações que podem ser 

equívocas quanto à linha de comando”. 

Mas é nos pormenores que se esconde o diabo: as altas patentes têm-se 

manifestado contra o facto de os chefes dos ramos deixarem de despachar 

com o ministro e de o Conselho de Chefes de Estado-Maior passar apenas a 

consultivo em matérias relevantes. 

João Gomes Cravinho, no entanto, escreve ser “falso” que os chefes dos 

ramos deixem de despachar com o ministro ou que o seu “prestígio” venha a 

ser “abalado”. 

No documento entregue em Belém pelo grupo de reflexão estratégica 

independente, presidido pelo ex-chefe do Estado-Maior da Armada Melo 

Gomes (ver texto em baixo), os militares apontam para um “grave erro de 

análise na linha de muitos outros que, fundados em leituras simplistas e sede 

de protagonismo fácil, concorreram para o atual quadro” das Forças Armadas. 

E escrevem que com os novos poderes, os chefes dos ramos não passam de 

diretores-gerais, com um estatuto inferior aos comandantes da PSP e da GNR. 

E a discussão está só a começar. 

 

 

… /// … 
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SEMANÁRIO EXPRESSO 

Yes Minister ... das Forças Armadas 

 

 

Fernando de Melo Gomes19 

26/03/2021 
CON 

<https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2526-1/html/primeiro-

caderno/politica/yes-minister.das-forcas-armadas»> 

Muitas vezes, a melhor forma de aclarar um assunto, mesmo os mais sérios, 

é uma boa caricatura como a que sugere este título. Nesta conhecida série, 

o inefável principal conselheiro ministerial, aparecia com soluções suas para 

os graves problemas que atormentavam o ministro e que este imediatamente 

perfilhava, mesmo sem avaliar devidamente as consequências. 

É claro que a ficção parece ultrapassar a realidade com a anunciada 

“revolução” que se pretende efetuar na estrutura superior das Forças 

Armadas. À falta de melhores reformas a apresentar nos diversos sectores 

da governação, “revolucionam -se” as Forças Armadas, não para fazer face à 

enorme escassez de efetivos, não no apoio à saúde dos militares e suas 

famílias, não nos recursos imprescindíveis à manutenção e sustentação do 

equipamento, não na discriminatória disparidade de vencimentos e também 

não, na preservação pelo exemplo dos valores e dos princípios... 

A “revolução,” ao invés, far-se-á copiando — mal — o que existe “nas Forças 

Armadas de referência no espaço geopolítico da Europa Ocidental e 

Atlântica”, em torno de uma “revolucionária” ideia de reforçar o papel do 

CEMGFA, colocando os ramos (e as Forças) sob sua inteira autoridade. 

Não basta ler os organigramas, tem de se ir mais fundo e conhecer a teoria 

e avaliar a prática ... 

No curto prazo, será uma revolução aparentemente mais barata do que a 

revolução que é necessário fazer no domínio dos recursos, essa sim, 

imprescindível para retirar as Forças Armadas da situação de pré-falência em 

que se encontram. Mas, mais tarde, tal como a dívida, pagar-se-á com juros! 

Será mais uma “revolução” falhada porque feita ao arrepio dos princípios, da 

doutrina, dos valores militares e até da compostura que deveria presidir ao 

processo. 

 
19 Almirante reformado. Antigo Chefe do Estado-Maior da Armada. Sócio fundador 

do GREI e atualmente Presidente da AG. 

https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2526-1/html/primeiro-caderno/politica/yes-minister.das-forcas-armadas
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2526-1/html/primeiro-caderno/politica/yes-minister.das-forcas-armadas
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Quem comandou, sabe bem que sem a confiança do exemplo, coesão e 

disciplina aceite, não há comando e essa ligação está inequivocamente 

quebrada. 

Será, portanto, uma “revolução” condenada ao insucesso, muito mais cara e 

destrutiva do que na superfície possa aparentar, porque adia o inevitável que 

é, de facto, saber se queremos Forças Armadas e, em as querendo, se 

estamos dispostos a conferir-lhe os recursos de que necessitam. 

É claro que os “leais” conselheiros, os institucionais e os que terão a 

responsabilidade de formar a maioria política necessária continuarão a cobrir 

com o manto diáfano da fantasia a realidade, e a realidade é que, a seguirmos 

nesta via, passaremos a ter dois ministros: o da Defesa com assento no 

Conselho de Ministros, e o das Forças Armadas que aparentemente as 

comandará sem autoridade e recursos para o fazer. Militarizando o patamar 

político, voltaríamos a uma situação semelhante à que existia ante Lei de 

Defesa Nacional de 1982, mas, agora, em total normalidade democrática... 

Sempre me bati contra a excessiva concentração de poder nos patamares 

superiores de decisão estratégico-militar que, como a história evidencia, tem 

uma elevadíssima probabilidade de conduzir ao desastre e penso que o atual 

modelo de partilha de responsabilidades mantém um adequado equilíbrio na 

distribuição de competências entre o ministro (da Defesa) o CEMGFA e os 

chefes de Estado-Maior dos ramos. 

Continuarei a bater-me por dever, por convicção e por experiência, contra 

modelos de decisão centralizada numa única entidade, por mais brilhante ou 

“iluminada” que seja. 

Como muito bem diz o senhor Presidente da República, faço votos para que 

o processo de “reformulação seja bem-sucedido com arrojo e bom senso” 

sobretudo, digo eu, com o bom senso de evitar ruturas desnecessárias e com 

o arrojo de reconhecer os erros de que vêm eivado. É que as pessoas passam 

e as instituições permanecem, se a tal “revolução” as não destruir! 

 

 

 

 

... /// ... 
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SEMANÁRIO EXPRESSO 

Responder ao presente e preparar o futuro 

 

 

João Gomes Cravinho 20 

26/03/2021 

<https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2526-1/html/primeiro-

caderno/politica/responder-ao-presente-e-preparar-o-futuro> 

Desde 1995 que sucessivos governos propõem reforçar o comando central 

das Forças Armadas (FA), algo que apenas em 2009 e 2014 registou alguns 

avanços. O atual programa de Governo não destoa, referindo-se 

explicitamente a uma “mais que provável necessidade de uma efetiva 

arquitetura de comando conjunto”. 

Sintetizando, são sobretudo quatro os objetivos das alterações: melhorar o 

comando político sobre a instituição militar; melhorar a correspondência 

entre responsabilidades atribuídas por lei e instrumentos para as cumprir; 

melhorar a unidade de comando militar, eliminando ambiguidades; e 

preparar as FA para o futuro. 

A orientação política estratégica é atualmente exercida de forma 

fragmentária, através do diálogo com os quatro chefes militares. Os grandes 

temas da defesa, tipicamente, extravasam o alcance dos ramos 

individualmente, o que implica que o interlocutor privilegiado do Governo, em 

concreto do ministro, deve ser o CEMGFA, que deve ter e representar uma 

visão de conjunto das FA. Procura-se assim corrigir a tendência de 

fragmentação das orientações políticas. 

Segundo, a lei diz que o CEMGFA deve “responder em permanência perante 

o Governo, através do ministro da Defesa Nacional, pela capacidade de 

resposta militar das FA”. 

Porém o CEMGFA não tem os instrumentos jurídicos para corresponder à 

responsabilidade. Estamos perante um descompasso que urge corrigir. 

As reformas de 2009 e 2014 foram passos significativos, mas por resistências 

corporativas não lograram superar múltiplas ambiguidades quanto à linha de 

comando. É importante libertar os chefes militares das infinitas discussões 

jurídicas que caracterizam os processos de decisão no topo da instituição 

militar. 

 
20 Ministro da Defesa Nacional do XXII Governo da República Portuguesa. 

https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2526-1/html/primeiro-caderno/politica/responder-ao-presente-e-preparar-o-futuro
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2526-1/html/primeiro-caderno/politica/responder-ao-presente-e-preparar-o-futuro
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Por fim, criam-se condições que permitem uma orientação política e militar 

coerente e mais eficaz para as FA como um conjunto, em vez de termos três 

ramos que funcionam cada um de acordo com um raciocínio restrito ao ramo. 

Começa a ser possível concretizar a ambição de termos FA que valem mais 

do que a simples soma das partes. Com estes quatro elementos melhoramos 

o produto operacional das nossas forças armadas, e a sua eficácia, tanto no 

curto como no longo prazo. 

As rápidas e intensas alterações geopolíticas e tecnológicas trazem 

consequências profundas para o instrumento militar. As nossas FA não devem 

continuar a ser condicionadas por uma estrutura que ainda é ambígua, com 

traços modernizantes, mas também com as marcas de uma excessiva e 

anacrónica autonomia dos ramos face ao conjunto. Os nossos aliados e 

parceiros, cada um com as suas particularidades, já deram este passo e foram 

vários os casos em que as reformas suscitaram resistências em nome da 

tradição ou de interesses corporativos. Mas as realidades impõem-se e 

chegou o momento de também Portugal dar este passo importante para a 

evolução das nossas FA. 

No debate público têm surgido críticas de alguns militares na reforma, que 

combateram no passado (aliás até quando estavam no ativo) outras 

tentativas de modernização por parte das tutelas políticas. Para tal, não se 

tem hesitado em recorrer a mistificações e caricaturas que o debate sereno 

não deve permitir. 

Diz-se, por exemplo, que os chefes dos ramos deixarão de despachar 

diretamente com o ministro, que as identidades dos ramos e a proximidade 

entre comandantes e comandados serão diminuídas, que o prestígio dos 

chefes será abalado. É falso. Nada nas atuais propostas permite tais leituras. 

É importante que as alterações propostas tenham amplo debate público e 

institucional. Desde logo, o Conselho Superior Militar, em que o ministro se 

reúne com os quatro chefes militares, discutirá por três vezes o tema antes 

da aprovação em Conselho de Ministros. O Conselho Superior de Defesa 

Nacional já deu por unanimidade um parecer de princípio favorável. O 

Presidente da República entendeu colocar a matéria à consideração do 

Conselho de Estado, onde houve um debate interessante e esclarecedor. 

Na Assembleia da República haverá a devida discussão parlamentar e aí, tal 

como aconteceu com os outros atos legislativos nos últimos dois anos, 

procurarei que sejam aprovados com um amplo consenso, como é próprio 

nesta área. 

 

 

... /// ... 
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Governo e PSD alinhados põem generais em sentido 

A pressão pública de generais na reforma contra a proposta do governo para reforçar o 

poder ao CEMGFA e criar uma hierarquia de comando eficaz e racional, conseguiu um 

feito raro: o PSD uniu-se ao governo no apoio a uma medida que já defendera 

O ministro da Defesa João Gomes Cravinho tem o apoio do PSD 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

27 março 2021 

Valentina Marcelino 

<https://www.dn.pt/politica/governo-e-psd-alinhados-poem-generais-em-sentido-

13505776.html> 

Na próxima terça-feira [30 de março] os generais Nunes Fonseca, do Exército, 

Joaquim Borrego, da Força Aérea, e Mendes Calado, da Marinha, vão dizer ao 

ministro da Defesa se estão de acordo e preparados para assumir o novo papel 

que lhes vai ser destinado na reorganização do comando das Forças Armadas 

(FA). 

Nesse dia realiza-se o Conselho Superior Militar (CSM) e os chefes dos 

Ramos terão de se pronunciar formalmente sobre a reforma defendida 

por João Gomes Cravinho para as FA, cuja proposta lhes foi entregue dia 12. 

A sua posição poderá ditar-lhes o futuro na hierarquia. 

O plano do governo dificilmente morrerá na praia, como aconteceu ao 

PSD em 2014: o partido assume o apoio a Cravinho. 

Com o governo e o PSD alinhados, Marcelo Rebelo de Sousa pouca margem 

terá para desalinhar. O chefe de Estado - que presidiu ao Conselho Superior 

de Defesa Nacional que deu luz verde à reforma -, perante as resistências de 

alguns militares depois da reunião do Conselho de Estado, apelou, segundo o 

Expresso, "ao equilíbrio da proposta para que estes não percam autoridade e 

prestígio". 

Entropias que demoram a resposta 

A intenção do executivo é reforçar a unidade de comando estratégico e 

operacional nas FA, dando mais poder ao Chefe de Estado-Maior-General 

(CEMGFA), pretendendo com isso que a resposta dos militares seja mais 

célere nas missões. 

O combate à pandemia terá sido revelador de "várias entropias", revelaram 

ao DN fontes envolvidas na coordenação das operações, "porque cada Ramo 

tem autonomia para regatear o que entende ser mais conveniente 

para si, esquecendo o conjunto - como quando se estavam a organizar 

as equipas para os rastreios e o processo atrasou porque um dos 

Ramos discordou das áreas das ARS (Administração Regional de Saúde) 

que lhe tinha sido destinada". 

https://www.dn.pt/autor/valentina-marcelino.html
https://www.dn.pt/politica/governo-e-psd-alinhados-poem-generais-em-sentido-13505776.html
https://www.dn.pt/politica/governo-e-psd-alinhados-poem-generais-em-sentido-13505776.html
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Situações como esta, assinala uma alta patente no ativo que pediu anonimato 

por não estar autorizada a falar, "em que nos deparámos com grandes 

dificuldades de unidade de comando ao nível logístico e operacional, dadas as 

matérias em que os Ramos consideravam não estarem na dependência do 

CEMGFA, incluindo o pessoal de saúde, só foi possível corrigir na 

preparação da segunda vaga com um despacho do ministro da 

Defesa a clarificar que o CEMGFA ficava responsável pela coordenação global 

das Forças Armadas". 

Nas últimas semanas, a tensão tem tomado conta das hierarquias militares 

desde que os chefes conhecem a proposta para alteração da Lei de Bases da 

Organização das FA. A pressão pública de generais na reforma, algum ex-

chefe-chefe, contra a intenção do executivo, tem conseguido apoio de figuras 

de relevo, incluindo Ramalho Eanes. 

Tensão e pressão crescem 

"A tensão está a crescer muito e a pressão de ex-chefes sobre os 

atuais, é enorme. É tudo uma questão do statu quo que não querem 

perder. Os chefes começaram a marcar terreno e o ministro já se 

apercebeu. Ou resolve já e os põe na linha ou são demitidos", sintetiza 

uma fonte governamental que está a acompanhar o processo. 

"Não são pressões, é a defesa das instituições e a defesa do Estado", sublinha 

o Almirante Melo Gomes, ex-chefe de Estado Maior da Armada e um dos 

subscritores de uma carta contra a reforma enviada ao Presidente da 

República. 

"Isto é um total disparate de uma ponta à outra. O processo de decisão militar 

é um processo que, no limite, se prende com a vida das pessoas e a defesa 

do Estado. Esse processo não pode residir numa só pessoa, por mais iluminada 

que seja", salienta Melo Gomes. 

Confrontado com as dificuldades detetadas durante o combate à pandemia, o 

Almirante diz que "decisões deste alcance não podem ser tomadas com 

base em exemplos conjunturais. 

Até porque, como se sabe, as missões internacionais, que são esfera de 

competência do CEMGFA, têm corrido bastante bem com os poderes que tem. 

Portanto, não deve ser problema da estrutura". 

Tensões e pressões à parte, a decisão final cabe ao Parlamento e ali são 

precisos os votos de dois terços dos deputados para aprovar a proposta do 

governo - e este pode respirar, para já, de alívio. 

Em entrevista ao DN, a coordenadora para a Defesa da bancada parlamentar 

social democrata, Ana Miguel Santos, deixou muito claro o que pensa o seu 

partido. "A centralização das competências no CEMGFA é uma alteração 

inevitável", afirmou (ver texto ao lado). 

https://www.dn.pt/pais/governo-poe-forcas-armadas-em-estado-de-prontidao-12994095.html
https://www.dn.pt/pais/governo-poe-forcas-armadas-em-estado-de-prontidao-12994095.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/27-mar-2021/ana-miguel-dos-santos-nao-cedemos-a-pressoes-esta-reforma-e-inevitavel-13505844.html
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Ana Miguel dos Santos: "Não cedemos a pressões. Esta reforma 

é inevitável" 

A coordenadora da bancada do PSD para a Defesa Nacional, Ana Miguel dos 

Santos, vem assumir o apoio do partido à proposta do governo para reformar 

a hierarquia das Forças Armadas. Defende uma cadeia de comando "bem 

definida, vertical e sem redundâncias" para uma resposta rápida. Mas avisa o 

ministro João Cravinho sobre as más escolhas na liderança das indústrias de 

Defesa. 

 

 

 
 

Ana Miguel dos Santos é a coordenadora para a Defesa Nacional da bancada 

parlamentar do PSD 

© Reinaldo Rodrigues / Global Imagens 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

27 março 2021 

Valentina Marcelino 

[«https://www.dn.pt/politica/ana-miguel-dos-santos-nao-cedemos-a-pressoes-esta-

reforma-e-inevitavel-13505844.html»] 

A reforma que o governo quer na estrutura das Forças Armadas (FA) implica a 

centralização de competências no Chefe do Estado-Maior das FA (CEMGFA), para 

agilizar processos e a operacionalidade em geral.  

Qual a posição do PSD? 
 

O PSD apresentou o programa para a Defesa Nacional na semana passada, é 

pública a nossa posição. 

A centralização de competências no CEMGFA é uma alteração inevitável e uma 

consequência natural de todas as alterações legislativas que têm sido feitas 

nas últimas décadas. 

Não só a nível nacional, como internacional. As FA são cada vez mais 

chamadas a intervir em matérias de proteção civil, segurança interna, no 

apoio à população. Temos de perceber que o modelo da estrutura superior 

deve ser adequado e refletir esta necessidade. Diria que esta alteração até 

serve para despolitizar a estrutura superior das FA. 

https://www.dn.pt/autor/valentina-marcelino.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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E está politizada como? 

 

Trata-se de simplificar o processo de decisão. A partir do momento em que 

criamos uma linha de comando bem definida, vertical e sem redundâncias, 

respeitando a natureza de cada ramo, passamos a ter uma pessoa 

responsável que responde diretamente, em benefício da eficiência da 

resposta. 

Por exemplo, quando a Lei de Segurança Interna foi alterada em 2008 para 

passar a prever a participação, se necessário, das FA em matérias de 

Segurança Interna, intervenção feita através do CEMGFA. É o CEMGFA que 

articula ainda a intervenção com a proteção civil e demais entidades 

governamentais do Estado. Faz todo o sentido que a cadeia de comando esteja 

hierarquizada. Caso contrário, compromete-se a rapidez da resposta. 

Como é que esta reforma - que o PSD está aberto a consensualizar - 

vai responder aos maiores problemas identificados, como a falta de 

efetivos, apesar do ligeiro aumento nos recrutamentos de 2020, ou da 

falta de verbas para equipamentos? 

 

A falta de efetivos é um problema estrutural, não é conjuntural. É preciso 

combater a falta de atratividade. O PSD tem apresentado propostas nesse 

sentido, uma delas aprovada logo no início da legislatura, que determinou que 

nenhum soldado em funções recebesse menos do que o salário mínimo. 

Um civil que pense ir para as FA tem de ver carreira, futuro, uma missão. O 

efetivo está em 25 mil militares, muito abaixo dos 32 mil previstos na Reforma 

Defesa 2020. É preciso atrair e reter os militares. 

A discussão que temos de ter é essa: carreira e futuro. 

A pandemia veio confirmar que as FA vão ser chamadas cada vez mais a 

desempenhar outro tipo de missões. As FA do século XXI são muito diferentes 

das de há 40 anos: a realidade mudou, as ameaças mudaram e as guerras 

são outras. 

O que precisamos é de perceber como é que elas podem ser empenhadas nas 

novas ameaças. Os recursos são escassos e devem ser bem empregues e de 

forma eficaz não só em missões internacionais como ao serviço da população 

e do país. 

No diagnóstico que tem da situação e organização das FA esta 

mudança é mesmo necessária agora? 

 

É o momento certo. Se a pandemia nos ensinou algo, foi precisamente a 

importância que as FA podem ter no combate a uma ameaça desta natureza. 

Insisto: precisamos de mais soldados e menos comandantes. 



Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

215 

Onde é que coincidem e divergem as posições do PSD e o governo? 

 

Ainda não conhecemos a versão final, mas quanto aos princípios já conhecidos 

estamos de acordo. Quando o documento final chegar ao Parlamento, 

discutiremos. 

Mas o PSD já estabeleceu condições? Por exemplo, concorda que o 

Conselho de Chefes deixe de ter qualquer poder deliberativo para 

questões estratégicas de futuro? 

 

Os princípios e os objetivos estão estabelecidos e estamos de acordo. 

Naturalmente, serão necessários ajustes que teremos oportunidade de 

analisar. Não devemos é perder de vista que é necessário ter uma linha de 

comando definida, estrutural, despolitizada, vocacionada para a resposta à 

ameaça e principalmente umas FA ao serviço das pessoas. 

Estamos em plena pandemia, num combate que teve um envolvimento 

sem precedentes das FA com resultados reconhecidamente positivos. 

Vamos a casos. 

Que vantagens teria a nova organização que o governo pretende 

introduzir nesta situação? 

 

O reforço de comando e responsabilidade vai agilizar processos e facilitar a 

rapidez da resposta. Deixa de haver responsabilidades dispersas Ramo a 

Ramo. É importante ter um modelo que não atrase a resposta das FA quando 

estão em causa missões de proteção dos cidadãos. Como dissemos desde a 

primeira hora, o combate a ameaças como esta pandemia está no ADN das 

FA. 

"Desconsideração" e "afronta" - são os termos mais suaves que têm 

sido usados pelos generais, alguns ex-chefes dos Ramos, sobre esta 

reforma. O PSD é permeável a este género de pressão 

 

Como respondi antes, as FA do século XXI são muito diferentes. Estamos 

integrados em organizações internacionais onde este tipo de modelo ágil e 

dinâmico está há muito validado. É evidente que não vamos ceder a pressões. 

Esta reforma é inevitável. Não se pretende de forma alguma eliminar os 

Ramos, que mantêm muitos poderes. 

Mas o CEMGFA tem de ter os poderes necessários para tomar decisões e 

articular com as outras entidades do Estado. O tempo aqui é um fator 

essencial e dignificamos as FA ao despolitizá-las. 
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Mas o PSD no passado acabou por ceder a alguns destes críticos, 

quando eram chefes dos Ramos... 

 

Se há crítica que não se pode fazer ao PSD é essa. Em 2012 lançámos uma 

reforma muito densa e que versava um conjunto alargado de alterações, 

desde as leis orgânicas dos Ramos, à saúde militar passando pelo ensino. Mas 

como o próprio nome da reforma indica, Defesa 2020, eram medidas a 

implementar a médio/longo prazo. Muito foi feito, mas não foi possível concluir 

todas as medidas. 

 

Que críticas destes oficiais generais lhe parecem justas? 

 

É natural que uma reforma que altera um modelo de 40 anos provoque 

resistências. Mas elas são inevitáveis, sobretudo quando é a própria realidade 

a provocar as transformações. 

Qual acha que é o maior receio dos críticos? O que temem perder 

que prejudique o interesse nacional? 

 

Julgo que é, sobretudo, resistência à mudança. Há 40 anos, é bom lembrar, 

as FA tinham mais de 60 mil efetivos. Hoje têm 25 mil. A GNR tem 22 mil 

militares* e um comandante general de três estrelas. O que o PSD pretende 

são umas FA mais atrativas, capazes de atrair mais pessoas. 

Há quem diga que a reforma é feita à imagem do atual CEMGFA, Silva 

Ribeiro, cujo bom desempenho tem sido reconhecido e elogiado? 

 

As reformas não se fazem para uma pessoa em específico. Até porque, como 

se sabe, o Almirante Silva Ribeiro termina funções em menos de dois anos. 

Nem esta proposta é nova, já tem história no PSD, antecedente ao Almirante 

Silva Ribeiro. É uma crítica injusta, até para a pessoa, por quem temos muita 

estima e respeito pelo trabalho que tem desenvolvido. Para além disso, é um 

tipo de conotação que não dignifica as FA. 

Apesar de PSD e PS normalmente convergirem em matéria 

relacionada com áreas de soberania como a Defesa e a Segurança, a 

tradição não tem sido o que era com o governo de António Costa. Esta 

abertura do PSD e, pelo que se tem visto, do ministro da Defesa, é 

apenas uma exceção ou é uma nova fase de aproximação? 

 

Esperamos que não seja exceção. O nosso desejo é que exista sempre 

convergência na defesa do interesse nacional. 
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Em matérias de soberania, como a defesa, deve existir o maior consenso 

possível entre governo e oposição. Estamos a falar de empenhamento de 

recursos e tempos de escassez, como os que enfrentamos. 

Cravinho, que se mostra agora disponível para esta aliança de 

conveniência, é o mesmo ministro que tem deixado o PSD quase 

exasperado em algumas audições. Por exemplo, o caso do Hospital 

Militar de Belém. Como vê a prestação do ministro? 

 

Aí está um bom exemplo em que o PSD tem feito uma defesa acérrima do 

interesse das FA e do interesse nacional. O ex-Hospital Militar é um exemplo 

paradigmático. Houve notícias que davam conta de que, depois das obras de 

recuperação a que foi sujeito para funcionar como Centro de Apoio Militar 

Covid, seria entregue de forma gratuita à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

ou a outras associações. Nós lembrámos que está legalmente definido que 

todo o dinheiro que resulte da rentabilização do património das FA serve para 

reinvestir nas FA. Nestas questões não hesitaremos em divergir e chamar o 

ministro à razão. 
 

… /// … 
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Carlos Branco 21 

30 março 2021 

<https://www.dn.pt/opiniao/a-reforma-da-defesa-e-da-estrutura-superior-das-

forcas-armadas-13513296.html> 

A reforma da estrutura superior das Forças Armadas (FA) promovida pelo atual 

Ministro da Defesa Nacional (MDN) tem sido objeto de acalorada discussão. Como 

muitos debates em Portugal, também este tem o "mérito" de se consumir em questões 

marginais. Devemos, antes de mais, interrogar-nos se depois desta reforma as FA 

sairão mais reforçadas e operacionalmente mais capazes. 

 
21 Major-general na reserva. Antigo Diretor da Divisão de Cooperação e Segurança 

Regional do Estado-Maior Internacional do Quartel-General da NATO. Sócio efetivo 
do GREI. 

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/05-mar-2021/hospital-de-belem-memorando-interno-revela-inicio-da-derrapagem-13420352.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/05-mar-2021/hospital-de-belem-memorando-interno-revela-inicio-da-derrapagem-13420352.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/12-ago-2020/obras-no-hospital-militar-custaram-mais-do-triplo-do-que-deviam-defesa-nao-comenta-12514747.html
https://www.dn.pt/opiniao/a-reforma-da-defesa-e-da-estrutura-superior-das-forcas-armadas-13513296.html
https://www.dn.pt/opiniao/a-reforma-da-defesa-e-da-estrutura-superior-das-forcas-armadas-13513296.html
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Se esta reforma pretende adotar as melhores práticas, como anuncia, fazendo 

o que de melhor fazem os nossos parceiros e aliados, devia ter começado por 

fazer a reforma da defesa e não a da estrutura superior das Forças Armadas. 

Esta última seria integrada e uma consequência da primeira. Esta iniciativa 

em que o MDN está tão empenhado não conduz à criação de um Estado-Maior 

de Defesa (EMD), nem de um Chefe de Defesa (CHoD), como acontece nos 

países considerados referências. Tal ousadia implicava mudanças estruturais 

significativas no Ministério, que o MDN não tem coragem para fazer. Penso 

perceber a origem desta falta de ousadia. 

Tal arrojo permitiria, por exemplo, terminar com a duplicação de missões 

entre o Estado-Maior-General das Forças Armada (EMGFA) e a Direção-Geral 

de Política de Defesa Nacional (DGPDN), e fundir estes dois organismos. Muito 

haveria a dizer neste capítulo. A alteração mais importante causada pela 

criação de um EMD prende-se com o protagonismo e a relevância que um 

CHoD passaria a ter na estrutura da defesa. 

A criação de um EMD poderia levar a que a DGPDN e a Direção-Geral de 

Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) ficassem sob a alçada do CHoD, algo 

insuportável para o poder político, que passaria a enfrentar maiores 

dificuldades para controlar plenamente o "sistema". Seria mais difícil 

contornar a CRESAP e introduzir os seus apaniguados no aparelho. Seria mais 

complicado nomear Diretores-Gerais (DG) inabilitados para os cargos, como, 

por exemplo, nomear DG que não falem inglês para funções onde é crucial 

dominar a língua inglesa. 

E seria assim, também mais difícil, controlar a Inspeção Geral de Defesa 

Nacional (IGDN). Provavelmente com um EMD, a opinião pública já saberia 

porque é que as obras do Hospital Militar de Belém resvalaram para o triplo 

do valor inicialmente estimado, assim como outras decisões financeiramente 

inconvenientes. 

A opção deliberada de não seguir as melhores práticas, apesar de o apregoar, 

transportam-nos para o aludido controlo democrático das FA, uma forma 

airosa de, sob o chapéu da legitimidade democrática, encapotar o controlo da 

estrutura da defesa pelos amigos, uma prática que não só mina a democracia, 

como levanta profundas interrogações éticas. 

Uma vez desmontado o argumento das melhores práticas, passemos então ao 

da eficácia e da eficiência. Em que domínios se pensa que esta reforma 

vai aumentar a eficácia e a eficiência das FA? Convém lembrar que a 

Força de Reação Imediata é única situação em que as FA se envolvem 

nacionalmente ao nível conjunto. O conceito "conjunto" aplica-se ao nível 

operacional, e com esforço ao nível tático com unidades de escalão elevado. 

Nunca ao nível das unidades de escalão companhia e batalhão, os escalões a 

que Portugal destaca forças. 
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A centralização de poder que agora se vem propor pode melhorar a rapidez 

da resposta operacional. Mas apenas isso. Nos restantes aspetos é um 

exercício funesto. Os aspetos positivos estão longe de superarem os 

negativos. 

Uma avaliação do mérito da iniciativa legislativa em causa exige 

respostas inequívocas a algumas questões incontornáveis. Por 

exemplo: por que é que o Conselho Superior Militar (CSM) deixa de ser um 

órgão de Estado diretamente responsável pela defesa nacional? Por que é que 

o conceito estratégico militar, presentemente elaborado pelo Conselho de 

Chefes de Estado-Maior (CCEM), passa a ser elaborado apenas pelo CEMGFA? 

Qual a razão para as missões específicas das FA elaboradas com base num 

projeto do CCEM passarem agora a ser elaboradas com base num projeto do 

CEMGFA? Que motivos levam a que o sistema de forças elaborado com base 

num projeto do CCEM passe a ser responsabilidade apenas do CEMGFA? 

Alguém que explique de modo claro quais os benefícios em passar aquelas 

prerrogativas de órgãos colegiais para o poder de uma única pessoa, e em 

que é que essa transferência de competências vai aumentar a eficácia e a 

eficiência do funcionamento das FA. 

Percebemos as razões destas opções não terem sido inicialmente explicadas 

aos Chefes Militares, uma vez que tiveram conhecimento delas na véspera da 

reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, onde era suposto 

pronunciarem-se sobre as suas virtudes. Mas já passou tempo suficiente para 

ouvir da boca dos responsáveis uma explicação. 

Muito haveria ainda a inquirir. Contudo, não podemos deixar de nos interrogar 

porque é que os Chefes de Estado-Maior dos Ramos são excluídos do processo 

de decisão em matérias como o planeamento estratégico de médio e longo 

prazo, ou como a estratégia genética e estrutural, as quais não requerem nem 

exigem respostas rápidas, ao contrário das operações militares, onde a 

velocidade pode ser um aspeto diferenciador. 

Será que o MDN tem presente as consequências da centralização em matéria 

orçamental, excluindo uma vez mais os CEM? Será que tem consciência das 

tensões corporativas que está a alimentar com essa decisão, da caixa de 

Pandora que vai abrir? O mesmo se aplica à Lei de Programação Militar e à Lei 

de Infraestruturas Militares. A ser aprovado o diploma em causa, o primeiro 

teste ocorrerá já no próximo ano durante a revisão da LPM. Um pensamento 

maturado sobre estas matérias desaconselha vivamente a concentração da 

decisão numa pessoa inibindo um processo negocial genuíno. O sistema de 

checks and balances em vigor, com a negociação que envolve, apesar das 

vicissitudes que encerra, tem provado ser eficaz e eficiente. Não se percebe a 

vantagem de o substituir por um regime sujeito ao livre-arbítrio de uma 

pessoa. 



A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas 

 

220 

Não faz sentido concentrar numa pessoa um leque tão alargado de poderes. 

É perigoso e desnecessário. Não se traduz em benefícios. É abrir as portas à 

autocracia e ao despotismo, sintomas já noticiáveis sem a lei ter sido ainda 

aprovada. Por algum motivo os Serviços de Informações encontram-se 

individualizados organizacionalmente, opção que aparentemente não traduz 

um arranjo organizacional eficiente. Imperativos de outra natureza assim o 

justificam. 

Alguém deve ainda explicar a singularidade, de se passar a rede de adidos 

militares para a dependência direta e funcional da DGPDN, quando faz todo o 

sentido mantê-la na cadeia de comando militar trabalhando em estreita 

coordenação com os serviços de informações militares. Esta proposta, além 

de não se encontrar em linha com as melhores práticas dos nossos parceiros 

e aliados, baseia-se numa justificação falsa. 

Dito isto, e mais havia a dizer, tem de ficar claro que esta reforma não fará 

as FA darem o salto em frente. Não vai melhorar o seu output operacional, 

nem as suas capacidades. Depois da sua aprovação (a acontecer) e do 

foguetório mediático que lhe seguirá, as fragatas continuarão encostadas sem 

dinheiro para a manutenção e combustível, o arsenal do Alfeite continuará 

com o modelo de gestão autofágico e comatoso conhecido por todos. 

Situações semelhantes continuarão a ocorrer nos outros Ramos. Escusa, por 

isso, o MDN de vender esta reforma como a reforma do século, porque não o 

é e está longe de o ser. 

Para que isso acontecesse, seria necessário um investimento em tecnologia e 

capacidades militares. Como é hábito em Portugal, esta "reforma" não tem 

um custo associado. Não sabemos quanto é que vai custar aos cofres do 

Estado. Inferir, sem fazer este exercício, que vai melhorar a eficiência, lembra-

nos o ditado popular: presunção e água benta, cada um toma a que quer.  

Ainda hoje não se sabe quanto custou (nem quanto está a custar) a reforma 

levada a cabo há 15 anos no Exército, em que muitas decisões por 

inexequibilidade tiveram de ser revertidas. 

Uma vez que o MDN insiste nas melhores práticas levadas a cabo por parceiros 

e aliados, não poderia deixar de lhe sugerir duas: em primeiro lugar, promover 

uma "Revisão Estratégica de Defesa" e com base nela elaborar um "Livro 

Branco de Defesa", para sabermos às quantas andamos e para onde vamos; 

em segundo lugar, que os serviços do seu Ministério façam os anuários 

estatísticos de Defesa. Estamos em 2021, e o último feito é de 2016. 

Esperemos que isto não seja um indício técnico da qualidade de 

funcionamento do seu ministério. Quando não se sabe o que fazer inventa-se. 

Ou antes, muda-se o organigrama para ficar quase tudo na mesma. 

 

... /// ... 
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Chefes dos ramos entregaram um documento ao ministro da Defesa, 

no Conselho Superior Militar, para João Gomes Cravinho mudar o 

conteúdo da reforma que está prestes a levar a Conselho de 

Ministros. 

Marcelo queria que as posições fossem ouvidas 

EXPRESSO 

31 março 2021  

 

Vítor Matos 

Jornalista 

Hélder Gomes 

Jornalista 

<https://expresso.pt/politica/2021-03-31-Chefias-militares-apresentaram-

memorando-ao-ministro-para-alterar-reforma-das-Forcas-Armadas-b4426d51> 

Os chefes de Estado-Maior dos três ramos, Exército, Marinha e Força 

Aérea, apresentaram ao ministro da Defesa um memorando com 

propostas de alteração à nova estrutura superior de comando das 

Forças Armadas - uma reforma que concentra o poder no chefe do Estado-

Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) e que está a gerar resistências 

no topo da hierarquia e a mobilizar a oposição pública de dezenas de oficiais-

generais retirados, incluindo o antigo Presidente da República Ramalho 

Eanes. 

O Governo terá respondido, segundo apurou o Expresso, que vai analisar as 

propostas - o Presidente da República queria que as sugestões das chefias 

fossem ouvidas -, mas ainda não é claro que ajustamentos vão ser 

feitos às propostas de alteração das leis que estão em causa (a Lei de 

Defesa Nacional e a Lei de Bases e Organização das Forças Armadas). O 

projeto de reforma do Governo, no entanto, ainda não será aprovado esta 

quinta-feira [01ABR] no Conselho de Ministros, que será apenas dedicado a 

temas relacionados com a pandemia. 

João Gomes Cravinho 

Responder ao presente e preparar o futuro 

As chefias militares, que já se tinham manifestado contra vários aspetos 

da revolução que o Governo está a preparar - para agilizar o comando 

operacional e aproximar Portugal do modelo dos aliados -, reuniram-se esta 

terça-feira [30 MAR], em Conselho Superior Militar (CSM), com o ministro 

da Defesa, João Gomes Cravinho, e com o CEMGFA, almirante Silva Ribeiro. 

https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/autores/2018-04-02-Helder-Gomes
https://expresso.pt/politica/2021-03-31-Chefias-militares-apresentaram-memorando-ao-ministro-para-alterar-reforma-das-Forcas-Armadas-b4426d51
https://expresso.pt/politica/2021-03-31-Chefias-militares-apresentaram-memorando-ao-ministro-para-alterar-reforma-das-Forcas-Armadas-b4426d51
https://expresso.pt/opiniao/2021-03-26-Responder-ao-presente-e-preparar-o-futuro-d4e2d943
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Segundo apurou o Expresso, os generais Nunes Fonseca (Exército), Joaquim 

Borrego (Força Aérea) e almirante Mendes Calado (Armada) tentaram 

influenciar aspetos que têm sido contestados como a falta de clareza na 

cadeia de chefia dos comandos operacionais dos ramos, o poder deliberativo 

do Conselho de Chefes de Estado-Maior (que ia passar a consultivo), assim 

como o despacho com o ministro da Defesa em matérias estruturantes, como 

a Lei de Programação Militar (que define a compra de equipamento) e a Lei 

de Infraestruturas Militares (que estabelece o uso e a alienação de imóveis). 

Os três chefes deram assim corpo ao que já tinham manifestado noutras 

reuniões, como no Conselho Superior de Defesa Nacional, que o Presidente 

da República convocou há umas semanas para debater o assunto. 

Marcelo Rebelo de Sousa, num comunicado publicado no site da 

Presidência, deu luz verde ao avanço das alterações legislativas, mas pôs 

como condição que a posição das chefias fosse tida em conta. E fez 

questão de dizer no fim da reunião que esperava equilíbrio na 

reforma. 

Num [texto] publicado na última edição do Expresso [26 de março], o 

ministro escreveu um artigo a criticar o "corporativismo" dos oficiais-

generais que se opõem à reforma e explicou, para justificar a perda de 

poder das chefias, que "a orientação política estratégica é atualmente 

exercida de forma fragmentária, através do diálogo com os quatro chefes 

militares". 

De certa forma, respondeu aos que criticam o esmagamento das chefias 

dos ramos (uma apreciação que também é feita em Belém) ao dizer que 

"os grandes temas da Defesa, tipicamente, extravasam o alcance dos ramos 

individualmente, o que implica que o interlocutor privilegiado do Governo, em 

concreto do ministro, deve ser o CEMGFA". Até que ponto o ministro vai 

atenuar as partes que tiram prestígio aos chefes, um aspeto que admitiu no 

Conselho de Estado que também foi convocado sobre o tema, ainda não se 

sabe. 

 

 

 

 

... /// ... 
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“Público” 

Cravinho recebeu sugestões de chefes militares. 

Nuno Ribeiro 

02 abril 2021 

<https://www.publico.pt/2021/04/01/politica/noticia/cravinho-recebeu-sugestoes-

chefes-militares-1956820> 

Na reunião desta terça-feira, 30 de Março, do Conselho Superior Militar 

(CSM), órgão de consulta do ministro da Defesa Nacional por ele presidido, 

os chefes militares entregaram a João Gomes Cravinho sugestões para a 

revisão da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas. Na 

próxima semana, o Conselho de Ministros aprova a reforma que a tutela quer 

implementar até ao Verão. 

O ponto principal das sugestões articuladas do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas (CEMGFA), almirante Silva Ribeiro, e dos chefes 

dos ramos — generais Nunes Fonseca e Joaquim Borrego, respectivamente 

do Exército e da Força Aérea, e almirante Mendes Calado, da 

Armada — prende-se com a reorganização do topo da hierarquia militar. 

Concretamente, com a dependência dos responsáveis dos ramos do CEMGFA, 

prevista no projecto governamental. 

Naquela reunião, estes responsáveis sugeriram a Gomes Cravinho que os 

comandantes dos ramos só ficassem dependentes do CEMGFA quando 

operacionalmente for por este requerido e não permanentemente. Assim, os 

chefes do Exército, Força Aérea e Armada continuariam a ter acesso directo 

ao despacho com o ministro. 

Nesta iniciativa, os chefes pretendem ser considerados na Lei de 

Programação Militar e na Lei das Infra-Estruturas Militares que, entre outros 

pontos, decide sobre a alienação do edificado. 

No Conselho Superior de Defesa Nacional, o CEMGFA e os responsáveis dos 

ramos não se opuseram ao projecto de Cravinho. Aliás, na reunião de 15 de 

Março deste órgão presidido pelo Chefe de Estado, que tem voto de 

qualidade, foi emitido um parecer de princípio favorável às alterações, 

aprovado por unanimidade. 

Na terça-feira, o ministro recebeu as sugestões de uma hierarquia que tem 

sido pressionada por antigos chefes, já na reserva. Um trocadilho do 

associativismo militar refere-se a esta redundante situação nas Forças 

Armadas como “activos na reserva e reservados no activo”. 

https://www.publico.pt/autor/nuno-ribeiro
https://www.publico.pt/2021/04/01/politica/noticia/cravinho-recebeu-sugestoes-chefes-militares-1956820
https://www.publico.pt/2021/04/01/politica/noticia/cravinho-recebeu-sugestoes-chefes-militares-1956820
https://www.publico.pt/2021/02/22/politica/noticia/cravinho-quer-lancar-ate-verao-bases-futuro-forcas-armadas-1951351
https://www.publico.pt/2021/02/22/politica/noticia/cravinho-quer-lancar-ate-verao-bases-futuro-forcas-armadas-1951351
https://www.publico.pt/2021/02/22/politica/noticia/cravinho-quer-lancar-ate-verao-bases-futuro-forcas-armadas-1951351
https://www.publico.pt/2008/04/25/jornal/exchefes-das-forcas-armadas-levantamse-contra-lei-da-rolha-do-novo-regulamento-militar-258437
https://www.publico.pt/2008/04/25/jornal/exchefes-das-forcas-armadas-levantamse-contra-lei-da-rolha-do-novo-regulamento-militar-258437
https://www.publico.pt/2021/03/15/politica/noticia/conselho-superior-defesa-nacional-parecer-principio-favoravel-alteracoes-cravinho-1954547
https://www.publico.pt/2008/04/25/jornal/exchefes-das-forcas-armadas-levantamse-contra-lei-da-rolha-do-novo-regulamento-militar-258437
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Em artigo no PÚBLICO, o general Garcia Leandro, ex-chefe do Estado-Maior 

do Exército, interrogava, mesmo, se o almirante CEMGFA [Silva Ribeiro] tem 

condições para continuar no cargo: “O chefe militar de escalão mais elevado 

(…) não cumprirá a sua missão se não merecer a confiança daqueles que dele 

dependem.” 

A resposta surgiu na reunião do CSM. O almirante CEMGFA e os chefes dos 

ramos afirmaram a Cravinho terem condições para continuar e implementar 

a reforma. As suas sugestões, bem como o apoio político que o Governo já 

recebeu do PSD e do CDS, enquadram-se no desejo de consenso ministerial 

e do Presidente da República. 

Em 25 de Fevereiro, no Instituto Universitário Militar, em Lisboa, Marcelo 

Rebelo de Sousa fez um voto pessoal: “Que o processo de repensamento e 

reformulação do papel do Estado-Maior-General das Forças Armadas seja 

bem-sucedido, em conciliação entre arrojo e bom senso, assertividade e 

participação, reforço institucional e plasticidade.”  

Com o Conselho de Ministros desta quinta-feira preenchido com a pandemia, 

na reunião da próxima semana está prevista a aprovação do projecto. 

 
  

... /// ... 

  
 

OBSERVADOR  

Há leis que invariavelmente devem ser fiscalizadas pelo 

Tribunal Constitucional 

 

 

Luís Tavares Nunes 22 

31 março 2021 

<https://observador.pt/opiniao/ha-leis-que-invariavelmente-devem-ser-

fiscalizadas-pelo-tribunal-constitucional/> 

Mais do que tudo, a Lei traz a Ordem que deve imperar na organização social. 

Não se trata tanto de punir, de coibir, de negar, num espírito desconstrutivo 

e negativo, mas antes de gerar equilíbrios, de impor limites e fomentar 

produtiva e positivamente relações entre pessoas e instituições. 

 
22 Major-general, reformado. Antigo 2º Comandante-Geral da Guarda Nacional 

Republicana. Sócio efetivo do GREI. 

https://www.publico.pt/2021/03/23/politica/noticia/almirante-chefe-estadomaiorgeneral-fa-condicoes-continuar-1955394
https://www.publico.pt/2021/03/23/politica/noticia/almirante-chefe-estadomaiorgeneral-fa-condicoes-continuar-1955394
https://www.publico.pt/2021/03/18/politica/noticia/psd-quer-defesa-alcada-viceprimeiroministro-ministro-estado-1954980
https://www.publico.pt/2021/03/18/politica/noticia/psd-quer-defesa-alcada-viceprimeiroministro-ministro-estado-1954980
https://www.publico.pt/2021/02/26/politica/noticia/marcelo-espera-reforma-papel-cemgfa-bemsucedida-arrojo-bom-senso-1952316
https://www.publico.pt/2021/02/26/politica/noticia/marcelo-espera-reforma-papel-cemgfa-bemsucedida-arrojo-bom-senso-1952316
https://observador.pt/opiniao/ha-leis-que-invariavelmente-devem-ser-fiscalizadas-pelo-tribunal-constitucional/
https://observador.pt/opiniao/ha-leis-que-invariavelmente-devem-ser-fiscalizadas-pelo-tribunal-constitucional/
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Não sendo jurista, tenho, em contrapartida, a convicção de que o senso 

comum, a mediana normalidade do homem adulto e experiente, o aproxima 

do universo das leis e da sua compreensão. Assim, perdoem-me os mais 

“puristas” de meter “foice em seara alheia”. Surgem estas linhas na senda da 

recente iniciativa que o Governo deseja encetar, relativamente a mais uma 

reforma para as Forças Armadas, centrada agora no reforço de poderes do 

chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA). 

Esta iniciativa, que estará a forjar os diplomas que necessitam de revisão na 

Assembleia da República, requerendo uma maioria de dois terços, pois são 

leis de reforço acrescido, já levou o Presidente da República a convocar o 

Conselho Superior de Defesa Nacional e o Conselho de Estado para se 

pronunciarem. Apesar de vozes dissonantes – como a do General Ramalho 

Eanes –, o consenso sobre os benefícios e oportunidade de tal reforma 

imperou e o processo parece ter condições para avançar. 

Os dois maiores partidos – PS e PSD – estão de acordo e, mais uma vez, 

veem o imediato e o óbvio, esquecendo, porém, o mais importante. 

Passo a explicar: Checks and balances, conceito muito caro aos anglo-

saxónicos, nomeadamente aos norte-americanos, traduz-se num 

“principle of government, under which separate branches are empowered to 

prevent actions by other branches and are induced to share power” e, ainda, 

que são “various procedures set in place to reduce mistakes, prevent improper 

behavior, or decrease the risk of centralization of power. […] 

[..] Checks and balances usually ensure that no one person or department has 

absolute control over decisions, clearly define the assigned duties, and force 

cooperation in completing tasks”. 

(pensamos que estas definições em língua inglesa são claras e inequívocas e 

daí termos optado por as manter nessa língua). 

A legislação portuguesa sobre as Forças Armadas teve em consideração esse 

equilíbrio e esses balanços ao dividir poderes entre os Chefes Militares, entre 

a Tutela e as chefias, atribuindo, por exemplo, competências deliberativas a 

órgãos de conselho, como o Conselho de Chefes de Estado Maior, 

competências estas que se querem agora extinguir. 

Não se trata aqui da subordinação de poderes, que é por demais evidente na 

nossa democracia, nem de questões corporativas, que é sempre um 

argumento para calar vozes contraditórias, nem, ainda, de resistência à 

mudança, que também vem à tona nestas situações em que a vontade de 

mudar impera sobre a racionalidade. As leis devem ser vistas não só pelos 

resultados imediatos que proporcionam, pelas questões que no óbvio 

regulam, mas, sobretudo, pelos desvios que eventualmente a prazo podem 

causar. 
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As leis sobre as questões militares, porque as Forças Armadas são um 

poderoso instrumento de soberania do Estado, são especiais neste aspecto. 

Se, a prazo, uma lei pode causar por desvio um efeito indesejável, então ela 

deve ser evitada. Ao concentrar poderes no CEMGFA poder-se-á correr o risco 

de, com o tempo, se instrumentalizar as Forças Armadas, que dependerão 

quase unicamente de dois interlocutores no patamar da decisão político-

estratégica: O Ministro da Defesa Nacional (MDN) e o CEMGFA; outro risco 

adveniente poderá ser o de o Ministro da Defesa Nacional deixar de ter 

contacto permanente e contínuo com os ramos e as suas chefias, causando 

erros de percepção que influenciarão negativamente a decisão. 

A concentração de poderes pode ser muito negativa num Estado que se 

deseja democrático, livre e equilibrado. A concentração de poderes, no que 

toca às Forças Armadas, pode ser perigosa. As mudanças nas Forças 

Armadas, que são alvo de um zelo quase persecutório por parte do nosso 

Governo – qualquer que seja a sua orientação política – em transformá-las 

em vez de as dotar das capacidades mínimas para poderem operar, devem 

ser feitas, como citado pelo General Ramalho Eanes, sem atropelos à sua 

unidade, continuidade e personalidade. 

Por se considerar que esta iniciativa poderá colocar em causa, precisamente, 

estes pressupostos, e ainda porque as Forças Armadas poderão ser mais 

facilmente instrumentalizadas e orientadas para objectivos políticos de curto 

prazo dependentes de eleições, esquecendo o seu carácter estruturante e 

permanente, porque a especificidade dos ramos pode ser esquecida face ao 

todo, perdendo-se assim a sua personalidade e alinhando-se por critérios de 

“unicidade”, parece-nos que, independentemente dos resultados na 

Assembleia da República, os diplomas daí resultantes deverão ser avaliados 

pelo Tribunal Constitucional. Diz o bom senso que assim deverá ser. 
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EXPRESSO 

Forças Armadas. PSD não vê “matéria para alarme” na 

reforma proposta pelo Governo, PCP reforça “distanciamento” 

A reforma concentra os poderes dos três ramos no Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas e tem suscitado a resistência no topo da 

hierarquia. Depois de se reunirem com o ministro da Defesa, sociais-

democratas falam em “alterações muito cirúrgicas”, enquanto comunistas 

acenam com voto contra. 

Hélder Gomes 

com Vítor Matos 

Jornalista 

6 abril 2021 

 

<https://expresso.pt/politica/2021-04-06-Forcas-Armadas.-PSD-nao-ve-materia-

para-alarme-na-reforma-proposta-pelo-Governo-PCP-reforca-distanciamento-

744a647d> 

O ministro da Defesa começou a ouvir os grupos parlamentares sobre a 

reforma do Governo para o comando superior das Forças Armadas. João 

Gomes Cravinho, que em fevereiro disse esperar “um consenso o mais 

abrangente possível”, voltou a ter o respaldo do PSD e a demarcação do 

PCP, os dois partidos com que se reuniu esta terça-feira por videoconferência.  

A reforma, que concentra os poderes dos chefes dos três ramos das 

Forças Armadas (Exército, Força Aérea e Marinha) na figura do Chefe 

do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), tem 

suscitado a resistência no topo da hierarquia e a oposição de dezenas de 

oficias generais retirados, incluindo do ex-Presidente da República Ramalho 

Eanes. 

Ana Miguel dos Santos, coordenadora do grupo parlamentar do PSD na 

Comissão de Defesa Nacional, não vê “matéria para alarme”. Em 

declarações ao Expresso, após a reunião com o ministro, a deputada fala 

de “alterações muito cirúrgicas” que “mantêm a integridade e a 

importância dos ramos”. “Os receios estão acautelados”, garante, falando 

mesmo numa “cláusula-travão” que assegura aos ramos “a possibilidade 

de evidentemente acederem ao ministro em muitas matérias”. 

Esta possibilidade entronca, de resto, nalguns dos pontos mais sensíveis da 

reforma: a passagem do poder deliberativo para consultivo do Conselho de 

Chefes de Estado-Maior ou o despacho com o ministro em matérias 

estruturantes. 

https://expresso.pt/autores/2018-04-02-Helder-Gomes
https://expresso.pt/politica/2021-04-06-Forcas-Armadas.-PSD-nao-ve-materia-para-alarme-na-reforma-proposta-pelo-Governo-PCP-reforca-distanciamento-744a647d
https://expresso.pt/politica/2021-04-06-Forcas-Armadas.-PSD-nao-ve-materia-para-alarme-na-reforma-proposta-pelo-Governo-PCP-reforca-distanciamento-744a647d
https://expresso.pt/politica/2021-04-06-Forcas-Armadas.-PSD-nao-ve-materia-para-alarme-na-reforma-proposta-pelo-Governo-PCP-reforca-distanciamento-744a647d
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2526-1/html/primeiro-caderno/politica/eanes-critica-atropelos-a-unidade-
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2526-1/html/primeiro-caderno/politica/eanes-critica-atropelos-a-unidade-
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Na semana passada, as chefias militares reuniram-se, em Conselho Superior 

Militar [30 março], com João Gomes Cravinho e com o CEMGFA, o almirante 

António Silva Ribeiro. Segundo apurou o Expresso, os generais Nunes 

Fonseca (Exército) e Joaquim Borrego (Força Aérea) e o almirante Mendes 

Calado (Armada) tentaram influenciar aspetos que têm sido contestados, 

designadamente a falta de clareza na cadeia de chefia dos comandos 

operacionais dos ramos, o poder meramente consultivo e o despacho com a 

tutela em matérias como a Lei de Programação Militar, que define a compra 

de equipamento, e a Lei de Infraestruturas Militares, que estabelece o uso e 

a alienação de imóveis. 

Sem prejuízo de merecer “uma análise com maior detalhe”, a proposta do 

Governo é “muito enxuta”, na avaliação do PSD. Os “ramos não perdem”, o 

que há é “uma diminuição das matérias que eventualmente poderão ir a 

despacho com o ministro”, reforça Ana Miguel dos Santos. A reforma está, 

por isso, “muito blindada”, tendo “cláusulas de salvaguarda”, que os ramos 

poderão acionar, acrescenta. 

A social-democrata sublinha que “a grande preocupação” do partido é “a 

perda estrutural de militares”, que descreve como “um problema crónico 

das Forças Armadas”. O PSD está “muito focado” e a “empenhar esforços” 

para solucionar a perda de efetivos e a falta de atratividade da carreira 

militar, diz ainda. 

António Filipe, coordenador do PCP na Comissão de Defesa Nacional, não 

poderia estar mais em desacordo com a avaliação social-democrata da 

reforma proposta pelo Governo. “Não criámos expectativas de que 

possamos vir a aprovar esta reforma”, assegura ao Expresso, na 

sequência do que descreve como “uma apresentação sumária do que o 

Governo tenciona aprovar”. O deputado comunista manifestou ao ministro 

o “distanciamento” do partido relativamente a uma intenção, que “já vem 

de trás”, a de “centralização da estrutura superior das Forças 

Armadas”. “Não nos parece que seja um bom caminho e muito menos 

que seja uma prioridade”, sustenta. 

Em fevereiro, quando Gomes Cravinho expressou a vontade do tal “consenso 

o mais abrangente possível”, António Filipe alertou que “outras 

reestruturações feitas no sentido do reforço dos poderes do CEMGFA não 

foram propriamente bem-sucedidas”. 

Na altura, deu como exemplo a reforma da saúde militar, que “também foi 

justificada com a necessidade de centralizar competências no CEMGFA”. 

Resultado: “Foram extintos os hospitais dos vários ramos, destruiu-se o que 

havia e o que se construiu não foi um progresso. Houve um retrocesso grave 

em matéria de saúde militar”, avaliou então ao Expresso. Agora reforça: “É 

reconhecido que a reforma da saúde militar não funcionou. 

https://expresso.pt/politica/2021-03-31-Chefias-militares-apresentaram-memorando-ao-ministro-para-alterar-reforma-das-Forcas-Armadas-b4426d51
https://expresso.pt/politica/2021-02-23-Ministro-batalha-por-um-consenso-abrangente-para-a-reforma-das-Forcas-Armadas.-Oposicao-lembra-erros-e-nao-passa-cheque-em-branco
https://expresso.pt/politica/2021-02-23-Ministro-batalha-por-um-consenso-abrangente-para-a-reforma-das-Forcas-Armadas.-Oposicao-lembra-erros-e-nao-passa-cheque-em-branco
https://expresso.pt/politica/2021-02-23-Ministro-batalha-por-um-consenso-abrangente-para-a-reforma-das-Forcas-Armadas.-Oposicao-lembra-erros-e-nao-passa-cheque-em-branco
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Mas o que se propõe agora é mais profundo e já tem a ver com a 

posição relativa do CEMGFA e dos vários ramos.” 

No mês passado, o Conselho Superior de Defesa Nacional, convocado pelo 

Presidente da República, deu “parecer de princípio favorável” aos projetos do 

Governo de reforma na estrutura militar, incluindo a centralização de 

competências no CEMGFA. No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa pôs 

como condição que a posição das chefias fosse tida em conta e fez 

questão de dizer, no final da reunião, que esperava equilíbrio na 

reforma. 

 

... ///... 

 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Reforma das Forças Armadas. PS promete "olhar crítico" à 

proposta do governo 

Valentina Marcelino 

06 abril 2021 

 

<https://www.dn.pt/politica/reforma-das-forcas-armadas-ps-promete-olhar-critico-

a-proposta-do-governo-13536185.html> 

"Ninguém quer uma revolução. Queremos chefes com prestígio e 

competências sobre os Ramos", assegura Diogo Leão, coordenador do 

grupo parlamentar do PS na Comissão de Defesa Nacional, quando 

questionado sobre a reforma que o governo pretende aprovar para as Forças 

Armadas, segundo a qual o chefe do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas (CEMGFA) absorverá praticamente todos os poderes dos chefes de 

Estado-Maior dos Ramos - Exército, Força Aérea e Marinha. 

Seguindo a sua estratégia de obter "um consenso o mais abrangente 

possível" na proposta de alteração à Lei Orgânica de Bases da Organização 

das Forças Armadas (LOBOFA) o ministro da Defesa começa esta terça-feira 

a reunir com os grupos parlamentares. 

"Sendo a Lei de Defesa Nacional e a LOBOFA peças estruturantes da Defesa 

Nacional, é importante que as alterações propostas sejam objeto de um 

amplo debate institucional, numa abertura ao diálogo com diferentes 

interlocutores, como aliás tem vindo a acontecer. Uma vez que estes diplomas 

serão discutidos na Assembleia da República, o ministro da Defesa 

Nacional irá auscultar as ideias dos partidos políticos sobre esta 

matéria", afiança fonte oficial do gabinete de João Gomes Cravinho. 

https://expresso.pt/politica/2021-03-15-Conselho-Superior-de-Defesa-Nacional-da-luz-verde-a-reformas-do-Governo-nas-Forcas-Armadas
https://www.dn.pt/autor/valentina-marcelino.html
https://www.dn.pt/politica/reforma-das-forcas-armadas-ps-promete-olhar-critico-a-proposta-do-governo-13536185.html
https://www.dn.pt/politica/reforma-das-forcas-armadas-ps-promete-olhar-critico-a-proposta-do-governo-13536185.html
https://www.dn.pt/sociedade/ministro-espera-consenso-o-mais-abrangente-possivel-sobre-reforma-das-forcas-armadas-13383374.html
https://www.dn.pt/sociedade/ministro-espera-consenso-o-mais-abrangente-possivel-sobre-reforma-das-forcas-armadas-13383374.html
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Pelo menos o PSD e o PCP confirmaram ao DN a convocatória enviada pelo 

gabinete do ministro e o agendamento para hoje da conversa por 

videoconferência, com um só ponto de agenda: "Reforma no Comando 

Superior das Forças Armadas". 

Do PS, com o qual a reunião será na quarta ou quinta-feira (embora até à 

hora do fecho desta edição não tivesse ainda recebido a convocatória da 

Defesa), vêm os primeiros avisos. 

"Estamos de acordo com os princípios da reforma, designadamente do ponto 

de vista da centralização do poder operacional no CEMGFA, através de uma 

unidade de comando supra-ramos, mas não deixaremos de ter um olhar 

crítico sobre o diploma que nos for apresentado", promete Diogo Leão, 

salvaguardando não conhecer ainda o diploma. 

Refutando os argumentos de ex-chefes dos ramos que são contra a 

concentração de poderes no CEMGFA e que considera estarem "a lutar contra 

a história" - porque "há muito tempo que o poder político tinha desejo de 

centralizar num chefe militar (CEMGFA) um conjunto de poderes em relação 

aos quais foram sendo identificadas lacunas em várias ocasiões" - o deputado 

garante propostas dos socialistas "para melhorar" o que Cravinho proporá. 

"Tem de se conservar a dignidade dos chefes perante os ramos. 

Ninguém quer uma revolução. Queremos chefes com prestígio e 

competências sobre os ramos. Tudo terá de ser visto 

milimetricamente. Será com certeza preciso derrubar algumas barreiras, 

parte das quais mentais", sublinha, afastando perceção de se estar a criar "um 

superchefe." 

"O CEMGFA tem de ter dignidade e capacidade para decidir e atuar de acordo 

com o que lhe for conferido pela lei e de acordo com as orientações políticas 

do governo eleito", salienta. 

Ao que o DN apurou junto a fontes militares e parlamentares que estão a 

acompanhar este processo, uma das questões que o governo pode ceder é no 

poder deliberativo do Conselho de Chefes de Estado-Maior, onde os chefes 

agora decidem sobre todas as matérias dos seus Ramos e que o governo 

pretende que passem apenas a ser "ouvidos" pelo CEMGFA, sendo este a ter 

a decisão final. 

Por exemplo, na aprovação da Lei de Programação Militar, relacionada com 

questões orçamentais, é possível que os chefes mantenham o seu poder 

deliberativo. 

Com o PSD a reunião está marcada para o final da tarde. Cravinho já tem a 

garantia que o maior partido da oposição está também de acordo com 

os princípios desta reforma, mas há detalhes a acertar. 

https://www.dn.pt/politica/governo-e-psd-alinhados-poem-generais-em-sentido-13505776.html
https://www.dn.pt/politica/governo-e-psd-alinhados-poem-generais-em-sentido-13505776.html
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"Este processo está a seguir os seus termos normais de apreciação pelos 

órgãos políticos que se devem pronunciar sobre matérias desta natureza. Será 

o momento de conhecermos com objetividade a proposta do governo e 

manifestarmos o nosso ponto de vista", afirma a deputada Ana Miguel dos 

Santos, coordenadora para a Defesa da bancada, que não respondeu sobre 

se o governo deveria ter em conta as preocupações já manifestadas 

pelos ex-chefes. 

No PCP, o deputado com a pasta da Defesa, António Filipe, duvida que 

as críticas dos ex-chefes sejam "tidas em conta", pelo governo "dado que 

incidem sobre o essencial das propostas". Para já, os comunistas não 

querem "assumir nenhum compromisso quanto à viabilização das 

propostas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... /// ... 

 

 

 

 

  

https://www.dn.pt/politica/ana-miguel-dos-santos-nao-cedemos-a-pressoes-esta-reforma-e-inevitavel-13505844.html
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REFORMA DA ESTRUTURA SUPERIOR DAS FORÇAS ARMADAS23 
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23 Documento elaborado pelo GREI, consideradas as segundas versões dos projetos 

de Proposta de Lei do Governo n.o 870/XXI/2021 e n.º 868/XXII/2021, 
complementar do Estudo, de 05 de março, e, como este, remetido ao PR e aos 
CEM. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento resume os estudos efetuados pelo GREI e por alguns 

dos seus elementos, a título individual, relativamente ao assunto da “Reforma 

da Estrutura Superior das Forças Armadas” (Reforma), abordando nele, com 

algum realce e objetividade, as seguintes e mais importantes questões: por 

um lado, o método e o processo adotados pelo Governo no presente processo 

legislativo e, por outro, as questões não despiciendas da sua oportunidade, 

bem como das dissimetrias entre prioridades aparentes e prioridades reais e 

fragilidade conceptual. 

Num segundo momento, traz-se igualmente à colação, de forma breve e 

pragmática, os elementos considerados principais de uma apreciação 

efetuada na especialidade às Propostas de Lei do Governo (2ª versão) e que, 

em concreto, visam dar corpo e forma a uma tal Reforma: uma nova LOBOFA 

e uma alteração à LDN atualmente em vigor.  

2. A REFORMA E O MÉTODO 

Nos preâmbulos das propostas de alteração da LDN e de uma nova LOBOFA 

declara-se que ”a necessidade de um processo contínuo de adaptação das 

Forças Armadas (FFAA), em função da prevalência de novas tipologias de 

ameaças e missões, impõe: a melhoria da articulação político-militar […] o 

reforço da unidade de comando […] a minimização de redundâncias e de 

estruturas; e o esclarecimento de situações que podem ser equívocas quanto 

à linha de comando” sic.   

Nestes termos, a primeira questão que se coloca é a de saber quais os 

estudos, se é que existem, que terão sido elaborados no sentido de identificar 

com precisão as questões que, de uma forma ou outra, determinam a 

prossecução desta “Reforma”. Isto é, identificar com objetividade e rigor o 

problema que (pré) existe e que se pretende resolver e, nesse sentido e 

previamente, responder à primeira de todas as questões: 

Que Defesa se pretende para Portugal e que modelo de FFAA deve o País 

possuir? 

Não se conhece resposta a esta pergunta, mas, mesmo admitindo que o 

poder político eventualmente a conhecerá e a mantém reservada, determina 

a doutrina e a lei consagra que o modelo de planeamento, no âmbito da 

defesa nacional, decorra de uma hierarquia de documentos estruturantes que 

por ordem decrescente de importância, a seguir se recordam: 

 O Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN) 

 O Conceito Estratégico Militar (CEM) 

 As Missões das Forças Armadas (MIFAS) 

 O Sistema de Forças (SF) 

 O Dispositivo 
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Dentro da hierarquia de conceitos, à CRP segue-se a própria LDN que 

conjugada, adequadamente, com a LOBOFA estabelece um modelo de 

planeamento estratégico do tipo descendente, necessariamente interativo 

com o primeiro daqueles documentos - o CEDN - e que, em degraus 

subsequentes, vão determinando a jusante e conformemente a elaboração 

dos demais, do CEM, das MIFAS, do SF e do Dispositivo.   

Ora, que se saiba, esta interação não pode ter existido no quadro da presente 

reforma, até porque o CEDN, que data de 2013, ainda não foi objeto de 

revisão. 

De notar que a abordagem dos diversos níveis de conceitos e de 

documentação de defesa tem de ser feita sempre de um modo abrangente e 

integrado, olhando o conjunto como uma sistema e, desse ponto de vista, 

não se pode mexer em qualquer uma das suas partes sem que 

obrigatoriamente se ajuste e adapte de acordo as restantes, sob pena de, se 

o não fizermos, o conjunto em si perder rigor e coerência, o que é grave e, 

de todo, é de  evitar.  

Que se conheça, a adaptação das FFAA às ameaças e riscos com que nos 

confrontamos no Séc. XXI carece de justificado fundamento que só poderá 

ser encontrado com a revisão antes de tudo do próprio CEDN.  

3. A REFORMA E O PROCESSO 

Sendo as FFAA uma instituição estruturante do Estado, não devem os 

assuntos a elas respeitantes serem tratados de forma superficial e 

imponderada. É por isso mesmo que o enquadramento legislativo, de 

patamar superior, é constituído por leis de valor reforçado sujeitas a apertado 

escrutínio no plano político pelos órgãos de soberania - PR, AR, Governo e o 

CSDN. 

E situando-se estas questões no patamar de decisão política, determina a Lei 

que seja formalmente ouvido o conselho avisado das Chefias Militares e, a 

prudência e o bom senso, que não seja desperdiçada a experiência e a 

capacidade técnica de especialistas conhecedores da matéria e que existem 

no País. 

São assuntos de Estado que não podem ser tratados, reforce-se, de forma 

superficial e inadequada e sem envolver todos os interessados sem exclusão. 

Vejamos. 

Após uma apresentação de total surpresa para os CEM das linhas gerais da 

visão do MDN sobre a Reforma, efetuada, no CSM, de 16 de fevereiro pp, 

seguiu-se um novo CSM a 12 de março, em que só na manhã desse mesmo 

dia os CEM ficaram a conhecer as alterações propostas à LDN e à LOBOFA. 
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Em 15 de março, realizou-se um CSDN sobre o assunto, culminando o 

processo a 19 de março numa reunião do CE. 

Uma semana depois foram apresentadas novas versões daquelas leis e 

convocado um CSM para 30 de março, não sem antes uma local da imprensa 

(Diário de Notícias, de 27 março) ter referido que a posição das chefias que 

aí assumissem “poderia ditar-lhes o futuro na hierarquia”. 

Considera-se que não se podem tratar assuntos desta importância assim, 

com tamanha ligeireza e num aparente contrarrelógio. Não dando sequer aos 

CEM, e nesta época de pandemia isso é mais evidente, o tempo necessário 

para devidamente os avaliarem consultando os seus gabinetes e os respetivos 

Estados Maiores.  

Esta forma ínvia de proceder tanto desprestigia a liderança política, como a 

militar que, sem melhor opção, fica diminuída aos olhos dos subordinados 

corroendo-se, assim, os valores fundamentais de comando – a liderança, a 

coesão, a hierarquia, a disciplina e a confiança mútua.  

Os mais recentes processos de “reforma das FFAA” ocorridos em 2009 e 2014 

revestiram-se, apesar de tudo, de outra elevação, ou melhor dizendo de uma 

elevação mínima dentro do quadro legal aplicável. Tiveram o seu início em 

Resoluções de Conselho de Ministros - RCM 39/2008, de 28 de fevereiro e a 

RCM 26/2013, de 11 de abril -, que estabeleceram as suas linhas gerais e 

posteriormente foram objeto de aprofundadas avaliações e propostas de 

alteração, nos adequados patamares políticos e militares. 

A reforma de 2009, por exemplo, demorou cerca de 18 meses até ser 

publicada em Diário da República a LDN e a LOBOFA e a de 2014 quase outro 

tanto, 16 meses, o que contrasta, claramente, com os tempos em que esta 

foi feita de apenas um mês. 

4. A REFORMA E A OPORTUNIDADE 

No atual contexto nacional em que se vive uma enorme crise social, 

económica, sanitária, de educação e de cultura, decorrente da situação 

pandémica que atinge o mundo, que podem afetar imponderavelmente o 

instável equilíbrio em que vivemos, a última coisa que necessitaríamos seria 

o adicionar de instabilidade às FFAA, com mudanças disruptivas do seu 

funcionamento que carecem de justificação bastante nos planos político, 

estratégico e operacional. 

Será certo que o programa do XXII governo determina o desígnio de 

“Reorganizar definitivamente 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”. 
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Quanto a isto, torna-se claro que o governo pretende organizar 

“definitivamente” as FFAA, mas não é possível identificar nenhumas diretrizes 

e orientações ampliativas e concretas sobre o assunto para além de uma 

desejada “organização modular e flexível” e a necessidade de uma efetiva 

arquitetura de comando conjunto”. 

E se esta afirmação é verdadeira também não deixa de o ser referir que toda 

essa caracterização e postura não é nova e, até, já consta, e há algum tempo 

a esta parte, do presente quadro legal. 

Ora, nestas circunstâncias, a manter-se por parte do Governo esta 

necessidade, a questão que fica por responder poderá eventualmente 

relacionar-se com desempenhos menos conseguidos do EMGFA, do seu 

quartel-general conjunto, do atual CCOM, dos próprios ramos das FFAA ou 

mesmo, até, por parte das FND? Algo que venha correndo mal e não seja 

conhecido. Trata-se, no entanto, pela nossa parte, de pura conjetura, uma 

vez que os pressupostos não são nossos conhecidos. 

É que esta questão não nos parece fazer o menor sentido até, porque, ao 

invés, os elogios à sua atuação têm sido constantes e diversificados na forma 

e na origem, os de sempre, insuspeitos comandos da OTAN/NATO ou UE dos 

quais as FND dependem e a nível nacional, as sucessivas tutelas e patamares 

políticos de afinidade e envolvimento. 

E a ser assim as razões de ser para a “Reforma” não se alcançam e muito 

menos se compreendem.  

5. O PROGRAMA DO GOVERNO E AS PRIORIDADES 

O problema que de facto existe e que, aliás, é identificado como primeiro 

titulo no já aludido programa de governo é o de ”Colocar as pessoas 

primeiro”. 

E, neste domínio atentemos sucintamente na realidade atual. 

Os Recursos humanos 

Quanto à adequação do recrutamento e retenção, a “Reforma 2020” que 

previa atingir um patamar de efetivos entre 30.000 a 32.000 militares os que 

existem são pouco mais de 26.000. 

Quanto à saúde, a boa ideia de edificar um Hospital Militar Único foi pervertida 

por uma imprudente pressa em encerrar os hospitais dos Ramos sem cuidar 

de garantir que a capacidade necessária em dimensão de valências e 

acolhimento, fosse minimamente suficiente no novo hospital. 

A isto acresce a grave situação financeira do Instituto IASFA que não 

consegue honrar as suas responsabilidades - ao contrário do que acontecia 

quando a assistência à doença se encontrava nos ramos – o que tem como 
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resultado a sucessiva suspensão de protocolos e convenções existentes com 

o setor privado, a que os militares e suas famílias se vêm forçados a recorrer 

por insuficiência do SSM. 

As sucessivas promessas de solução não passam de uma quimera24 

constantemente adiada.   

Adicionalmente, a falta de atratividade pelas FFAA, entre outos fatores, pode 

ser explicada pelo deslaçar da ligação com a sociedade por extinção do SMO, 

a que se junta a falta de cultura de defesa, propositada ou displicentemente 

omissa na formação dos jovens, e que é fortemente potenciada pelas 

disparidades remuneratórias existentes, designadamente, por comparação 

com as Forças de Segurança. 

Sem entrar em detalhes a este propósito apenas de referir, a título ilustrativo, 

que todas as patentes das FFAA ganham substancialmente menos que as 

correspondentes da GNR e da PSP - diferenças que se situam em alguns casos 

em mais de 30%. 

E foi por isso mesmo que o CCEM harmonizou uma proposta de correção 

destas disparidades remuneratórias que submeteu à decisão superior em 4 

de março de 2020 - há mais de um ano sem que se conheça qualquer 

evolução. 

Numa carreira de extrema exigência, como esta nas FFAA, que determina 

sacrifícios, deveres, responsabilidades e abdicação de direitos como em 

nenhuma outra, é fácil identificar as causas da insuficiência de efetivos. Este 

sim é um gravíssimo problema da DN e das FFAA que deveria ter prioridade 

de solução e que as hierarquias políticas não privilegiam. 

Os Recursos financeiros 

No que se refere aos orçamentos de funcionamento, constata-se que os 

agrupamentos de despesa de pessoal e da operação e manutenção têm 

estado abaixo dos montantes que os representantes das FFAA geralmente 

afirmam como necessário para garantir a prontidão operacional. 

Por esse motivo, têm crescido as dificuldades de sustentação e de 

manutenção no seu âmbito, com maior incidência na Marinha e na Força 

Aérea, pelas caraterísticas dos meios que operam. 

Quanto aos orçamentos de investimento, a principal dificuldade tem residido 

na execução orçamental dos montantes aprovados. Com efeito, verifica-se 

que a aprovação das LPM apenas significa que um conjunto de programas de 

aquisição ou de modernização de armamento e equipamento, propostos pelo 

Governo, foram validados como compete pela Assembleia da República. 

 
24 Declarações do MDN ao “Público “em 5 de março de 2020 em que no primeiro 

semestre de 2020 estaria encontrada a solução. 
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Na prática, o calendário e os fluxos financeiros constantes das LPM sofrem 

frequentes descontinuidades em resultado de cativações, de deduções, de 

transferências de saldos e, em certos casos, de dificuldades associadas à 

complexidade técnica e administrativa dos processos e sua execução. 

A isto acrescem artificiosos métodos de relativizar estatisticamente estes 

factos perante a opinião pública e fora internacionais.  

No quadro das LIPM, têm sido insuficientemente realizadas as ações de 

conservação, manutenção, segurança, modernização e edificação de 

infraestruturas da componente fixa do SF. 

Paralelamente, tem prosseguido a exploração das modalidades de 

rentabilização de imóveis afetos à defesa nacional, com resultados medíocres. 

Por isso, persistem graves deficiências ao nível da habitabilidade e 

funcionalidade de muitas infraestruturas, que só será possível ultrapassar 

através de um programa mais vasto e ambicioso. 

Tudo isto concorre para a degradação das componentes operacional e fixa do 

SF e evidencia, pelo menos, a absoluta necessidade do reconhecimento da 

situação e das vulnerabilidades que se podem abrir, e, em conformidade, 

atuar, exercendo, os órgãos políticos instituídos, e como lhes compete, o 

dever de acompanhar estes processos, fiscalizando e controlando o seu 

oportuno desenvolvimento e prossecução.  

Reconhecem-se as dificuldades de solução deste problema face à situação 

económica do País, mas não se pode admitir a assimetria de tratamento que 

se verifica com a duplicação de capacidades com as forças de segurança, em 

especial com a GNR, ao adquirir armamento sem uniformização da 

interoperabilidade com o Exército e meios navais que muita falta fazem à 

Marinha e Autoridade Marítima Nacional que vê degradar os poucos de que 

dispõe por indisponibilidade financeira para a sua renovação e manutenção. 

6. A MUDANÇA E OS CONCEITOS 

A doutrina reconhece unanimemente que os erros mais comuns nos 

processos de mudança são, para além da falta de visão estratégica e de uma 

afirmação clara de um propósito entendível, o não convencimento do público, 

seu destinatário, quanto ao mérito e bondade da mudança e o ignorar-se, 

tantas vezes, a história e a cultura própria da organização ou Instituição. 

Ora se há Instituição com uma cultura centenária em Portugal são as Forças 

Armadas. 

Essa cultura funda-se em princípios de autoridade, de hierarquia, de 

disciplina, de coesão, de unidade de comando e de confiança-mútua, num 

quadro bem definido de patamares e níveis de decisão e responsabilidade que 
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possibilitam, no final, a eficiência da estrutura organizacional e a eficácia dos 

resultados no cumprimento da missão. Esses patamares fluem da política à 

estratégia, do planeamento à gestão e da operacionalização à conduta. 

Nesse sentido, uma análise macro das atuais propostas de LDN e da LOBOFA 

o que evidencia, entre outras discrepâncias, são sobreposições nítidas de 

patamares e níveis de decisão e uma certa confusão entre atribuições e 

responsabilidades, entre responsabilidade e autoridade, entre competências 

administrativas, por um lado, e operacionais, por outro, dos diversos atores 

em presença, seja Ministro, CEMGFA ou CEM. 

De facto, é patente uma sobreposição entre politica e ”planeamento de defesa 

militar” que deve competir ao Ministro, no que respeita à definição de 

objetivos e de orientações de enquadramento. Por seu turno, O CEMGFA, ao 

assegurar a ligação entre a política e a estratégia, deve preocupar-se com a 

prospetiva e com o planeamento estratégico. Mas também, com o 

estabelecimento de objetivos militares, estratégicos e operacionais, e ainda 

com disposições outras de contexto, orientadoras do planeamento de forças. 

Por último os CEM a quem competirá a “gestão estratégica”, disciplina esta, 

onde devem pontificar e, ao seu nível, dirigir, coordenar e administrar os 

respetivos ramos. 

Enquanto persistir esta confusão, todo o edifício que se pretende construir 

enfermará de um “pecado original” proporcionado pela visão atávica de a 

qualquer custo e ao arrepio do caminho que vinha sendo prosseguido desde 

1982, se querer transferir ”poder” (e competências) do Ministro para o 

CEMGFA e, agora, dos CEM para o CEMGFA.  

As competências do Ministro devem centrar-se nos níveis da Politica e da 

Política de Defesa Militar, pois são aí, sublinhe-se, nesse nível, que se 

encontram as suas  atribuições, enquanto o CEMGFA e os seus poderes 

radicam num nível outro de decisão - Estratégico e aí, no domínio concreto 

do “Planeamento” e do Planeamento  Estratégico Militar”, nas suas vertentes 

de formulação e conceito, de organização da própria estratégia militar e do 

inerente planeamento de forças, sua operacionalização e emprego (estratégia 

operacional) deixando a edificação, o levantamento e a sustentação de 

capacidades e forças para os seus detentores efetivos – os ramos - e os seus 

comandantes, os CEM. 

Ao não se balizar, convenientemente, estes patamares que são diversos em 

âmbito e distintos em atribuições e competências, todos farão o que podem, 

mas não o que devem e o resultado será, por certo, um continuum de atrito 

persistente e insolúvel, mesmo com a aparente panaceia de se proceder a 

uma subordinação permanente (e em down-grade) não compreendida de 

todo pelos CEM, que, convenhamos, nem em tempo de guerra tem lugar, 

uma vez que, em tal e extrema conjuntura, o seu estatuto é, por lei, e bem, 

de comandantes adjuntos.  
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É claro que o “separar das águas” terá implicações em outros diplomas, a 

jusante destes dois - LDN e LOBOFA – designadamente, ao nível das leis 

orgânicas do MD, do EMGFA e dos ramos, pelo que, nestas circunstâncias, a 

avaliação desta reforma só será verdadeiramente possível efetuar, quando 

concomitantemente for conhecido este seu outro e importante conteúdo. 

Uma breve síntese 

Os grandes problemas com que a instituição militar se defronta e que seria 

prioritário resolver situam-se ao nível dos recursos humanos e financeiros.  

Ao invés, a proposta de reforma que o Governo propõe  vem incidir sobre a 

estrutura superior da  DN e das FFAA, fundada numa parte de interpretação 

implícita do Programa de Governo, esquecendo todas as demais e relevantes; 

invocando razões de maior “eficácia e eficiência de resposta a ameaças que 

exigem respostas integradas” e copiando aparentemente (porque só em 

parte) as “FFAA de referência no espaço geopolítico  da Europa Ocidental e 

Atlântica“ em que nos integramos; invocando adicionalmente  “a verificação 

de um tendência para o reforço do poder do CEMGFA e do comando conjunto 

das FFAA” .  

Ora, esta “reforma,” feita ao revés e ao arrepio dos princípios e dos valores, 

da doutrina e dos conceitos e da cultura da Instituição Militar apenas poderá 

vir a revestir-se de mérito e mais valia se essa cultura e esses princípios 

forem estritamente observados num quadro holístico das suas implicações e 

decorrências. De contrário potenciará, em vez de resolver, problemas 

existentes e criará outros, em quaisquer dos casos, com consequências 

imponderáveis e seguramente bem nefastas. 

Esquece-se, imponderadamente, que as nossas FFAA sendo umas das mais 

antigas do mundo têm mais de oito séculos de existência ao serviço de 

Portugal e dos portugueses, são depositárias de uma cultura, de valores 

éticos, estruturais e de desempenho que sempre se revelaram à altura dos 

desafios que se lhes colocaram em tempo de paz, de crise ou de guerra.  

E se isto é verdade também não deixa de ser verdade afirmar que no País, 

certamente, não haverá Instituição estruturante do Estado e das suas funções 

de soberania que, desde a implantação da Democracia, tantas e tantas 

transformações tenha sofrido e mais se tenha ajustado e modernizado. 

*** * *** 

Nos parágrafos seguintes  apontaremos as principais incongruências das 

presentes propostas de Lei que numa visão macro se situam ao nível da 

doutrina organizacional e dos conceitos,  e na  esdrúxula translação de 

competências do MDN e dos CEM para um CEMGFA  que, dotado  de um 
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excessivo  poder unipessoal, sem a contrapartida de Cheks and Balances, que 

aliás  existe nesses tais países de referência tão propalados, ficará investido 

em funções que extravasando o próprio domínio militar  mais  incumbiriam, 

por isso,  a um típico ministro das Forças Armadas.  

Aparentemente, voltaríamos à situação antes da entrada em vigor da Lei da 

Defesa Nacional e das FFAA, de 1982, com a diferença de vivermos agora em 

plena normalidade democrática.  

7. A REFORMA E AS PROPOSTAS DE LEI. UMA APRECIAÇÃO 

1.ª ideia - Reforçar o CEMGFA, colocar os Ramo sob sua autoridade 

               LOBOFA                                 LDN 

Art.º 3.º, 4.º, 5.º, 7.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 16.º, 17.º, 18.º, 25.º     Art.º: 23.º 

Disposição de difícil compreensão esta, no seu propósito, e que se pretende 

agora levar por diante, desde logo porque, atenta a lei, são as FFAA e os seus 

Ramos – Marinha, Exército e Força Aérea – as entidades, às quais foi definida 

a Missão de participar de forma integrada na Defesa Militar da República. 

Para isso o Estado atribui-lhes meios e forças e são eles, os ramos que, assim, 

igualmente por lei, são parte integrante do SF, o instrumento da sua missão 

e o referencial primeiro de toda a organização-FFAA. 

Daí, por terem forças, os ramos têm um Comandante: os CEM. 

O CEMGFA, de acordo também com a lei, não tem uma missão atribuída e 

por isso não tem forças próprias. As Forças de que detém o comado 

operacional em tempo de paz são-lhes postas à disposição pelos ramos e 

sempre que definido como necessário e em função das condições e conjuntura 

do momento. 

E, neste enquadramento, é igualmente responsável pelo planeamento, 

designadamente pela prospetiva e pelo planeamento de forças (de cuja 

diretiva iniciadora se encarrega) e pela implementação e conduta da 

estratégia militar e operacional, bem como pela capacidade de resposta 

militar das FFAA. 

A esta luz, mas também, à luz da doutrina e dos próprios conceitos dir-se-á 

estarmos perante uma incongruência legislativa, resultante da confusão entre 

coisas diferentes, por um lado, níveis de decisão, responsabilidade e 

autoridade e, por outro, organização administrativa e organização 

operacional, ou mesmo entre órgãos de linha e de Estado-Maior ou de 

conselho e que grassa, um pouco incompreensivelmente, por todo o diploma. 
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Tendo em consideração tudo o que vem sendo dito a respeito das 

responsabilidades dos CEM e do CEMGFA e do intricado de relações de 

autoridade que entre eles se estabelecem, dir-se-á que a prossecução desta 

iniciativa legislativa, nos termos, em que está apresentada, no limite, poderá 

vir a transformar as FFAA (e os seus três ramos) numa força única do tipo 

guarda nacional e em que o CEMGFA, transformado agora no seu 

comandante-geral, responderá por ela e pela defesa do País.  

Desse ponto de vista, para além das “competências próprias dos cargos de 

direção superior”, competir-lhe-ia exercer em tempo de paz o comando 

completo sobre todas as unidades, forças e elementos que a integrariam e 

onde os Ramos se incorporariam como simples serviços ou meras unidades 

orgânicas estruturadas em função do próprio espaço de afinidade e manobra, 

em terra, no mar ou no ar.  

Julgamos que a ser assim, seria de tal modo destrutivo das FFAA 

portuguesas, fosse no seu conjunto fosse considerando cada um dos Ramos 

individualmente que dificilmente poderia ser aceite.  

Perdia-se na secretaria o que não se havia perdido em combate. 

A propósito será de lembrar ainda, que não há conjunto sem haver partes e 

que as partes, no caso, os Ramos das FFAA têm valor e identidade própria. 

São eles, enquanto elementos força do Poder Naval, do Poder Terrestre ou 

do Poder Aéreo, todos, e cada um, as expressões particulares desse Poder 

Nacional. 

Poder este que não poderá ser corroído ou, até, mesmo comprometido, 

porque a sê-lo as vulnerabilidades e os riscos, que se abrem e que o corroem, 

serão, seguramente, de lesa Pátria. Os militares e a Nação que servem, com 

grande denodo e espírito de sacrifico, quase desde a nacionalidade, não o 

compreenderiam, muito menos o perdoariam.  

Uma última nota para sublinhar que estas mesmas propostas de Lei 

evidenciam a vontade nítida de esvaziar de poder os CEM, de os trazer para 

um nível de responsabilidades que nada tem a ver com o elenco de 

competências que hoje lhe estão cometidas. 

Circunscritos que fiquem, apenas, aos domínios enunciados, é o mesmo que 

dizer que ficam ao nível, se não abaixo de um OCAD dos ramos e daquilo que 

hoje em dia lhes compete assegurar e isso para além de incompreensível 

seria altamente desprestigiante. 

Ainda de referir a gravidade de se conferir a possibilidade (Art.º 22.º da 

proposta de LOBOFA) de existir recurso hierárquico a patamar superior aos 

CEM o que implicará adicional corrosão nas suas competências, desta vez 

com impacto na administração interna da disciplina.  
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Ora, a ser assim e atentas outras e mais gravosas consequências que 

cumulativamente se colocariam consideramos não ser passível de entender e 

mesmo de aceitar uma tal revolução. 

2.ª ideia – Circunscrever os CEM à geração e aprontamento de 

forças 

LOBOFA 

Artigos: 18.º 

Presente todo o articulado, os CEM, apenas, respondem, em concreto, pela 

geração de forças e sobre esse assunto dialogam com o MDN, no âmbito da 

execução da programação militar. Em tudo o mais - preparação, formação e 

sustentação - o CEMGFA pode diretamente intervir, pois os CEM são seus 

subordinados para tudo o que tenha a ver com a “atividade militar” e esta 

disposição dá igualmente para tudo e isso é, no mínimo, lato em demasia e 

algo incompreensível. 

3.ª ideia – CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação 

própria 

LOBOFA 

Artigos: 10.º, 11.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º 

Passar o EMGFA a ser igualmente responsável pela a realização deste tipo de 

missões, exceção feita àquelas que têm lugar no âmbito do funcionamento 

dos SBSM e SBSA é qualquer coisa de inimaginável e por várias ordens de 

razões. Desde logo porque as Missões, de acordo com as respetivas Leis 

Orgânicas, estão cometidas aos CEM. São os ramos que dispõem dos meios 

e que legalmente são responsáveis por atribuí-los: a Marinha ao SAM e a FAP 

ao SAA. 

Missões reguladas por legislação própria e atualmente responsabilidade dos 

ramos 

• À Marinha 

o exercer a autoridade do Estado nas zonas marítimas sob 

soberania ou jurisdição nacional e no alto mar; 

o Assegurar o funcionamento do serviço de Busca e Salvamento 

Marítimo (SBSM); 

o Realizar operações e atividades no domínio das ciências e das 

técnicas do mar (Instituto Hidrográfico) 

• Ao Exército - (a sua lei orgânica não especifica); 

• À Força Aérea 

o Assegurar o funcionamento do serviço de Busca e salvamento 

Aéreo (SBSA). 
 

Compete: 
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Mais, são os CEM, eles próprios, as respetivas Autoridades Nacionais 

(Marítima e Aérea) e, por isso dependem diretamente do MDN com quem 

especificamente tratam destes assuntos. 

As missões, grande parte delas, são desempenhadas na modalidade de 

duplo-uso como, e bem, estipula o CEDN e o próprio MDN defendeu em artigo 

recentemente publicado no Diário de Notícias (21NOV2020). 

Outras, são missões especiais que envolvem canais de comunicação pessoal 

própria e regulados por protocolos dedicados como, por exemplo, com certos 

Serviços de Segurança. 

Por tudo isto será altamente gravoso viabilizar o envolvimento de outras 

entidades nesta matéria, sob pena de se abrirem fortes vulnerabilidades em 

todo este modelo de emprego operacional. 

Esta disposição será, pois, nestes termos, por incompreensível, igualmente 

de rejeitar. 

4.ª ideia – Os CEM deixam de despachar com o MDN 

  LOBOFA      LDN 

   Artigos: 17.º (n.º 5)   Artigo: 23.º (n.º 4) 

Esta ideia, agora aparentemente mitigada por verificação da impossibilidade 

operativa em a concretizar, corresponde, no fundo, ao grande objetivo 

ministerial de ficar apenas com um único interlocutor militar - o CEMGFA - a 

despachar consigo e a quem, paulatinamente, foi, entretanto, passando 

responsabilidades que, no passado, chamara a si, como por exemplo, o 

ensino superior inter-forças hoje o IUM e a área da Saúde Militar. 

Com esta  translação de competências do Ministro  e dos CEM em favor do 

CEMGFA “Militariza-se” de novo o MDN, concentrando numa única entidade - 

o CEMGFA – (que até parece um ministro das FFAA) tantas e tantas 

responsabilidades e uma enorme   amplitude administrativa que a máquina 

militar ficará, por certo, de difícil gestão, pondo em causa a “eficiência da 

estrutura”, a sua “economia” e até a “eficácia dos resultados”, no fundo os 

célebres “3 E” da gestão o que nos parece de todo altamente gravoso. 

Regressa-se ao período ante LDN de1982, agora, em plena normalidade 

democrática. Algo incompreensível. 

5.ª ideia – O CEMGFA com capacidade para coordenar os EM dos 

ramos 

LOBOFA 

Artigos: 7.º [(n.º 2 b)] 
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Aspeto que por si é revelador da interferência hierárquica e lateralizada em 

organismos que dependem e reportam para entidades distintas, pondo em 

causa de forma flagrante o princípio da hierarquia e da unidade de comando, 

a própria teoria da organização (e os conceitos de órgão de linha e staff) o 

que se considera igualmente lesivo da organização estruturada dos ramos e, 

por isso, disposição que será igualmente de rejeitar. 

6.ª ideia – O CCEM deixará de coordenar de ter competências 

deliberativas 

LOBOFA 

Artigo: 20.º 

O facto de o CCEM deixar de ser o principal órgão de carácter coordenador e 

passar a ser, apenas, órgão de consulta do CEMGFA é lesivo dos interesses 

das FFAA e das usuais e concertadas regras de aplicação do poder militar. 

Na realidade em causa estará a possibilidade de se dispor de um processo de 

decisão superior participado, amplamente democrático e com as vantagens 

evidentes dai decorrentes o que, nestas circunstâncias, e também pelo 

conjunto de matérias que, em concreto e substantivamente estão em causa, 

se entende ser de rejeitar. 

A história evidencia bem os nefastos resultados de processos de decisão 

militar fundados em personalidades únicas e “iluminadas”. 

*** * *** 

Objetivo do MDN - Permitir ao CEMGFA a disponibilidade das forças 

de que precisa 

A definição deste objetivo pode fazer subentende que o CEMGFA, porventura, 

não disporá das Forças para empregar quando e sempre que precisa. Se 

assim é, perguntar-se-á: 

Será porque os Ramos não lhas disponibilizam preparadas e prontas na 

oportunidade requerida? 

Ora a confirmar-se este cenário haverá que indagar porquê. Duas hipóteses:  

H1- As forças existem, integram o SF, mas não estão levantadas. 

Porquê? 

Por falha de planeamento, por falta de efetivos, por falta de recursos 

financeiros, humanos ou materiais que permitam proceder ao seu 

apetrechamento e preparação atempada? ou 

H2- As forças não existem, constam do SF, mas não estão edificadas. 

Porquê? 
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De quem é a responsabilidade? 

Ambas as hipóteses, no limite, poderão ter na base problemas de natureza 

orçamental. Na primeira, o que estará em causa será o “orçamento de 

funcionamento” e a existência ou não de verbas para recrutar, formar, 

preparar, manter e empregar os meios e as forças, devidamente. Na segunda 

das hipóteses, a-contrario, será o “orçamento de investimento” a explicar a 

falta de meios. 

Se assim é! 

Se em falta estão recursos e a sua deficiente atribuição, o problema não será 

um problema do CEMGFA, dos CEM, no fundo, não será um problema do 

domínio da Estratégia. Será antes um problema do domínio da política e, em 

concreto, do MDN, enquanto responsável de topo, que é, pelo emprego das 

FFAA, pelas suas capacidades, meios e prontidão e ainda pela sua 

administração superior e direção. Por outro lado, se a questão se coloca no 

campo da edificação oportuna do SF, pese embora se trate de uma questão 

do domínio da Política, a responsabilidade, aqui, é partilhada por mais do que 

um órgão de soberania. 

Nestas circunstâncias, estamos em crer que não é centralizando no CEMGFA 

mais poder e competências, desta feita de natureza administrativa, que o 

problema das “forças”, ou da falta delas para as missões se resolve, a menos 

que a estratégia subjacente a esta iniciativa seja a de escamotear 

responsabilidades, colocando na esfera da organização das FFAA um 

problema que é do coletivo e dos órgãos de Soberania envolvidos. 

Neste sentido, será, pois, de sublinhar que o problema não é, como se viu, 

um problema de natureza militar e muito menos da sua cadeia operacional, 

o problema será antes um problema da cadeia administrativo e, por 

conseguinte, um problema da vertente política dessa administração e dessa 

linha de responsabilidade, que não se resolve, pois com esta proposta de 

reforma, mas sim com a alteração do paradigma do exercício de 

responsabilidades ao nível político. 

____________________________________________________________ 

E sobre esta questão das forças e dos meios do SF que não estão edificados, 

e são alguns, era importante perceber porque é que isso acontece.  

____________________________________________________________ 

Na realidade, sendo este um problema que se arrasta há uma série de anos, 

mereceria a pena ser estudado, porque a falta de meios e forças, no fundo, 

do instrumento da missão que representa, isso sim, uma verdadeira 

vulnerabilidade, e grave, em termos de País e da assunção das suas 

responsabilidades perante terceiros, parceiros ou aliados, no que à defesa e 

segurança em particular concerne. 
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Se estamos perante uma vulnerabilidade (de onde decorrem riscos) será 

sempre um problema de recursos e da sua alocação, também de prioridades 

e, como tal, será sempre um problema da política e, no caso, da política de 

defesa nacional e nunca um problema da estratégia. 

Desde logo um problema do MDN, no que concerne à elaboração das leis de 

programação militar (LPM); mas também, do Governo, que é o órgão superior 

de administração da defesa nacional e das FFAA e, até, do 1º Ministro que, 

por seu turno, dirige a política de defesa nacional e das FFAA, no seu conjunto 

quer na sua vertente militar quer na das outras políticas públicas dir-se-á 

afins. 

Igualmente, da AR, porque é ela que, ao seu nível, legisla sobre as bases 

gerais da organização, do funcionamento e do reequipamento das FFAA e 

aprova as Leis-quadro das LPM e as próprias LPM; como também, é ela que 

aprova o orçamento de Estado, no fundo, os instrumentos financeiros que 

garantem a edificação do SF e permitem o funcionamento das FFAA como um 

todo.  

8. UMA CONCLUSÃO E UMA IDEIA 

Por tudo quanto fica exposto e comparando em concreto o modelo de 

estrutura que atualmente vigora, que se considera basicamente equilibrado 

e com bons resultados, com aquele outro que nos é presente pelo Governo, 

nesta segunda versão, afirma-se, com profunda convicção, que a ser 

aprovado trará a todos nós, portugueses, mais problemas do que soluções.   

De facto, ao centralizar-se numa única entidade - o CEMGFA - todo o poder 

a nível estratégico e operacional; passando uma só pessoa a direta ou 

indiretamente, em linha ou lateralizando, tudo e todos dirigir, orientar e 

coordenar; assumindo ele próprio,  prerrogativas de administrador de topo e 

de comandante de forças; subordinando a si, em permanência, os CEM dos 

ramos,  afastando-os do contacto direto com o MDN, esvaziando-os e 

interferindo  em  competências criticas, além de ser concetualmente errado 

é potenciador de graves riscos, quer no domínio militar, quer na harmoniosa 

interação com o patamar politico.   

Sendo que, para além da cosmética, em nada foram mitigadas, nesta 

segunda versão, as questões fundamentais que se colocam, considera-se da 

maior sensatez e da mais elevada prudência sustar a prossecução, nestes 

moldes, desta iniciativa legislativa, atacando, ao invés com o mesmo 

empenho e sentido de urgência os problemas identificados ao nível dos 

recursos humanos e financeiros.   

*** * *** 
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ADENDAS 

Alterações neste 2º projeto de proposta de lei assinaladas a verde mais escuro e a verde 

ervilha as que constam da 1ª versão (04/03/2021) 

I. LEI DEFESA NACIONAL 

LDN 

Assembleia da República 

Lei Orgânica n.º 5/2014 
de 29 de agosto 

 
Procede à primeira alteração à Lei de Defesa 

Nacional, aprovada 
pela Lei Orgânica n.º 1- B/2009, de 7 de julho 

Artigo 1.º 

Defesa nacional 

1 — 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.  

……………………………………………………………………. 

Artigo 24.º 

Missões das Forças Armadas 

1 — Nos termos da Constituição e da lei, incumbe 

às Forças Armadas: 

………………………………………….. 

d) Executar as ações de cooperação técnico-

militar, no quadro das políticas nacionais de 

cooperação; 

………………………………………………… 

Artigo 46.º 

Programação militar 

1 — A previsão das despesas militares a efetuar 

pelo Estado no reequipamento das Forças 

Armadas e nas infraestruturas 

de defesa deve ser objeto de planeamento a médio 

prazo, constante de leis de programação militar. 

[xxx] 

2 — A proposta de orçamento do Ministério da 

Defesa Nacional, na parte relativa ao 

reequipamento das Forças Armadas e às 

infraestruturas de defesa, inclui obrigatoriamente 

o estabelecido para o ano em causa na lei de 

programação militar [xxx] em vigor. 

 

………………………………………………… 

Presidência do Conselho de Ministros 

Proposta de Lei nº 870 /XXII/2021 
de 24 de março 

 
Procede à segunda alteração à Lei de Defesa 

Nacional, aprovada 
pela Lei Orgânica n.º 1- B/2009, de 7 de julho e 

alterada pela Lei nº 5/2014, de 29 de agosto 

Artigo 1.º 

Defesa nacional 

1 —    Retirado; 

(termo transnacional) 
……………………………………………….. 

 

 

 

Artigo 24.º 

Missões das Forças Armadas 

1 — Nos termos da Constituição e da lei, incumbe 

às Forças Armadas: 

…………………………………………………                                    

d)  Retirado 

(mantem a redação da lei anterior) 

…………………………………………………. 

Artigo 46.º 

Programação militar 

1 — A previsão das despesas militares a efetuar 

pelo Estado no reequipamento das Forças 

Armadas e nas infraestruturas de defesa deve ser 

objeto de planeamento a médio prazo, constante 

da lei de programação militar em vigor e da lei 

das infraestruturas militares em vigor, 

respetivamente. 

2 — A proposta de orçamento do Ministério da 

Defesa Nacional, na parte relativa ao 

reequipamento das Forças Armadas e às 

infraestruturas de defesa, inclui obrigatoriamente 

o estabelecido para o ano em causa na lei de 

programação militar e lei das infraestruturas 

militares em vigor. 

…………………………………………………. 
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6.ª IDEIA 

O CCEM deixará de coordenar tarefas e de ter competências deliberativas 

 

 

Artigo 14.º 

Ministro da Defesa nacional 

1 —  

2  

3 — Compete, em especial, ao Ministro da 

Defesa Nacional: 

………………………………………………… 

e) Aprovar o conceito estratégico militar 

elaborado pelo Conselho de Chefes de Estado-

Maior, de acordo com o conceito estratégico de 

defesa nacional referido no artigo 7.º; 

………………………………………………… 

 

 

l) Propor ao Conselho Superior de Defesa 

Nacional a confirmação do conceito estratégico 

militar e a aprovação, sob projeto do Conselho 

de Chefes de Estado-Maior, das missões 

específicas das Forças Armadas e do sistema de 

forças necessário ao seu cumprimento; 

 

 
m) Aprovar o dispositivo do sistema de forças 

proposto pelo Conselho de Chefes de Estado-

Maior; 

………………………………………………… 

 

 

Artigo 14.º 

Ministro da Defesa nacional 

1 —  

2  

3 — Compete, em especial, ao Ministro da 

Defesa Nacional: 

………………………………………………… 

e) Aprovar o conceito estratégico militar 

elaborado pelo Chefe do Estado-Maior-General 

das FFAA, ouvido o Conselho de Chefes do 

Estado-Maior, de acordo com o conceito 

estratégico de defesa nacional referido no artigo 

7.º; 

………………………………………………… 

l) Propor ao Conselho Superior de Defesa 

Nacional a confirmação do conceito estratégico 

militar e a aprovação, sob projeto do Chefe do 

Estado-Maior-General das FFAA, ouvido o 

Conselho de Chefes do Estado-Maior, das 

missões específicas das Forças Armadas e do 

sistema de forças necessário ao seu 

cumprimento; 

m) Aprovar o dispositivo do sistema de forças 

proposto pelo Chefe do Estado-Maior-General 

das FFAA; 

………………………………………………… 

 

z) Coordenar e Orientar a ação dos adidos 
de defesa.     
   [NOVO] 
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1.ª IDEIA 

Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

4.ª IDEIA 

Os CEM deixam de despachar com o MDN 

 

 

 

Artigo 23.º 

Integração das Forças Armadas na administração 

do Estado 

1 — As Forças Armadas integram-se na 

administração direta do Estado através do 

Ministério da Defesa Nacional. 

2 — O Chefe do Estado-Maior -General das 

Forças Armadas depende diretamente do 

Ministro da Defesa Nacional, nos termos das 

competências previstas na lei. 

3 — Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do 

Exército e da Força Aérea dependem 

hierarquicamente do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas nas matérias 

relativas à capacidade de resposta das Forças 

Armadas, designadamente na prontidão, 

emprego e sustentação da componente 

operacional do sistema de forças. 

4 — Sem prejuízo do disposto no número 

anterior, os Chefes do Estado-Maior da Armada, 

do Exército e da Força Aérea dependem do 

Ministro da Defesa Nacional nas demais 

matérias previstas na lei. 

………………………………………………… 

 

 

Artigo 23.º 

Integração das Forças Armadas na administração 

do Estado 

1 —. 

 

2 —. 

 

 

3 — Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do 

Exército e da Força Aérea dependem 

hierarquicamente do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas para todos os 

assuntos militares; 

 

 

 

 

4 — Sem prejuízo do disposto no número 

anterior, os Chefes do Estado-Maior da Armada, 

do Exército e da Força Aérea dependem do 

Ministro da Defesa Nacional 

para assuntos relacionados com o 

funcionamento dos órgãos regulados por 

legislação própria e dos Serviços de Busca e 

Salvamento Marítimo e Aéreo, respetivamente, 

bem como para a execução de projetos no 

âmbito da Lei de Programação Militar em vigor 

e da Lei de Infraestruturas Militares em vigor e 

nas demais matérias administrativas e de 

execução orçamental que resultem da lei. 

 

[NOVO] 

………………………………………………… 
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ADENDAS 

II. LEI DE BASES GERAIS DA ORGANIZAÇÃO DAS FFAA 

 - LOBOFA – 

 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Lei Orgânica n.º 6/2014 

de 1 de setembro 

 

Procede à primeira alteração à Lei Orgânica de 
Bases 

da Organização das Forças Armadas, 

aprovada pela Lei Orgânica n.º 1 -A/2009, de 7 
de julho 

 

Artigo 2.º 

Funcionamento das Forças Armadas 

1 — A defesa militar da República, garantida 

pelo Estado, é assegurada em exclusivo pelas 

Forças Armadas. 

2 — O funcionamento das Forças Armadas é 

orientado para a sua permanente preparação, 

tendo em vista a sua atuação para fazer face a 

qualquer tipo de agressão ou ameaça externa. 

[xxxxx] 

………………………………………….. 

 

 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Proposta de Lei nº 868 /XXII /2021 
de 24 de março 

 

É aprovada a Lei Orgânica de Bases 

da Organização das Forças Armadas, que 
consta do anexo à presente lei e da qual faz 

parte integrante. 

 

Artigo 2.º 

Funcionamento das Forças Armadas 

1 — A defesa militar da República, garantida 

pelo Estado, é assegurada em exclusivo pelas 

Forças Armadas. 

2 —  

 

 

 

Retirado 

[transnacional]; 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

6.ª IDEIA - O CCEM deixará de coordenar tarefas e de ter competências deliberativas 

 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Lei Orgânica n.º 6/2014 

de 1 de setembro 

 

Procede à primeira alteração à Lei Orgânica de 
Bases 

da Organização das Forças Armadas, 

aprovada pela Lei Orgânica n.º 1 -A/2009, de 7 
de julho 

 

Artigo 3.º 

Conceito estratégico militar 

1 — O conceito estratégico militar, decorrente 

do conceito estratégico de defesa nacional 

aprovado, define as grandes linhas conceptuais 

de atuação das Forças Armadas e as orientações 

gerais para a sua preparação, emprego e 

sustentação. 

2 — O conceito estratégico militar é elaborado 

pelo Conselho de Chefes de Estado-Maior, 

aprovado pelo Ministro da Defesa Nacional e 

confirmado pelo Conselho Superior de Defesa 

Nacional- 
 

Artigo 4.º 

Missões das Forças Armadas 

1 — Nos termos da Constituição e da lei, 

incumbe às Forças Armadas: 

………………………………………………… 

3 — As missões específicas das Forças Armadas 

decorrentes das missões enunciadas nos 

números anteriores são 

aprovadas pelo Conselho Superior de Defesa 

Nacional, sob proposta do Ministro da Defesa 

Nacional, elaborada com base em projeto do 

Conselho de Chefes de Estado-Maior. 

Artigo 5.º 

Sistema de forças e dispositivo de forças 

………………………………………………… 

4 — O sistema de forças é aprovado pelo 

Conselho Superior de Defesa Nacional, sob 

proposta do Ministro da Defesa Nacional, 

elaborada com base em projeto do Conselho de 

Chefes de Estado-Maior. 

………………………………………………… 

 
Presidência do Conselho de Ministros 

Proposta de Lei nº 868 /XXII /2021 
de 24 de março 

 

É aprovada a Lei Orgânica de Bases 

da Organização das Forças Armadas, que 
consta do anexo à presente lei e da qual faz 

parte integrante. 

 
 

Artigo 3.º 

Conceito estratégico militar 

1 — 

 

 

 

 

. 

2 — O conceito estratégico militar é elaborado 

pelo Chefe do Estado-Maior-General das FFAA, 

ouvido Conselho de Chefes de Estado-Maior, 

aprovado pelo Ministro da Defesa Nacional e 

confirmado pelo Conselho Superior de Defesa 

Nacional. 
Artigo 4.º 

Missões das Forças Armadas 

1 — Nos termos da Constituição e da lei, 

incumbe às Forças Armadas: 

………………………………………………… 

3 — As missões específicas das Forças Armadas 

decorrentes das missões enunciadas nos 

números anteriores são aprovadas pelo 

Conselho Superior de Defesa Nacional, sob 

proposta do Ministro da Defesa Nacional, 

elaborada com base em projeto do CEMGFA, 

ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior. 

Artigo 5.º 

Sistema de forças e dispositivo de forças 

………………………………………….. 

4 — O sistema de forças é aprovado pelo 

Conselho Superior de Defesa Nacional, sob 

proposta do Ministro da Defesa Nacional, 

elaborada com base em projeto do Chefe do 

Estado-Maior-General das FFAA, ouvido 

Conselho de Chefes de Estado-Maior. 

………………………………………………… 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

6.ª IDEIA - O CCEM deixará de coordenar tarefas e de ter competências deliberativas 

 

Artigo 5.º 

Sistema de forças e dispositivo de forças 

………………………………………….. 

6 — O dispositivo de forças é aprovado pelo 

Ministro da Defesa Nacional, com base em 

proposta do Conselho de Chefes de Estado-

Maior. 

………………………………………….. 

 
Órgãos militares de conselho 

Artigo 19.º 

Conselho de Chefes de Estado-Maior 

1 — O Conselho de Chefes de Estado-Maior é o 

principal órgão militar de carácter coordenador 

e tem as competências administrativas 

estabelecidas na lei, constituindo também o 

órgão de consulta do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas sobre as matérias 

relativas às Forças Armadas no âmbito das suas 

competências. 

2 — 

3 — Compete ao Conselho de Chefes de Estado-

Maior deliberar sobre: 

a) A elaboração do conceito estratégico militar; 

b) A elaboração dos projetos de definição das 

missões específicas das Forças Armadas, do 

sistema de forças e do dispositivo de forças; 

c) Os planos e relatórios de atividades de 

informações e segurança militares nas Forças 

Armadas; 

d) Os anteprojetos das propostas de lei de 

programação militar e de lei de programação de 

infraestruturas militares; 

 

 

Artigo 5.º 

Sistema de forças e dispositivo de forças 

………………………………………….. 

6 — O dispositivo de forças é aprovado pelo 

Ministro da Defesa Nacional, com base em 

proposta do Chefe do Estado-Maior-General das 

FFAA, ouvido Conselho de Chefes de Estado-

Maior. 

………………………………………….. 

Órgãos militares de conselho 

Artigo 20.º 

Conselho de Chefes de Estado-Maior 

1 — O Conselho de Chefes de Estado-Maior é o 

órgão de consulta do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas sobre as matérias 

relativas às Forças Armadas no âmbito das suas 

competências e tem as competências 

administrativas estabelecidas na Lei. 

 

2 — 

 

3 — Compete ao Conselho de Chefes de Estado-

Maior deliberar sobre: 

a) A promoção a oficial general e de oficiais 

generais; 

b) A indicação dos oficiais para frequência do 

curso de promoção a oficial general. [NOVO] 

c) A proposta de nomeação de juízes militares, 

nos termos da lei; 

d) O seu regimento. 

 

 

4 — Compete ao Conselho de Chefes de 

Estado-Maior ser ouvido sobre: 

a) A elaboração do conceito estratégico militar; 

b) A elaboração dos projetos de definição das 

missões específicas das Forças Armadas, do 

sistema de forças e do dispositivo de forças; 

c) Os planos e relatórios de atividades de 

informações e segurança militares nas Forças 

Armadas; 

d) Os anteprojetos das propostas de lei de 

programação militar e de lei de programação de 

infraestruturas militares; 

…………………………………………......... 



A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas 

 

256 

1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

6.ª IDEIA - O CCEM deixará de coordenar tarefas e de ter competências deliberativas 

 

 

e) Os critérios para o funcionamento do ensino 

superior militar integrado, no sentido de 

promover a doutrina e a formação militar 

conjunta dos oficiais das Forças Armadas; 

f) Os critérios para o funcionamento da saúde 

militar; 

………………………………………………… 

 

 

4 — Compete ao Conselho de Chefes de 

Estado-Maior dar parecer sobre: 

a) As propostas de definição do conceito 

estratégico de defesa nacional; 

b) O projeto de propostas de forças nacionais; 

c) A doutrina militar conjunta e 

conjunta/combinada; 

d) As opções de resposta militar no âmbito da 

avaliação estratégica para o emprego de forças; 

……………………………………………… 

5 — Compete ao Conselho de Chefes de Estado-

Maior definir as orientações relativas à gestão 

dos recursos afetos às Forças Armadas no seu 

conjunto, designadamente elaborar a parte 

referente às Forças Armadas do anteprojeto da 

proposta de lei do orçamento da defesa nacional, 

a remeter ao Ministro da Defesa Nacional. 

 

 

e) Os critérios para o funcionamento do ensino 

superior militar integrado, no sentido de 

promover a doutrina e a formação militar 

conjunta dos oficiais das Forças Armadas; 

 

 

 

 

 

[O CCEM passa a ser ouvido] 

 

f) As propostas de definição do conceito 

estratégico de defesa nacional; 

g) O projeto de propostas de forças nacionais; 

h) A doutrina militar conjunta e 

conjunta/combinada; 

i) As opções de resposta militar no âmbito da 

avaliação estratégica para o emprego de forças; 

 

 

l) orientações relativas à gestão dos recursos 

afetos às Forças Armadas no seu conjunto, 

designadamente elaborar a parte referente às 

Forças Armadas do anteprojeto da proposta de 

lei do orçamento da defesa nacional, a remeter 

ao Ministro da Defesa Nacional. 

 
[O CEMGFA passa a definir as Orientações] 
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5.ª IDEIA - O CEMGFA com capacidade para coordenar os EM dos ramos   

1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

………………………………………………… 
 

Artigo 6.º 

Princípios gerais de organização 

1 — A organização das Forças Armadas tem 

como objetivos essenciais o aprontamento 

eficiente e o emprego operacional eficaz das 

forças no cumprimento das missões atribuídas. 

2 — A organização das Forças Armadas rege -

se por princípios de eficácia e racionalização, 

devendo, designadamente, garantir: 

a) A otimização da relação entre a componente 

operacional do sistema de forças e a sua 

componente fixa; 

b) A complementaridade entre o Estado-Maior-

General das Forças Armadas e os ramos, 

evitando duplicações desnecessárias e criando 

órgãos conjuntos, inter-ramos ou de apoio a 

mais de um ramo sempre que razões objetivas o 

aconselhem; 

c) A correta utilização do potencial humano, 

militar ou civil, promovendo o pleno e adequado 

aproveitamento dos quadros permanentes e 

assegurando uma correta proporção e 

articulação entre as diversas formas de prestação 

de serviço efetivo; 

………………………………………………… 

 

Artigo 8.º 

Estado-Maior General das Forças Armadas 

1 — O EMGFA tem por missão geral planear, 

dirigir e controlar a execução da estratégia 

militar, superiormente aprovada, bem como o 

emprego das FFAA no cumprimento das 

missões e das tarefas operacionais que a estas 

incumbem. 

2 — O EMGFA tem ainda como missão garantir 

as condições para o funcionamento do ensino 

superior militar e da saúde militar, nos termos da 

lei. 

 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………… 
 

Artigo 7.º 

Princípios gerais de organização 

1 — A organização das Forças Armadas tem 

como objetivos essenciais o aprontamento 

eficiente e o emprego operacional eficaz das 

forças no cumprimento das missões atribuídas. 

2 — A organização das Forças Armadas rege -

se por princípios de eficácia e racionalização, 

devendo, designadamente, garantir: 

a) A otimização da relação entre a componente 

operacional do sistema de forças e a sua 

componente fixa; 

b) A coordenação pelo Estado-Maior-General 

das Forças Armadas dos assuntos que envolvam 

os Estados-Maiores dos ramos;     [NOVO] 

………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 9.º 

Estado-Maior General das Forças Armadas 

1 — O EMGFA tem por missão geral planear, 

dirigir e controlar a execução da estratégia 

militar, superiormente aprovada, bem como o 

emprego das FFAA no cumprimento das 

missões e das tarefas operacionais que a estas 

incumbem. 

2 — O EMGFA tem ainda como missão planear, 

dirigir e controlar o ensino superior militar e a 

saúde militar      !!!  [NOVO] 

VER 

Art. 12º 

Compete ao CEMGFA: 

………………………………….………………………….. 

Dirigir o ensino superior militar, em 
coordenação com os CEM. 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

 3.ª IDEIA - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 

Artigo 9.º 

Organização do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas 

1 — O EMGFA é chefiado pelo Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas e 

compreende: 

a) O comando conjunto para as operações 

militares; 

b) Os comandos [xxxx] dos Açores e da 

Madeira; 

c) Os órgãos de direção e de estado-maior; 

d) O órgão de informações e de segurança 

militares; 

e) A Direção de Saúde Militar; 

f) Os órgãos de apoio geral. 

 

2 — No âmbito do EMGFA inserem -se ainda 

na dependência direta do Chefe do Estado-

Maior -General das Forças Armadas, regulados 

por legislação própria: 

a) O Instituto Universitário Militar; 

b) As missões militares no estrangeiro. 

3 — O comando conjunto para as operações 

militares assegura o exercício do comando 

operacional das forças e meios da componente 

operacional do sistema de forças, pelo Chefe do 

Estado-Maior General das Forças Armadas, em 

todo o tipo de situações e para as missões das 

Forças Armadas, com exceção das reguladas 

por legislação própria e atribuídas aos ramos, 

bem como a ligação com as forças e serviços de 

segurança e outros organismos do Estado 

relacionados com a segurança e defesa e a 

proteção civil, no âmbito das suas atribuições. 

4 —   

5 — Os órgãos de direção e de estado–maior, de 

natureza conjunta, asseguram o planeamento de 

nível estratégico militar e o apoio à decisão do 

Chefe do Estado-Maior General das Forças 

Armadas. 

6 —  

 

7 — A Direção de Saúde Militar assegura o 

apoio ao Chefe do Estado-Maior General das 

Forças Armadas no âmbito da saúde militar, 

bem como a direção e execução da assistência 

hospitalar prestada pelos órgãos de saúde 

militar, designadamente pelo Hospital das 

Forças Armadas. 

 

Artigo 10.º 

Organização do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas 

1 — O EMGFA é chefiado pelo Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas e 

compreende: 

a) O Estado-Maior Conjunto;  [NOVO] 

b) O comando conjunto para as operações 

militares; 

c) Os comandos operacionais dos Açores e da 

Madeira; 

d) O órgão de informações e de segurança 

militares; 

e) A Direção de Saúde Militar; 

f) A Direção de Finanças;  [NOVO] 

2 — No âmbito do EMGFA inserem -se ainda 

na dependência direta do Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas, regulados 

por legislação própria: 

a) O Instituto Universitário Militar; 

b) O Hospital das Forças. Armadas; [NOVO] 

c) As missões militares no estrangeiro. 

3 — O Estado-Maior Conjunto assegura o 

planeamento, direção e controlo de execução da 

estratégia de defesa militar e o apoio à decisão 

do Chefe do Estado-Maior General das Forças 

Armadas. 

4 — O comando conjunto para as operações 

militares assegura o exercício do comando 

operacional das forças e meios da componente 

operacional do sistema de forças, pelo Chefe do 

Estado-Maior General das Forças Armadas, em 

todo o tipo de situações e para as missões das 

Forças Armadas, com exceção das missões no 

âmbito dos serviços de busca e salvamento 

marítimo e aéreo. 

5 — O comando conjunto para as operações 

militares assegura ainda a ligação com as forças 

e serviços de segurança e com os organismos do 

Estado relacionados com a proteção civil, no 

âmbito das suas atribuições.  [NOVO]  

8 — A Direção de Saúde Militar assegura o 

apoio ao Chefe do Estado-Maior General das 

Forças Armadas no âmbito da saúde militar, 

garante a execução da visão estratégica 

emanada, e exerce a autoridade técnica e 

funcional sobre os órgãos de saúde militar, 

supervisionando o funcionamento de todo o 

sistema da saúde militar. 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 
 

3.ª IDEIA - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 
 

 

 

 

 

 

 

Artigo 10.º 

Chefe do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas 

1 — O Chefe do Estado-Maior -General das 

Forças Armadas é o principal conselheiro militar 

do Ministro da Defesa Nacional e o chefe de 

mais elevada autoridade na hierarquia das Forças 

Armadas. 

2 — O Chefe do Estado-Maior -General das 

Forças Armadas é responsável pelo planeamento 

e implementação da estratégia militar 

operacional, tendo na sua dependência 

hierárquica os Chefes de Estado-Maior dos 

ramos para as questões que envolvam a 

prontidão, o emprego e a sustentação das forças 

e meios da componente operacional do sistema 

de forças e respondendo em permanência 

perante o Governo, através do Ministro da 

Defesa Nacional, pela capacidade de resposta 

militar das Forças Armadas. 

3 — Em situação não decorrente do estado de 

guerra, o Chefe do Estado Major-general das 

Forças Armadas, como comandante operacional 

das Forças Armadas, é o responsável pelo 

emprego de todas as forças e meios da 

componente operacional do sistema de forças 

para cumprimento as missões de natureza 

operacional, nos planos externo e interno, sem 

prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 16.º. 

 

 

9 — A Direção de Finanças assegura a 

administração dos recursos financeiros postas à 

disposição do EMGFA, de acordo com os 

planos e diretivas aprovadas pelo Chefe do 

Estado-Maior General das Forças Armadas. 

[NOVO] 

Artigo 11.º 

Chefe do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas 

1 —. 

 

 

 

 

2 — O Chefe do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas é responsável pelo 

planeamento e implementação da estratégia 

militar, tendo na sua dependência hierárquica os 

Chefes de Estado-Maior dos ramos e 

respondendo em permanência perante o 

Governo, através do Ministro da Defesa 

Nacional, pela capacidade de resposta militar 

das Forças Armadas. 

 

 

 

3 — Em situação não decorrente do estado de 

guerra, o Chefe do Estado Maior General das 

Forças Armadas, como comandante operacional 

das Forças Armadas, é o responsável pelo 

emprego de todas as forças e meios da 

componente operacional do sistema de forças 

para cumprimento das missões de natureza 

operacional, nos planos externo e interno, sem 

prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 17.º. 

 

 

3 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos são 

ainda responsáveis pelo cumprimento das 

missões reguladas por legislação própria e das 

missões de natureza operacional que lhes 

sejam atribuídas pelo Chefe do Estado-Maior- 

-General das Forças Armadas. 

3 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

são ainda responsáveis pelo cumprimento de 

missões que lhes sejam atribuídas pelo Chefe 

do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas, cabendo aos CEMA e CEMFA 

assegurar o funcionamento dos serviços de 

busca e salvamento marítimo e aéreo, 

respetivamente 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

 

 

Artigo 11.º 

Competências do Chefe do Estado-Maior- 

-General das Forças Armadas 

1 — Compete ao Chefe do Estado-Maior -

General das Forças Armadas: 

……………………………………………. 

d) Desenvolver a prospetiva estratégica militar, 

nomeadamente no âmbito dos processos de 

transformação. 
 

 

 
 

g) No âmbito da programação militar: 

i) Elaborar, sob a diretiva de planeamento do 

Ministro da Defesa Nacional, os anteprojetos de 

propostas de lei de programação militar e de lei 

de programação de infraestruturas militares, 

respeitante ao EMGFA; 

 

………………………………………………… 
 
 

 

l) Dirigir a ação dos representantes militares em 

representações diplomáticas no estrangeiro, sem 

prejuízo da sua dependência funcional da 

Direção-Geral de Política de Defesa Nacional; 

……………………………………………….. 
 

o) Dirigir o ensino superior militar, em 

coordenação com os CEM [….]  

 

 

p) Dirigir a assistência hospitalar prestada pelos 

órgãos do serviço de saúde militar, 

designadamente pelo Hospital das Forças 

Armadas, em observância das políticas de saúde 

no âmbito militar aprovadas pelo Ministro da 

Defesa Nacional; 

………………………………………………… 
 

 

Artigo 12.º 

Competências do Chefe do Estado-Maior- 

-General das Forças Armadas 

1 — Compete ao Chefe do Estado-Maior -

General das Forças Armadas: 

……………………………………………. 

d) Desenvolver a prospetiva estratégica militar e 

a estratégia de transformação evolutiva do 

Estado-Maior-General das FFAA, incluindo as 

orientações militares para a transformação das 

FFAA.                 [NOVO] 

…………………………………………… 

g) No âmbito da programação militar: 

i) Elaborar, sob a diretiva de planeamento do 

Ministro da Defesa Nacional, os anteprojetos de 

propostas de lei de programação militar e de lei 

de programação de infraestruturas militares, 

coordenando os respetivos processos com os 

ramos; 

………………………………………………… 

i) Assegurar o comando das operações de 

ciberdefesa;          [NOVO] 

 

l) Coordenar, nas matérias de representação 

militar, a ação dos adidos de defesa, sem 

prejuízo da sua dependência funcional da 

Direção-Geral de Política de Defesa Nacional; 

………………………………………………… 
 

o) Dirigir o ensino superior militar, em 

coordenação com os CEM […]  

q) Dirigir a assistência sanitária prestada pelos 

órgãos do serviço de saúde militar, em 

observância das políticas de saúde no âmbito 

militar aprovadas pelo Ministro da Defesa 

Nacional;           [NOVO] 

r) Dirigir o processo de inovação e 

transformação nas FFAA, em coordenação com 

os CEM, incluindo o desenvolvimento dos 

projetos de inovação que contribuam para novas 

capacidades militares com potencial de emprego 

comum;               [NOVO] 
………………………………………………… 

 

Ver nº 2 Art. 9º [NOVO] 

– EMGFA tem como missão dirigir o 

ensino superior militar …. 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

3.ª IDEIA - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 

 

Artigo 14.º 

Ramos das Forças Armadas 

Os ramos das Forças Armadas — Marinha, 

Exército e Força Aérea — têm por missão 

principal participar, de forma integrada, na 

defesa militar da República, nos termos do 

disposto na Constituição e na lei, sendo 

fundamentalmente vocacionados para a geração, 

preparação e sustentação das forças da 

componente operacional do sistema de forças, 

assegurando também o cumprimento das 

missões reguladas por legislação própria e das 

missões de natureza operacional que lhes sejam 

atribuídas pelo Chefe do Estado -Maior -General 

das Forças Armadas. 
 

 

Artigo 15.º 

Organização dos ramos das Forças Armadas 

1 — Para cumprimento das respetivas missões, 

os ramos são comandados pelo respetivo Chefe 

do Estado-Maior e compreendem: 

a) O Estado-Maior; 

b) Os órgãos centrais de administração e 

direção; 

c) O comando de componente; 

d) Os órgãos de conselho; 

e) Os órgãos de inspeção; 

f) Os órgãos de base; 

g) Os elementos da componente operacional do 

sistema de forças. 

………………………………………………… 
4 — Os comandos de componente — naval, 

terrestre e aérea — destinam -se a apoiar o 

exercício do comando por parte dos Chefes de 

Estado-Maior dos ramos, tendo em vista: 

a) A preparação, o aprontamento e a sustentação 

das forças e meios da respetiva componente 

operacional do sistema de forças e, ainda, o 

cumprimento das missões reguladas por 

legislação própria e outras missões que lhes 

sejam atribuídas, mantendo o Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas 

permanentemente informado das forças e meios 

empenhados e do desenvolvimento e resultados 

das respetivas operações; 

 

 

Artigo 15.º 

Ramos das Forças Armadas 

1 — Os ramos das Forças Armadas — Marinha, 

Exército e Força Aérea — têm por missão 

principal participar, de forma integrada, na 

defesa militar da República, nos termos do 

disposto na Constituição e na lei, sendo 

fundamentalmente vocacionados para a geração, 

preparação e sustentação das forças da 

componente operacional do sistema de forças, 

assegurando também o cumprimento das 

missões que lhes sejam atribuídas pelo 

CEMGFA 

2 — A Marinha e a Força Aérea asseguram 

ainda o cumprimento das missões no âmbito dos 

serviços de busca e salvamento marítimo e 

aéreo, respetivamente.       

Artigo 16.º 

Organização dos ramos das Forças Armadas 

1 — Para cumprimento das respetivas missões, 

os ramos são comandados pelo respetivo Chefe 

do Estado-Maior e compreendem: 

a) O Estado-Maior; 

b) Os órgãos centrais de administração e 

direção; 

c) O Comando de Componente; 

……………………………………………. 

 

g) Os elementos da componente operacional do 

sistema de forças. 

…………………………………………… 
4 — Os Comandos de Componente — naval, 

terrestre e aérea — destinam -se a apoiar o 

exercício do comando por parte dos Chefes de 

Estado-Maior dos ramos, tendo em vista: 

a) A preparação, o aprontamento e a sustentação 

das forças e meios da respetiva componente 

operacional do sistema de forças e, ainda, o 

cumprimento das missões que lhes sejam 

atribuídas pelo CEMGFA, mantendo o CCOM 

permanentemente informado das forças e meios 

empenhados e do desenvolvimento e resultados 

das respetivas operações; 

5 — Os Comandos de Componente naval e aérea 

destinam-se, ainda a apoiar o exercício do 

comando por parte dos respetivos CEM, tendo 

em vista as missões relativas aos Serviços de 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

 
3.ª IDEIA - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 

 

…………………………………………… 
 

5 — Para efeitos de apoio ao exercício do 

comando por parte do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas, os comandos de 

componente mencionados no 

número anterior são colocados na sua 

dependência direta, pelo Chefe do Estado-Maior 

do ramo respetivo, de acordo com as 

modalidades de comando e controlo aplicáveis a 

situações específicas de emprego operacional de 

forças e meios, a definir caso a caso. 

 

Artigo 16.º 

Chefes de Estado-Maior dos ramos 

1 — Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do 

Exército e da Força Aérea comandam os 

respetivos ramos e são os chefes militares de 

mais elevada autoridade na sua hierarquia, 

sendo os principais conselheiros do Ministro da 

Defesa Nacional e do Chefe do Estado-Maior -

General das Forças Armadas em todos os 

assuntos específicos do seu ramo. 

2 — No quadro das missões cometidas às Forças 

Armadas, em situação não decorrente do estado 

de guerra, os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

integram a estrutura de comando operacional 

das Forças Armadas, como comandantes 

subordinados do Chefe do Estado-Maior -

General das Forças Armadas para as questões 

que envolvam a prontidão, o emprego e a 

sustentação das forças e meios 

da componente operacional do sistema de 

forças. 

3 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos são 

ainda responsáveis pelo cumprimento das 

missões reguladas por legislação própria e das 

missões de natureza operacional que lhes sejam 

atribuídas pelo Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas. 

4 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

relacionam-se diretamente com o Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 

para além do referido no n.º 2, nos aspetos 

relacionados com as informações e segurança 

militares, o ensino superior militar, a saúde 

militar e outras áreas de atividade conjunta ou 

integrada. [xxx] 

busca e salvamento marítimo e aéreo, da 

responsabilidade da marinha e da Força Aérea, 

respetivamente, mantendo o CCOM 

permanentemente informado das forças e meios 

empenhados e do desenvolvimento e resultados 

das respetivas operações; 

6 — Para efeitos de apoio ao exercício do 

comando por parte do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas, os comandos de 

componente mencionados no número anterior 

encontram-se na sua dependência direta, e 

relacionam-se diretamente com o CCOM, 

atuando de acordo com as modalidades de 

comando e controlo aplicáveis a situações 

específicas de emprego operacional de forças e 

meios, a definir caso a caso pelo Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas 
Artigo 17.º 

Chefes de Estado-Maior dos ramos 

1 — Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do 

Exército e da Força Aérea comandam os 

respetivos ramos e são os chefes militares de 

mais elevada autoridade na sua hierarquia, 

sendo os principais conselheiros do Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas em 

todos os assuntos específicos do seu ramo. 

2 — No quadro das missões cometidas às Forças 

Armadas, em situação não decorrente do estado 

de guerra, os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

integram a estrutura de comando operacional 

das Forças Armadas, como comandantes 

subordinados do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas. 

3 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos são 

ainda responsáveis pelo cumprimento das 

missões de natureza operacional que lhes sejam 

atribuídas pelo Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas, cabendo ao CEMA e ao 

CEMFA assegurar o funcionamento dos 

serviços de busca e salvamento marítimo e 

aéreo, respetivamente. 

4 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

dependem do CEMGFA, para além do referido 

no n.º 2, nos aspetos relacionados com a 

estratégia de defesa militar com as informações 

e segurança militares, o ensino superior militar, 

a saúde militar e outras áreas de atividade 

conjunta ou integrada, bem como o emprego dos 

recursos das capacidades militares. 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

3.ª IDEIA - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 

4.ª IDEIA – Os CEM deixam de despachar com o MDN (gestão corrente dos recursos) 

 

5 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

relacionam-se diretamente com o Ministro da 

Defesa Nacional nos aspetos relacionados com a 

gestão corrente de recursos do respetivo ramo, 

bem como com o funcionamento dos órgãos, 

serviços ou sistemas regulados por legislação 

própria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 17.º 

Chefes de Estado-Maior dos ramos 

1 — Compete aos Chefes do Estado-Maior de 

cada ramo, sem prejuízo do disposto no artigo 

11.º: [Competências do CEMGFA] 

a) Dirigir, coordenar e administrar o respetivo 

ramo; 

b) Assegurar a geração, a preparação, o 

aprontamento e a sustentação das forças e meios 

do respetivo ramo; 

c) Certificar as forças do respetivo ramo; 

d) Exercer o comando das forças e meios que 

integram a componente operacional do sistema 

de forças pertencentes ao seu ramo, sempre que 

não estejam empenhados em missões da 

responsabilidade direta do Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas; 

…………………………………………… 
 

g) Nomear e exonerar os oficiais para funções de 

comando, direção e chefia no âmbito do 

respetivo ramo, sem prejuízo do que sobre a 

matéria dispõe a Lei de Defesa Nacional; 

 

 

5 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos são 

conselheiros do Ministro da Defesa Nacional no 

âmbito do Conselho Superior Militar e 

relacionam-se diretamente com o Ministro da 

Defesa Nacional nas seguintes matérias: 

a) Nos aspetos relacionados com a com o 

funcionamento dos órgãos regulados por 

legislação própria; 

b) Nos aspetos relacionados com a execução de 

projetos no âmbito da LPM e da Lei das 

Infraestruturas Militares. 

c) Nas matérias administrativas e de execução 

orçamental que resultem da lei; 

6 — Os CEMA e CEMFA relacionam-se, ainda, 

com o MDN, em matérias relacionadas com os 

serviços de busca e salvamento marítimo e 

aéreo, permanentemente atribuídos à marinha e 

à Força Aérea, respetivamente. 

 

Artigo 18.º 

Chefes de Estado-Maior dos ramos 

1 — Compete aos Chefes do Estado-Maior de 

cada ramo, sem prejuízo do disposto no artigo 

11.º: [Competências do CEMGFA] 

a) Dirigir, coordenar e administrar o respetivo 

ramo; 

b) Assegurar a geração, a preparação, o 

aprontamento e a sustentação das forças e meios 

do respetivo ramo; 

c) Certificar as forças do respetivo ramo; 

d) Exercer o comando das forças e meios do 

respetivo ramo que integram a componente 

operacional do sistema de forças nas missões 

que lhe forem atribuídas pelo CEMGFA; 

e) Manter o CEMGFA permanentemente 

informado sobre a prontidão e a sustentação das 

forças e meios do respetivo ramo da componente 

operacional do sistema de forças; 

g) Nomear e exonerar os oficiais para funções 

de comando, direção e chefia no âmbito do 

respetivo ramo, sem prejuízo do que sobre a 

matéria dispõe a Lei de Defesa Nacional, 

aprovada pela Lei Orgânica nº 1-B/2009, de 07 

de julho com a redação atual; 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

3.ª IDEIA - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 

4.ª IDEIA – Os CEM deixam de despachar com o MDN (assuntos específicos dos ramos) 

 

……………………………………………... 

2 — Compete ainda aos Chefes de Estado-Maior 

dos ramos: 

a) Formular e propor a estratégia estrutural do 

respetivo ramo, a sua transformação e a 

estratégia genética associada aos sistemas de 

armas […]; 

 

………………………………………………… 
 

 
 

 

 
 

e) Propor ao Conselho de Chefes de Estado-

Maior, nos termos da lei, a promoção a oficial 

general e de oficiais generais do seu ramo; 

……………………………………………….. 
 

 

g) Exercer as atribuições que lhe cabem no 

âmbito da justiça militar e administrar a 

disciplina no respetivo ramo; 

………………………………………………… 

h) Submeter ao Ministro da Defesa Nacional os 

assuntos específicos do ramo respetivo não 

relacionados com as competências próprias do 

Chefe do Estado-Major-General das Forças 

Armadas 
 

 

……………………………………………... 

2 — Compete ainda aos Chefes de Estado-Maior 

dos ramos: 

a) Formular e propor ao CEMGFA para além 

da estratégia operacional, a estratégia 

estrutural do respetivo ramo, a sua 

transformação e a estratégia genética associada 

aos sistemas […] 

…………………………………………….. 

c) No âmbito do planeamento de forças e da 

programação militar de equipamento e 

infraestruturas, efetuar as análises e apresentar 

ao CEMGFA as propostas relativas ao respetivo 

ramo; 

…………………………………………… 
e) Propor ao Conselho de Chefes de Estado-

Maior, nos termos da lei, a promoção a oficial 

general e de oficiais generais do seu ramo; 

f) Propor ao Conselho de Chefes de Estado-

Maior, o oficial indicado para a frequência do 

curso de promoção a oficial-general; 

g) Exercer as competências que lhe cabem no 

âmbito da justiça militar e administrar a 

disciplina no respetivo ramo; 

…………………………………………… 

i) Submeter ao Ministro da Defesa Nacional os 

assuntos específicos relacionados com o 

funcionamento dos órgãos regulados por 

legislação própria. 

3 — Compete ainda aos Chefes de Estado-Maior 

da Armada e da Força Aérea: 

a) Exercer o comando das forças e dos meios do 

respetivo ramo que integram componente 

operacional do sistema de forças, no âmbito dos 

serviços de busca e salvamento marítimo e 

aéreo, mantendo o CCOM permanentemente 

informado; 

b) Submeter ao Ministro da Defesa Nacional os 

assuntos específicos relacionados com o 

funcionamento dos serviços de busca e 

salvamento marítimo e aéreo; 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

 

Artigo 21.º 

Disposições comuns 

1 — Dos atos do Chefe do Estado-Maior -

General das Forças Armadas e dos Chefes de 

Estado-Maior dos ramos não cabe recurso 

hierárquico. [xxx] 

2 — Nos processos jurisdicionais que tenham 

por objeto a ação ou omissão de órgãos das 

Forças Armadas em matérias de disciplina e de 

administração de pessoal, a 

parte demandada é o Estado-Maior General das 

Forças Armadas ou o respetivo ramo, conforme 

os casos, sendo representados em juízo por 

advogado ou por licenciado em direito com 

funções de apoio jurídico, constituído ou 

designado pelo respetivo Chefe de Estado-

Maior. [xxx] 
Artigo 24.º 

Nomeações 

4 — Compete ao Ministro da Defesa Nacional, 

sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas, ouvido o Conselho de 

Chefes de Estado-Maior, nomear e exonerar os 

titulares dos cargos seguintes da estrutura do 

EMGFA: 

a) Chefe do Estado-Maior do Comando 

Conjunto para as Operações Militares; 

b) Comandantes dos comandos dos Açores e da 

Madeira; 

c) Chefe do órgão de informações e de 

segurança militares; 

d) Diretor do Instituto Universitário Militar; 

e) Diretor de Saúde Militar.  

5— As nomeações e exonerações referidas no 

nº3 e na alínea a) do nº anterior são sujeitas a 

confirmação do Presidente da República, sem o 

que não produzem quaisquer efeitos. 

Artigo 26.º 

Articulação operacional entre as Forças 

Armadas 

e as forças e serviços de segurança 

1 — As Forças Armadas e as forças e os serviços 

de segurança cooperam tendo em vista o 

cumprimento conjugado das suas missões para 

os efeitos previstos na alínea e) do n.º 1 do artigo 

4.º 

 

 

Artigo 22.º 

Disposições comuns 

1 — Dos atos […] não cabe recurso hierárquico, 

salvo disposição em contrário; 

 

 

2 — Nos processos jurisdicionais […], sendo 

representados […] pelo respetivo CEM, 

podendo este fazê-lo de entre consultores ou 

técnicos superiores do Centro de Competências 

Jurídicas do Estado, conjuntamente com o 

respetivo diretor.  
 

 

 

Artigo 25.º 

Nomeações 

4 — Compete ao Ministro da Defesa Nacional, 

sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas, ouvido o Conselho de 

Chefes de Estado-Maior, nomear e exonerar os 

titulares dos cargos seguintes da estrutura do 

EMGFA: 

a) Chefe do Estado-Maior Conjunto 

b) 2º Comandante Operacional das FFAA 

c) Comandantes dos comandos dos Açores e da 

Madeira; 

d) Chefe do órgão de informações e de 

segurança militares; 

e) Diretor do Instituto Universitário Militar; 

f) Diretor de Saúde Militar. 

5— As nomeações e exonerações referidas no 

nº3 e na alínea a) do nº anterior são sujeitas a 

homologação do Presidente da República, sem o 

que não produzem quaisquer efeitos. 

6 — Compete ao CEMGFA nomear e exonerar, 

ouvido o CEM do respetivo ramo, os 

Comandantes dos Comandos da Componente 

naval, terrestre e aérea. 

Artigo 27.º 

Articulação operacional entre as Forças 

Armadas 

e as forças e serviços de segurança 

1 — As Forças Armadas, através do CEMGFA, 

e as forças e os serviços de segurança cooperam 

tendo em vista o cumprimento […] previstos na 

alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º 
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COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS 

- Propostas de lei do Governo aprovadas - 
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Comunicado do Conselho de Ministros de 8 de abril de 2021 

1. O Conselho de Ministros aprovou hoje duas propostas de lei que visam a 

reforma do comando superior das Forças Armadas. A nova Lei Orgânica das 

Bases da Organização das Forças Armadas, aliada à alteração da Lei de 

Defesa Nacional, dá continuidade às reformas anteriores, procurando garantir 

as condições para que as Forças Armadas sejam capazes de responder aos 

desafios atuais e futuros, gerando ganhos de eficácia no produto operacional 

das Forças Armadas. Os diplomas, a apresentar à Assembleia da República, 

vêm reforçar o papel do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

e do Estado-Maior-General das Forças Armadas no comando das Forças 

Armadas em todos os assuntos de natureza militar.  

 

Os Chefes de Estado-Maior mantêm-se como conselheiros do Ministro da 

Defesa Nacional, no âmbito do Conselho Superior Militar e relacionam-se 

diretamente com o Ministro nas seguintes matérias: aspetos relacionados 

com a execução de projetos no âmbito da lei de programação militar e da lei 

de infraestruturas militares; e nas matérias administrativas e de execução 

orçamental que resultem da lei. 

......................................................................................................... 

... /// ... 

Governo aprova propostas de reforma do comando superior 

das Forças Armadas 

 

 

 

 

 

Lisboa, 8 abril 2021 (Foto: João Bica) 

<https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=governo-aprova-

propostas-de-reforma-do-comando-superior-das-forcas-armadas> 

O Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, afirmou que o 

Conselho de Ministros aprovou duas propostas de lei que visam a reforma 

do comando superior das Forças Armadas. 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=governo-aprova-propostas-de-reforma-do-comando-superior-das-forcas-armadas
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=governo-aprova-propostas-de-reforma-do-comando-superior-das-forcas-armadas
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Na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, Gomes 

Cravinho destacou os objetivos fundamentais desta reforma: «Melhorar o 

processo de trabalho entre a tutela política, responsável pelas orientações 

estratégicas, e as Forças Armadas, responsáveis pela execução; maximizar a 

eficácia operacional das Forças Armadas, promovendo a capacidade de 

atuação em conjunto; minimizar as redundâncias e estabelecer claramente 

linhas de comando dentro das Forças Armadas; promover a coerência global 

das Forças Armadas nas suas várias componentes; e modernizar as Forças 

Armadas, criando condições para pensar as Forças Armadas do futuro». 

A nova Lei Orgânica das Bases da Organização das Forças Armadas, aliada à 

alteração da Lei de Defesa Nacional, dá continuidade às reformas anteriores, 

procurando garantir as condições para que as Forças Armadas sejam capazes 

de responder aos desafios atuais e futuros, gerando ganhos de eficácia no 

produto operacional das Forças Armadas. 

O comunicado do Conselho de Ministros refere que estes diplomas, que serão 

apresentados à Assembleia da República, «vêm 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 em 

todos os assuntos de natureza militar». 

CEMGFA responsável pela execução das prioridades 

estratégicas 

Gomes Cravinho sublinhou que esta reforma estabelece o CEMGFA «como 

principal responsável pela execução das prioridades estratégicas definidas 

pelo Governo e reforça as suas competências legais, colocando os chefes dos 

ramos na sua dependência hierárquica para todos os assuntos militares». 

«O EMGFA passa a ter capacidade de coordenação dos estados maiores dos 

ramos para quando há matérias de relevância conjunta. O conselho de chefes 

passa a dar pareceres sobre a generalidade das matérias militares, evitando 

a criação de ambiguidades em termos do comando militar», acrescentou. 

Gomes Cravinho realçou ainda que os chefes do estado maiores dos ramos 

passam a depender do CEMGFA para todas as áreas da atividade militar e 

que todas as missões passam a estar sob o comando operacional do CEMGFA, 

«com exceção de tarefas muito específicas de busca e salvamento que já têm 

um automatismo muito bem estabelecido» pela Força Área e pela Marinha.  

O Ministro referiu também que a Autoridade Marítima Nacional e a Autoridade 

Aeronáutica Nacional continuam a «tratar diretamente com a tutela política», 

enquanto «a colaboração das Forças Armadas com forças e serviços de 

segurança e com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil passa 

a ser feita através de um canal único de ligação com o CEMGFA». 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=413
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«Os Chefes de Estado-Maior mantêm-se como conselheiros do Ministro da 

Defesa Nacional, no âmbito do Conselho Superior Militar e relacionam-

se diretamente com o Ministro nas seguintes matérias: aspetos relacionados 

com a execução de projetos no âmbito da lei de programação militar e da lei 

de infraestruturas militares; e nas matérias administrativas e de execução 

orçamental que resultem da lei», refere também o comunicado do Conselho 

de Ministros. 

Gomes Cravinho afirmou ainda que os «os ramos passam a ter como missão 

própria essencial a geração de forças (recrutamento e instrução), o 

aprontamento dessas forças para missões específicas e a sustentação das 

forças (meios humanos e equipamento). 

«Criam-se condições para que se possa pensar e trabalhar as Forças Armadas 

com uma lógica de conjunto em vez de, como hoje, uma forma espartilhada 

entre os três ramos com o CEMGFA», acrescentou.  

 

... /// ... 

 

"Não vejo razão para turbulência": ministro da Defesa avisa 

não esperar "obstáculos" à reforma por parte das chefias 

 

 

 

 

 

MÁRIO CRUZ/LUSA 

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, falou no fim do Conselho de 

Ministros que aprovou a reforma do comando superior das Forças Armadas 

- para aproximar Portugal do modelo dos outros países -, e deixou um recado 

às chefias militares que têm apresentado reservas e oposição: não há razões 

para haver turbulência nem para serem criados obstáculos. 
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8 abril 2021 

 

 

 

 

Vítor Matos 

Com Hélder Gomes 

Jornalista 

<https://expresso.pt/politica/2021-04-08-Nao-vejo-razao-para-turbulencia-

ministro-da-Defesa-avisa-nao-esperar-obstaculos-a-reforma-por-parte-das-chefias-

df32af7f> 

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, acredita que a reforma do 

comando superior das Forças Armadas aprovada esta quinta-feira em 

Conselho de Ministros obterá um "consenso muito alargado" no Parlamento, 

e não espera mais resistências por parte dos chefes dos Estados-

Maiores dos três ramos, Exército, Marinha e Força Aérea. 

"Tenho reunido com os chefes com regularidade", explicou o 

ministro, "fizemos três reuniões do Conselho Superior Militar (CSM), 

discutimos por três vezes, e creio que a alteração será feita de forma 

muito fácil, sem dificuldades e obstáculos". Gomes Cravinho, no 

entanto, não especificou em que medida o Governo aceitou (ou não) as 

sugestões entregues num memorando pelas chefias na última reunião do 

CSM, que têm apresentado reservas a uma série de aspetos da reforma. 

"Vejo que há turbulência em antigos chefes, mas não vejo isso nos 

atuais chefes", sublinhou o ministro nas respostas aos jornalistas, quando 

questionado sobre a turbulência que tem gerado a proposta para a nova 

arquitetura que concentra os poderes no chefe do Estado-Maior das Forças 

Armadas (CEMGFA) em dezenas de oficiais-generais na reforma. "Vejo as 

Forças Armadas a encarar esta alteração com toda a normalidade e 

não vejo razão para qualquer turbulência". 

Sobre eventuais mudanças na proposta inicial, o ministro não admitiu que 

tivesse havido "nenhuma alteração" à questão do despacho dos chefes 

militares com o ministro, "mas uma explicitação", porque "se começou a 

avolumar" a ideia de que perdiam acesso ao decisor político: "Deixam de 

despachar assuntos militares, porque isso passa para o CEMGFA, mas 

nos assuntos administrativos e orçamentais não. O que houve foi uma 

explicitação de uma ideia errada que transmitia a ideia de que os chefes dos 

ramos ficavam cortados dos ministros", explicou. 

https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/politica/2021-04-08-Nao-vejo-razao-para-turbulencia-ministro-da-Defesa-avisa-nao-esperar-obstaculos-a-reforma-por-parte-das-chefias-df32af7f
https://expresso.pt/politica/2021-04-08-Nao-vejo-razao-para-turbulencia-ministro-da-Defesa-avisa-nao-esperar-obstaculos-a-reforma-por-parte-das-chefias-df32af7f
https://expresso.pt/politica/2021-04-08-Nao-vejo-razao-para-turbulencia-ministro-da-Defesa-avisa-nao-esperar-obstaculos-a-reforma-por-parte-das-chefias-df32af7f
https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
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No comunicado que saiu do Conselho de Ministros, o Governo fez questão de 

clarificar que "os Chefes de Estado-Maior mantêm-se como 

conselheiros do Ministro da Defesa Nacional, no âmbito do Conselho 

Superior Militar e relacionam-se diretamente com o ministro nas 

seguintes matérias: aspetos relacionados com a execução de projetos 

no âmbito da lei de programação militar (LPM) e da lei de infraestruturas 

militares; e nas matérias administrativas e de execução orçamental que 

resultem da lei." 

A ser assim, contudo, não parece haver nenhuma correção de fundo à 

proposta de alterações a que o Expresso já tivera acesso, em que as chefias 

não eram ouvidas quanto à conceção da LPM, que define a compra de 

equipamentos, mas só quanto à sua execução. Quanto a outras sugestões 

que constavam do memorando entregue pelas chefias, o ministro não se 

pronunciou. 

Refira-se que no Conselho Superior de Defesa Nacional, convocado pelo 

Presidente da República há um mês para debater o assunto concluiu-se que 

era "fundamental" o papel chefes militares neste processo 

legislativo. 

João Gomes Cravinho rebateu ainda a ideia de haver uma concentração 

excessiva de poderes na figura do CEMGFA e recordou "que isso é a norma 

nas Forças Armadas", que são uma "organização hierárquica de 

poderes". Segundo o ministro, a proposta tenciona que as Forças Armadas 

sigam a mesma "lógica" dos modelos de "todos os aliados europeus", que nos 

últimos 20 ou 25 anos fizeram reformas neste sentido. "Não vejo que haja 

razão para haver dispersão no comando das Forças Armadas", 

justificou. 

"Achamos que há grandes vantagens operacionais e em termos de eficácia 

para concentrar este poder no CEMGFA, o que representa uma melhoria no 

comando que deixa de estar disperso e passa a ser mais fácil de exercer". 

Até a "prestação de contas neste momento é muito difícil pela dispersão", 

apontou. 

Em resumo, o objetivo do Governo com as alterações à Lei Orgânica das 

Bases da Organização das Forças Armadas, e à Lei de Defesa Nacional, é 

reforçar o papel do CEMGFA no comando "em todos os assuntos de natureza 

militar", no sentido de "melhorar o trabalho da tutela política e maximizar a 

eficácia operacional das Forças Armadas, promovendo atuação em conjunto, 

minimizando as redundâncias". 

Para já, a reforma que tem gerado polémica e uma oposição pública por parte 

de dezenas de oficiais-generais, incluindo ex-chefes e o ex-Presidente da 

República Ramalho Eanes, tem o apoio garantido do PSD, a abertura do 

CDS, e dúvidas pelo menos por parte do PCP. 
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Grupo de Reflexão Estratégica Independente 

- GREI – 
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REFORMA DA ESTRUTURA SUPERIOR DAS FORÇAS ARMADAS 

 

- Ponto de Situação - 
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Reforma do comando superior das Forças Armadas 

- A perspetiva do GREI - 

 

Em 17 de fevereiro passado tomámos conhecimento, através de uma notícia 

publicada no jornal “Observador”, de que o senhor Ministro da Defesa 

Nacional (MDN) tinha referido, durante uma entrevista concedida à Lusa, que 

iria propor ao Parlamento o alargamento das competências do Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), de modo a que 

passasse a deter o Comando Completo de toda a atividade militar. 

Essa alteração teria dois objetivos principais: em primeiro lugar, habilitar o 

CEMGFA a “[ter] à sua disposição a qualquer momento as forças de que 

precisa para executar as suas missões”; em segundo lugar, favorecer a 

formação de uma “visão de conjunto” sobre as necessidades e processos de 

investimento das Forças Armadas (FFAA). 

Na ocasião, o MDN esclareceu que o projeto de reforma anunciado contava 

com o apoio das chefias militares, estando apenas em aberto “algumas 

interrogações” sobre o modo como o novo modelo “poderia funcionar”. 

Estas declarações foram a primeira indicação pública de que se estava a 

preparar uma mudança política e programática na estrutura superior de 

comando das FFAA.  

A concetualização da ideia – sem precedentes no período do Estado Novo, 

nem no atual regime democrático – inspirou um sentimento de apreensão em 

antigos chefes militares e num número significativo de oficias generais 

retirados do ativo; a isso não será estranha a sua experiência do passado. 

Logo de seguida, cresceu sobre essa apreensão uma preocupação objetiva – 

cívica e técnica – perante os métodos, os processos e as declarações que se 

estavam a observar, pouco respeitadores do modelo de atuação institucional 

que deveria ter prevalecido.  

No essencial, as críticas incidiram: nas grandes linhas da reforma e na sua 

fragilidade concetual e doutrinária; na pouca atenção prestada a princípios e 

valores das FFAA, como Instituição e como organização; na noção de 

oportunidade do MDN ao anunciar uma reforma deste tipo num contexto 

interno de múltiplas crises; nas dissimetrias verificadas entre as prioridades 

– reais e aparentes – definidas pelo Governo para as FFAA; na opção de 

revelar uma medida desta envergadura através de órgãos de comunicação 

social. 
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O Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI) partilhou no essencial 

esses pontos de vista, mas julgou conveniente conhecer e compreender 

melhor as decisões que sustentaram a necessidade da reforma, a sua 

conceção e possível execução.  

Porém, o GREI não conseguiu ter acesso a qualquer tipo de informação que 

esclarecesse minimamente o seu interesse. A explicação poderá residir no 

tratamento reservado dado à maior parte dos estudos ou, no limite, à 

inexistência de certos estudos. 

Soube-se apenas que o MDN teria considerado necessário adequar a 

estrutura superior das FFAA aos modelos que vigoram na generalidade dos 

países da “Europa Ocidental e Atlântica”.  

Sem outra informação mais precisa, ficámos sem saber como é que o 

paralelismo com modelos estrangeiros poderá ser posto em prática entre nós, 

e quais os reajustamentos que será necessário garantir nos setores, órgãos 

e serviços da defesa nacional que se articulam com a estrutura superior das 

Forças Armadas, pois que se saiba esses modelos são todos diferenciados e 

certamente terão na sua origem razões de natureza histórica e operacional 

que aparentemente não serão de considerar no caso português. 

Perante o insucesso desta abordagem, o GREI decidiu elaborar um estudo 

sobre os seis temas que o MDN tinha abordado na sua entrevista à Lusa, 

nomeadamente: 

(1) - “Reforçar as competências do CEMGFA e colocar os Ramos sob sua 

autoridade”; 

(2) - “Circunscrever os CEM à geração de forças, seu aprontamento e  

sustentação”; 

(3) - “CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria”; 

(4) - “Os CEM deixam de despachar com o MDN”; 

(5) - “O CEMGFA com capacidade para coordenar os EM dos ramos”;  

(6) - “O CCEM deixará de ter competências deliberativas”. 

O estudo, datado de 05 de março, foi levado ao conhecimento e consideração 

de Suas Excelências o Presidente da República, o Presidente da Assembleia 

da República, o Primeiro-Ministro e dos Secretários-gerais ou Presidentes dos 

Partidos Políticos com assento na Comissão de Defesa Nacional da Assembleia 

da República. Esperamos que esses elementos possam ter alguma utilidade 

para os destinatários institucionais. 

Entretanto, o assunto ascendeu: 
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• Ao Conselho Superior Militar (CSM), o principal órgão de consulta do 

MDN; 

• Ao Conselho Superior da Defesa Nacional (CSDN), o órgão de Estado 

específico de consulta para os assuntos relativos à defesa nacional e à 

organização e funcionamento das FFAA; 

• Ao Conselho de Estado, o órgão político de consulta do Presidente da 

República, situação que jamais se tinha verificado e que evidencia bem 

a ponderação que deve ser associada a este processo.  

Neste âmbito, verificaram-se os seguintes desenvolvimentos: 

• No CSM de 16 de fevereiro, o MDN apresentou as linhas gerais da 

reforma, até então desconhecidas dos Chefes de Estado-Maior (CEM) 

dos ramos; 

• No CSM realizado em 12 de março, foram apresentados os projetos de 

revisão da Lei da Defesa Nacional (LDN) e da Lei Orgânica de Bases de 

Organização das Forças Armadas (LOBOFA), distribuídos pouco antes 

aos CEM dos ramos; 

• O CSDN reuniu em 15 de março; 

• O Conselho de Estado reuniu em 19 de março. 

• O CSM foi novamente convocado para 30 de março, mas não veio a 

público qualquer indicação do que se terá passado na reunião. No 

entanto, foi muito comentada em círculos militares uma insinuação, 

publicada em 27 de março num jornal diário, de que a posição das 

chefias militares no Conselho “poderia ditar-lhes o futuro na 

hierarquia”. 

Para concluir este texto vale a pena resumir a nossa posição: 

• Em termos gerais, consideramos que as questões da Defesa Nacional 

e das Forças Armadas devem ser tratadas com prudência e em todas 

as dimensões, designadamente: 

o de acordo com os princípios e normas estabelecidos na lei (com 

escrúpulo e sem distensões); 

o no equilíbrio entre as lições do passado, os desafios do presente 

e a salvaguarda do futuro; 

o com visibilidade, transparência e verdade; 

o no respeito pelas metodologias e práticas em vigor (e, portanto, 

sem contornos ou atalhos processuais); 

o com competência e ponderação (de modo a evitar movimentos 

de aceleração, de paralisia e de falsa mobilidade nos processos). 
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• Entendemos que os gravíssimos problemas com que as FFAA se 

debatem não têm a ver com a sua macroestrutura, residem, sim, na 

desproporção entre objetivos e recursos disponibilizados para a 

operação e manutenção de meios, na discriminação negativa, em 

relação a outros órgãos e servidores do estado e, nos sucessivos 

atropelos à unidade, princípios e valores que sempre pautaram a 

cultura militar.    

• Cumulativamente entendemos, como temos referido reiteradamente, 

que a atual estrutura superior das FFAA é no geral equilibrada e tem 

produzido bons resultados. Por isso, a sua eventual alteração, com 

maiores ou menores arranjos, deve ser objeto de grande ponderação 

e prudência; e, em qualquer caso, tal passo só deve ser considerado 

depois de estarem estudadas e rigorosamente esclarecidas todas as 

suas implicações no presente, no médio e no longo prazo. 

• Pensamos que a solução de concentrar numa única entidade – o 

CEMGFA – todo o poder de decisão a nível estratégico e operacional, e 

de juntar as competências e prerrogativas de comandante de forças e 

de administrador de topo, faz desaparecer a maior parte dos graus 

intermédios de comando e de direção, e será uma fonte de permanente 

atrito entre os patamares MDN, CEMGFA e CEM que se repercutirá na 

eficiência da estrutura e na eficácia da operação. 

• Em complemento dos inconvenientes e riscos potenciais desta opção 

que identificamos no estudo elaborado em 05 de março, talvez seja 

útil acrescentar que a nossa opinião é independente dos titulares do 

cargo, sejam eles quem forem.  

Entretanto, o processo continua a fazer o seu “apressado” caminho, 

porventura excessivo face às fragilidades apontadas na sua preparação e ao 

volume de desconfianças acumulado. Invocam-se inclusivamente consensos 

na estrutura militar, o Conselho de Ministros aprova as duas propostas de lei 

que visam a reforma do comando superior das Forças Armadas, a que se 

segue o seu encaminhamento para a Assembleia da República, sem que a 

versão apresentada seja, por ela, minimamente conhecida. 

 

 

 

... /// ... 
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PÚBLICO 

A Reforma aprovada das Forças Armadas reforça chefe de 

Estado-Maior General. 

Nuno Ribeiro 

09 de abril 2021 

O Conselho de Ministros desta quinta-feira [08 ABR] aprovou a reforma das 

Forças Armadas, consubstanciada em alterações à Lei Orgânica de Bases da 

Organização das Forças Armadas (LOBOFA). Uma mudança nas funções de 

topo que reforça o poder do chefe do Estado-Maior General das Forças 

Armadas (CEMGFA), como pretendido pelo ministro da Defesa Nacional, 

João Gomes Cravinho. 

<https://www.publico.pt/2021/04/08/politica/noticia/reforma-aprovada-forcas-

armadas-reforca-chefe-estadomaior-general-1957750> 

 

“Cumpre-se uma promessa do Governo”, disse, na conferência posterior ao 

Conselho de Ministros, Gomes Cravinho, referindo-se ao programa do PS 

sufragado nas urnas. O objectivo desta mudança, referiu, é melhorar a tutela 

política sobre as Forças Armadas, minimizar redundâncias e modernizar e 

pensar nas Forças Armadas do futuro. 

Como, aliás, já tinha referido ao PÚBLICO, [22 FEV] Portugal pretende 

acompanhar a estrutura militar dos países da NATO e União Europeia e 

construir as Forças Armadas do futuro. Deste modo, o CEMGFA é o principal 

responsável da estrutura e os chefes dos três ramos – Exército, Marinha e 

Força Aérea – estão na sua dependência. 

Do mesmo modo, há uma mudança das funções do Conselho de Chefes que, 

sem responsabilidade de comando reservada ao CEMGFA, passa a formular 

pareceres. 

Também a colaboração das Forças Armadas com as forças de segurança e os 

serviços da Protecção Civil fica na dependência do CEMGFA. À margem, como 

já previsto na proposta do Governo e dada a sua especificidade, ficam as 

operações de busca e salvamento marítimo e a actividade das autoridades 

naval e aeronáutica.  

Na conferência de imprensa, João Gomes Cravinho especificou que os chefes 

dos ramos mantêm o seu despacho com o ministro da Defesa Nacional sobre 

questões orçamentais e administrativas. Foi em 30 de Março, na reunião do 

Conselho Superior Militar, órgão de consulta do ministro da Defesa Nacional 

por este presidido, que os chefes militares entregaram à tutela sugestões 

para a revisão da LOBOFA. 

https://www.publico.pt/autor/nuno-ribeiro
https://www.publico.pt/2021/04/08/politica/noticia/reforma-aprovada-forcas-armadas-reforca-chefe-estadomaior-general-1957750
https://www.publico.pt/2021/04/08/politica/noticia/reforma-aprovada-forcas-armadas-reforca-chefe-estadomaior-general-1957750
https://www.publico.pt/2021/02/22/politica/noticia/cravinho-quer-lancar-ate-verao-bases-futuro-forcas-armadas-1951351
https://www.publico.pt/2021/04/01/politica/noticia/cravinho-recebeu-sugestoes-chefes-militares-1956820
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O ponto principal das posições articuladas do CEMGFA, almirante Silva 

Ribeiro, e dos chefes dos ramos – generais Nunes Fonseca e Joaquim Borrego, 

respectivamente do Exército e da Força Aérea, e almirante Mendes Calado, 

da Armada - relacionava-se com a reorganização do topo da hierarquia 

militar. 

Estes responsáveis sugeriram ao ministro que os comandantes operacionais 

dos ramos só ficassem dependentes do CEMGFA quando operacionalmente 

for por este requerido e não permanentemente. Dito de outra forma, os 

chefes do Exército, Força Aérea e Armada continuariam a ter acesso directo 

ao ministro, ao denominado despacho. 

Nesta iniciativa, os chefes dos ramos pretendiam ser considerados na Lei de 

Programação Militar e, sobretudo, na Lei das Infra-Estruturas Militares que, 

entre outros pontos, decide sobre a alienação do edificado. O que parece 

contemplado no anunciado esta quinta-feira. 

Esta questão era, também, um dos pontos reivindicados por antigos chefes 

dos ramos, já na reserva, que se manifestaram contrários à mudança. “Creio 

que haverá uma alteração muito fácil, sem obstáculos, os antigos chefes que 

se manifestaram contra estão no seu direito, como aliás já tinham feito [então 

em funções] em 2009 e 2014”, anteviu o ministro. 

Recorde-se que, em artigo no PÚBLICO, o general Garcia Leandro, antigo 

vice-chefe do Estado-Maior do Exército, interrogava, mesmo, se o almirante 

CEMGFA [Silva Ribeiro] tinha condições para continuar no cargo: “O chefe 

militar de escalão mais elevado (…) não cumprirá a sua missão se não 

merecer a confiança daqueles que dele dependem.” A redacção final, 

anunciada esta quinta-feira pelo ministro da Defesa Nacional, parece ter 

solucionado esta questão. 

No entanto, outros antigos chefes militares, como o general Valença Pinto, 

afirmaram concordância com o propósito governamental. 

As altas patentes na reserva, reunidos no GREI (Grupo de Reflexão 

Estratégica Independente), tinham reservado a sua posição para a leitura da 

proposta final, para saberem se as sugestões do Conselho de Chefes foram 

incorporadas. 

Gomes Cravinho realçou que a sua proposta visa trabalhar as Forças Armadas 

numa lógica de conjunto e destacou o périplo que fez. Três reuniões do 

Conselho de Chefes, uma do Conselho Superior de Defesa Nacional, outra 

reunião do Conselho de Estado e a apresentação, por três vezes, da reforma 

ao Conselho de Ministros. 

Na frente política, o ministro mostrou-se, igualmente, tranquilo, por ir manter 

o timing do final da tramitação no Parlamento até ao Verão. 

https://www.publico.pt/2021/03/23/politica/noticia/almirante-chefe-estadomaiorgeneral-fa-condicoes-continuar-1955394
https://www.publico.pt/2021/03/15/politica/noticia/conselho-superior-defesa-nacional-parecer-principio-favoravel-alteracoes-cravinho-1954547
https://www.publico.pt/2021/03/19/politica/noticia/marcelo-visibilidade-forcas-armadas-conselho-estado-1955214


A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas 

 

280 

“Estou confiante que vai ser aprovada na Assembleia da República, num 

consenso alargado, já falei com os grupos políticos e sexta-feira tenho mais 

encontros”, disse. Depois, especificou ter-se já reunido com o PSD, PCP, Bloco 

de Esquerda e Iniciativa Liberal. 

E, nesta sexta-feira [09ABR], será a vez de se encontrar com o CDS, o que 

não ocorreu anteriormente por problemas de agenda. Depois de ter recebido 

o apoio do principal partido da oposição, cujo coordenador da área da Defesa 

no Conselho Estratégico Nacional, Ângelo Correia, já manifestou o seu apoio, 

Cravinho apresenta a reforma ao grupo parlamentar do PS. 

 

 

... /// ... 

 

 

SEMANÁRIO EXPRESSO 

Militares sem versão final 

09 abril 2021 

Chefes militares fizeram propostas de alteração, mas não receberam o texto 

que foi a Conselho de Ministros 

<https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2528-1/html/primeiro-

caderno/em-destaque/militares-sem-versao-final> 

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, anunciou ontem a aprovação da 

polémica reforma do comando superior das Forças Armadas em Conselho de 

Ministros, referindo que depois de três reuniões com as chefias dos ramos 

não espera “obstáculos” na hierarquia. Mas, ao que o Expresso apurou, estas 

declarações causaram mal-estar por os chefes não terem tido conhecimento 

da versão final antes de esta ser levada à reunião do Governo, de modo a 

saberem que alterações foram feitas em função do memorando que 

entregaram ao ministro há uma semana. 

Depois de semanas de polémica pública e de contestação de oficiais-generais 

reformados, incluindo ex-chefes militares (e até do ex-Presidente da 

República Ramalho Eanes), os chefes dos Estados-Maiores (CEM) 

apresentaram um memorando com sugestões de alteração às propostas do 

Governo, mas só terão sido atendidas duas, segundo soube o Expresso: a 

nomeação e a exoneração dos comandos de componente (terrestre, naval e 

aéreo) e o recurso hierárquico. 

https://www.publico.pt/2021/03/18/politica/noticia/psd-quer-defesa-alcada-viceprimeiroministro-ministro-estado-1954980
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2528-1/html/primeiro-caderno/em-destaque/militares-sem-versao-final
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2528-1/html/primeiro-caderno/em-destaque/militares-sem-versao-final
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O Governo terá mantido o essencial dos pontos que tinham a oposição dos 

CEM, como a perda das competências deliberativas do Conselho de Chefes de 

Estado Maior, que passam a consultivas. 

Na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros, o 

ministro da Defesa disse acreditar que a reforma do comando superior das 

Forças Armadas obterá um "consenso muito alargado" no Parlamento, e não 

espera mais resistências por parte dos chefes dos Estados-Maiores dos três 

ramos, Exército, Marinha e Força Aérea. "Tenho reunido com os chefes com 

regularidade", explicou o ministro, "fizemos três reuniões do Conselho 

Superior Militar (CSM), discutimos por três vezes, e creio que a alteração será 

feita de forma muito fácil, sem dificuldades e obstáculos". Gomes Cravinho, 

no entanto, não especificou em que medida o Governo aceitou (ou não) as 

sugestões entregues pelas chefias na última reunião do CSM. 

"Vejo que há turbulência em antigos chefes, mas não vejo isso nos 

atuais chefes", sublinhou o ministro nas respostas aos jornalistas, quando 

questionado sobre a turbulência que tem gerado a proposta para a nova 

arquitetura que concentra os poderes no chefe do Estado-Maior das Forças 

Armadas (CEMGFA) em dezenas de oficiais-generais na reforma. "Vejo as 

Forças Armadas a encarar esta alteração com toda a normalidade e não vejo 

razão para qualquer turbulência". 

Sobre eventuais mudanças na proposta inicial, o ministro não admitiu que 

tivesse havido "nenhuma alteração" à questão do despacho dos chefes 

militares com o ministro, "mas uma explicitação", porque "se começou a 

avolumar" a ideia de que perdiam acesso ao decisor político: "Deixam de 

despachar assuntos militares, porque isso passa para o CEMGFA, mas nos 

assuntos administrativos e orçamentais não. O que houve foi uma 

explicitação de uma ideia errada que transmitia a ideia de que os chefes dos 

ramos ficavam cortados dos ministros", explicou. 

No comunicado que saiu do Conselho de Ministros, o Governo fez questão de 

clarificar que "os Chefes de Estado-Maior mantêm-se como conselheiros do 

Ministro da Defesa Nacional, no âmbito do Conselho Superior Militar e 

relacionam-se diretamente com o ministro nas seguintes matérias: aspetos 

relacionados com a execução de projetos no âmbito da lei de programação 

militar (LPM) e da lei de infraestruturas militares; e nas matérias 

administrativas e de execução orçamental que resultem da lei." 

A ser assim, contudo, não parece haver nenhuma correção de fundo à 

proposta de alterações a que o Expresso já tivera acesso, em que as chefias 

não eram ouvidas quanto à conceção da LPM, que define a compra de 

equipamentos, mas só quanto à sua execução. Quanto a outras sugestões 

que constavam do memorando entregue pelas chefias, o ministro não se 

pronunciou. 
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Refira-se que no Conselho Superior de Defesa Nacional, convocado pelo 

Presidente da República há um mês para debater o assunto concluiu-se que 

era "fundamental" o papel dos chefes militares neste processo legislativo. E 

Marcelo Rebelo de Sousa não queria que as chefias militares 

perdessem o seu prestígio com as alterações em vista. 

João Gomes Cravinho rebateu ainda a ideia de haver uma concentração 

excessiva de poderes na figura do CEMGFA e recordou "que isso é a norma 

nas Forças Armadas", que são uma "organização hierárquica de poderes". 

Segundo o ministro, a proposta tenciona que as Forças Armadas sigam a 

mesma "lógica" dos modelos de "todos os aliados europeus", que nos últimos 

20 ou 25 anos fizeram reformas neste sentido. "Não vejo que haja razão para 

haver dispersão no comando das Forças Armadas", justificou. "Achamos que 

há grandes vantagens operacionais e em termos de eficácia para concentrar 

este poder no CEMGFA, o que representa uma melhoria no comando que 

deixa de estar disperso e passa a ser mais fácil de exercer". Até a "prestação 

de contas neste momento é muito difícil pela dispersão", apontou. 

Em resumo, o objetivo do Governo com as alterações à Lei Orgânica das 

Bases da Organização das Forças Armadas, e à Lei de Defesa Nacional, é 

reforçar o papel do CEMGFA no comando "em todos os assuntos de natureza 

militar", no sentido de "melhorar o trabalho da tutela política e maximizar a 

eficácia operacional das Forças Armadas, promovendo atuação em conjunto, 

minimizando as redundâncias". 

Para já, a reforma tem o apoio garantido do PSD, a abertura do CDS, e 

dúvidas pelo menos por parte do PCP. 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Reforma das Forças Armadas ainda debaixo de fogo de antigos 

chefes militares 

Generais e oficiais na reserva capitaneados por antigo chefe máximo da 

Armada contestam alegado reforço dos poderes do chefe das Forças Armadas 

em desfavor dos chefes dos ramos. Ministro acredita em "consenso" na AR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensão nas Forças Armadas com reforma que o Governo quer fazer aprovar no 

Parlamento 

© Gerardo Santos / Global Imagens 

João Pedro Henriques 

10 abril 2021 

<https://www.dn.pt/politica/reforma-das-forcas-armadas-ainda-debaixo-de-fogo-

de-<antigos-chefes-militares-13553484.html> 

"Entendemos que os gravíssimos problemas com que as Forças Armadas se 

debatem não têm a ver com a sua macroestrutura. Residem, sim na 

desproporção entre objetivos e recursos disponibilizados para a operação e 

manutenção de meios, na discriminação negativa, em relação a outros órgãos 

e servidores do estado e nos sucessivos atropelos à unidade, princípios e 

valores que sempre pautaram a cultura militar." [vide GREI, 08ABR] 

O Conselho de Ministros aprovou quinta-feira [08 abril] duas propostas que 

"visam a reforma do comando superior das Forças Armadas" - uma nova Lei 

Orgânica das Bases da Organização das Forças Armadas e alterações à Lei de 

Defesa Nacional. 

Ontem, um grupo de oficiais e de generais na reserva, organizado na 

associação GREI (Grupo de Reflexão Estratégica Independente) voltou a 

contestar os objetivos governamentais.  

"Concentrar numa única entidade - o CEMGFA - todo o poder de decisão a 

nível estratégico e operacional, e juntar as competências e prerrogativas de 

comandante de forças e de administrador de topo, faz desaparecer a maior 

https://www.dn.pt/autor/joao-pedro-henriques.html
https://www.dn.pt/politica/reforma-das-forcas-armadas-ainda-debaixo-de-fogo-de-%3cantigos-chefes-militares-13553484.html
https://www.dn.pt/politica/reforma-das-forcas-armadas-ainda-debaixo-de-fogo-de-%3cantigos-chefes-militares-13553484.html
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=413
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parte dos graus intermédios de comando e de direção e será uma fonte de 

permanente atrito entre os patamares ministro da Defesa Nacional (MDN), 

CEMGFA e Conceito Estratégico Militar (CEM), que se repercutirá na eficiência 

da estrutura e na eficácia da operação", avaliaram os oficiais, num 

comunicado daquela associação enviado à Lusa. [Vide GREI e o ponto de 

situação, de 08 de abril]. 

Segundo a organização, "a atual estrutura superior das Forças Armadas é, no 

geral, equilibrada e tem produzido bons resultados", e é lamentável que "o 

processo continue a fazer o seu "apressado" caminho, porventura excessivo 

face às fragilidades apontadas na sua preparação e ao volume de 

desconfianças acumulado". 

A associação sublinhou ainda ter sido muito negativa a "opção de revelar uma 

medida desta envergadura através de órgãos de comunicação social". 

O presidente [da Assembleia Geral] do GREI é o almirante Fernando de Melo 

Gomes que escreveu um artigo no jornal semanário Expresso, há duas 

semanas, com o título ""Yes, Minister"... das Forças Armadas". No artigo, este 

ex-chefe de Estado-Maior da Armada (Marinha), caricaturou o relacionamento 

entre governante e CEMGFA dizendo que "à falta de melhores reformas (...) 

nos diversos setores da governação, "revoluciona-se" as Forças Armadas, não 

para fazer face à escassez de efetivos (...), não na discriminatória disparidade 

de vencimentos (...); a "revolução", ao invés, far-se-á copiando - mal - o que 

existe nas FA de referência" na Europa Ocidental e América do Norte". 

Um outro ex-chefe militar [Presidente da Direção do GREI], o general Pinto 

Ramalho, antigo nº 1 do Exército, também considerou à Lusa que a reforma 

pretendida pelo Governo, ao "centralizar no CEMGFA tudo aquilo que é a 

relação com a tutela política", representa "uma desvalorização da posição dos 

ramos". "É retirar a capacidade de informação e de conhecimento. Quem, 

realmente, sente as tropas, quem sente a evolução dos ramos e as 

necessidades do dia-a-dia são os chefes dos ramos e não o CEMGFA. É uma 

redução da capacidade de intervenção dos chefes, o que é, necessariamente, 

negativo", afirmou. 

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, já afirmou acreditar que 

conseguirá obter no Parlamento "um consenso muito alargado" para esta 

reforma. 

"Tudo me leva a acreditar que o objetivo que estabeleci, de termos um 

consenso muito alargado na Assembleia da República, será atingido. 

Estou otimista sobre o processo. Quanto a turbulência nas Forças 

Armadas, não prevejo isso. Vejo que há alguma entre antigos chefes. 

Mas não vejo turbulência refletida nos atuais chefes e noutras estruturas das 

Forças Armadas. Vejo as Forças Armadas muito serenas, a encararem com 

toda anormalidade", disse o ministro, ao apresentar esta reforma legislativa. 
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Segundo garantiu, os chefes dos três ramos manterão despacho com o 

ministro da tutela sobre a execução de projetos no âmbito da Lei de 

Programação Militar (LPM) e da Lei das Infraestruturas Militares (LIM) e em 

tudo o que for "assuntos administrativos e orçamentais", na vertente da 

execução. 

 

... /// ... 

 

Melo Gomes: "Vamos ter um Dono Disto Tudo nas Forças 

Armadas?" 

Antigos chefes de topo das Forças Armadas insistem no alerta contra a 

concentração de poderes no CEMGFA, prevista na proposta de lei que o 

governo aprovou, com apoio do PSD. 

Diário de Notícias 

Valentina Marcelino 

12 Abril 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 

O ministro da Defesa vê as Forças Armadas "muito serenas a encarar" a sua 

reforma e só vê "turbulência entre antigos chefes". 

© Miguel Pereira / Global Imagens 

<https://www.dn.pt/politica/melo-gomes-vamos-ter-um-dono-disto-tudo-nas-

forcas-armadas-13558537.html> 

O ex-chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante Melo Gomes, uma 

das principais vozes críticas ao plano do governo para concentrar no Chefe de 

Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) os mais importantes 

poderes dos chefes da Marinha, Força Aérea e Exército, alerta para os riscos 

de se estar a criar "uma figura demasiado poderosa" no sistema de Defesa 

Nacional. 

https://www.dn.pt/autor/valentina-marcelino.html
https://www.dn.pt/politica/melo-gomes-vamos-ter-um-dono-disto-tudo-nas-forcas-armadas-13558537.html
https://www.dn.pt/politica/melo-gomes-vamos-ter-um-dono-disto-tudo-nas-forcas-armadas-13558537.html
https://www.dn.pt/politica/reforma-das-forcas-armadas-ainda-debaixo-de-fogo-de-antigos-chefes-militares-13553484.html
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"A ser aprovada assim esta lei prefigura um CEMGFA com poderes e 

responsabilidades como não se vê em nenhuma outra pessoa. Vamos 

ter um Dono Disto Tudo nas Forças Armadas?", questiona, recordando a 

expressão utilizada em relação ao ex-gestor do BES Ricardo Salgado. 

Melo Gomes, salvaguardando não conhecer a detalhe o diploma que seguiu 

para a Assembleia da República, não vê que tenham sido atendidas as 

principais preocupações que os chefes dos ramos, no ativo, terão entregue ao 

ministro da Defesa. 

"As modificações em relação à proposta original serão pura 

cosmética, no essencial os alertas que temos feito foram, pura e 

simplesmente, ignoradas. Antevejo que, caso no parlamento se mantenha 

tudo assim, que esta reforma seja fonte permanente de atritos entre o 

CEMGFA, os ramos e o ministro. Há um tricotar de competências que não 

são clarificadas e vão piorar a relação entre as tutelas militares e políticas, e 

entre o CEMGFA e os chefes dos Ramos", conclui, assinalando que "nunca 

uma reforma desta dimensão e com este impacto tinha sido tratada 

nas costas dos chefes militares, como foi este processo". 

No rescaldo da semana em que foi já aprovada em Conselho de Ministros a 

proposta de reforma do comando superior das Forças Armadas (FAA), 

também o ex-chefe de Estado-Maior do Exército (CEME), General Pinto 

Ramalho, reforça ao DN a mesma preocupação. 

"Os CEMGFA não são iluminados. Em matérias militares é essencial a 

corresponsabilização nas opções estratégicas e nas respostas", 

sublinha o oficial general. 

Pinto Ramalho não entende "como alguém pode dizer que o sistema que se 

pretende introduzir mantém a autoridade dos chefes perante os seus Ramos". 

"Se estão na dependência do CEMGFA para tudo, se no Conselho de 

Chefes só dão opiniões, sem as mesmas serem vinculativas é óbvio 

que a autoridade dos chefes é claramente afetada", assevera. 

Para o ex-CEME há ainda outro perigo: "apostando na centralização de 

competências num só homem abre-se, perversamente, a porta para a 

governamentalização das Forças Armadas. É um grande risco." 

O PSD, único partido que poderia travar a iniciativa do governo, que precisa 

de ser aprovada por dois terços dos deputados porque implica alterações à Lei 

de Defesa Nacional e à Lei de Bases para a Organização das Forças 

Armadas, não vê as coisas assim.[27 MAR] "As propostas apresentam 

alterações muito cirúrgicas que mantêm a integridade e a importância 

dos Ramos", diz Ana Miguel , coordenadora para a Defesa no grupo 

parlamentar social-democrata, que em entrevista ao DN já afirmara que esta 

reforma era "inevitável". 

https://www.dn.pt/politica/governo-e-psd-alinhados-poem-generais-em-sentido-13505776.html
https://www.dn.pt/politica/ana-miguel-dos-santos-nao-cedemos-a-pressoes-esta-reforma-e-inevitavel-13505844.html
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No entender da deputada "os chefes dos Ramos continuam a manter o acesso 

ao ministro, não existe qualquer superconcentração no CEMGFA. O processo 

fica apenas mais claro e mais fluido". 

Ana Miguel realça outras preocupações, as quais, aliás, também têm sido 

apontadas pelos ex-chefes: "o nosso foco deve estar na perda estrutural 

de militares, um problema crónico das Forças Armadas. Por isso, o PSD 

está a trabalhar para apresentar propostas que ajudem na solução desta falta 

de atratividade da carreira militar. E é sobre a falta de efetivos que todos nos 

devemos empenhar, sob pena de, dentro de pouco anos, só termos 

comandantes sem soldados para comandar!". 

Também para o PS, que tinha prometido "um olhar crítico" à proposta do 

governo" e afirmado que era preciso "manter a dignidade dos Chefes", "esse 

objetivo é conseguido e conservado". 

"Resultam claros os objetivos positivos desta reforma, que reforça as 

competências do CEMGFA, nomeadamente no comando de todos os 

assuntos de natureza militar, dotando o CEMGFA da autoridade necessária 

para liderar operacionalmente e estrategicamente as Forças Armadas face aos 

novos desafios e antecipando, na medida do possível, as ameaças do presente 

e do futuro", afiança Diogo Leão, coordenador do grupo parlamentar do PS na 

Comissão de Defesa Nacional. 

Para o deputado "fica também claramente evidenciada a vontade do 

governo em conservar o prestígio e a dignidade dos Chefes de Estado-

Maior dos três Ramos, mantendo-os como conselheiros do Ministro da 

Defesa, no âmbito do Conselho Superior Militar e despachando diretamente 

com o Ministro em matérias que todos sabemos relevantes para a identidade 

e capacidades de cada um dos Ramos, em particular a execução da Lei de 

Programação Militar, entre outros". 

O ministro da Defesa Nacional tem procurado um "consenso o mais 

abrangente possível" no parlamento para a aprovação das propostas do 

Governo, tendo reunido com alguns dos grupos parlamentares antes de irem 

a Conselho de Ministros. 

Em declarações após essa reunião do governo, João Gomes Cravinho não 

resistiu a deixar uma farpa aos generais que têm criticado os seus 

planos, afirmando que só observou alguma "turbulência entre os antigos 

chefes" militares. 

"Tudo me leva a acreditar que o objetivo que estabeleci, de termos um 

consenso muito alargado na Assembleia da República, será atingido. Estou 

otimista sobre o processo. Quanto a turbulência nas Forças Armadas, não 

prevejo isso. 

https://www.dn.pt/politica/reforma-das-forcas-armadas-ps-promete-olhar-critico-a-proposta-do-governo-13536185.html
https://www.dn.pt/sociedade/ministro-espera-consenso-o-mais-abrangente-possivel-sobre-reforma-das-forcas-armadas-13383374.html
https://www.dn.pt/sociedade/ministro-espera-consenso-o-mais-abrangente-possivel-sobre-reforma-das-forcas-armadas-13383374.html
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Vejo que há alguma entre antigos chefes. Mas não vejo turbulência 

refletida nos atuais chefes e noutras estruturas das Forças Armadas. 

Vejo as Forças Armadas muito serenas, a encararem com toda a 

normalidade", disse Gomes Cravinho. 

Os chefes dos Ramos, "deixam de despachar com o ministro tudo o que seja 

assunto militar. Tudo o que seja assunto administrativo e orçamental, 

continuarão a despachar com o ministro. Nunca houve intenção de colocar 

estes assuntos na esfera do CEMGFA", garantiu. 

 

... /// ... 

 

OBSERVADOR 

UMA REFORMA CONTRA AS FORÇAS ARMADAS 

 

 

 

Formeiro Monteiro 25 

15 abril 2021 

<https://observador.pt/opiniao/uma-reforma-contra-as-forcas-armadas/> 

Em qualquer País, as leis quando são elaboradas têm como objectivo, 

normalmente, a melhoria da vida dos cidadãos e das Organizações. 

No caso destas últimas, racionalizar os recursos e as estruturas, motivar e 

envolver os colaboradores e procurar optimizar os resultados, constitui-se 

como o paradigma a ser perseguido, quando se procura legislar no sentido 

de garantir o quadro legal que melhor se adeque aos desafios e às ameaças 

com que as Organizações se defrontam no âmbito da sua actividade. 

Contudo, semelhante realidade nem sempre se verifica, uma vez que a falta 

de conhecimento e de experiência do legislador, aliada à falta de visão 

institucional, ao oportunismo político e, não raras vezes, à cedência a 

preconceitos enraizados, acaba por se traduzir, quase sempre, em 

normativos incoerentes e desajustados, sobre a matéria a legislar. 

 
25 Tenente-general, reformado. Antigo-Quartel-Mestre General do Exército. Membro 

fundador do GREI. 

https://observador.pt/opiniao/uma-reforma-contra-as-forcas-armadas/


Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

289 

Terá sido isso, provàvelmente, que aconteceu quando da elaboração da 

presente reforma da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças 

Armadas (LOBOFA), aprovada, recentemente, em conselho de ministros, por 

via duma proposta do ministro da defesa nacional (MDN), para o efeito. 

Na realidade, desde há algumas semanas que o ministro se vinha 

desmultiplicando em intervenções junto da Comunicação Social e na 

Assembleia da República, sobre esta reforma, apontando como objectivos 

principais a modernização das Forças Armadas (FA), repensar do seu futuro, 

e aproximá-las do modelo da estrutura militar de outros países europeus, 

sem que se entendesse bem a urgência e a necessidade de tal iniciativa, no 

momento particularmente grave que o País atravessa (?). 

Ficamos a saber que, na sua essência, o que era proposto se materializava 

num acentuado reforço das competências do Chefe do Estado Maior General 

das Forças Armadas (CEMGFA), traduzido num substancial prejuízo das 

responsabilidades e das competências dos CEM (Chefes de Estado Maior) dos 

Ramos, não se escusando o ministro de afirmar, no entanto, que tinha a 

concordância dos mesmos, para o efeito. 

Na verdade, pelo que é dado a conhecer, aquela concordância limitava-se, 

simplesmente, a um único chefe militar, o CEMGFA, que como tudo indica 

terá sido o mentor do projecto da reforma em questão, facto oportunamente 

aproveitado, sob o ponto de vista político, pelo próprio MDN. 

Entretanto, diversas entidades têm vindo a público, colocar em causa o 

racional seguido para as alterações propostas à actual Lei, alertando que as 

competências dos CEM dos Ramos seriam profundamente esvaziadas, ficando 

os mesmos reduzidos a um papel meramente secundário, no quadro das 

relações hierárquicas com o CEMGFA e com a tutela, se a reforma avançada, 

com o enquadramento proposto, viesse a ser aprovada. 

Alertava-se, ainda, que, como resultado imediato, o equilíbrio e a 

coordenação entre o CEMGFA e os CEM dos Ramos, até agora verificados, 

ficariam sèriamente abalados, podendo, mesmo, vir a pôr em causa a 

eficiência colocada nos processos de planeamento e de emprego das Forças, 

e na optimização das capacidades do Sistema de Forças Nacional disponíveis, 

em cada momento.  

Deste modo, marginalizando as Chefias dos Ramos do topo do patamar da 

decisão política estratégica, estariam criadas as condições para a 

concretização de um velho projecto, há muito ambicionado pela classe 

política, em Portugal, no sentido de subalternizar as FA, diminuir-lhes a 

visibilidade pública e social, e submete-las a uma total governamentalização, 

procurando anular, assim, o seu carácter institucional. 
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Se não tiver sido este o propósito, interroga-se, então, como já amplamente 

referido, sobre o que está errado, ou sobre o que tem funcionado menos bem 

no actual quadro da organização das FA, que possa justificar as alterações, 

agora, propostas pelo MDN? 

No mesmo sentido, impõe-se indagar quais as disfunções identificadas, no 

âmbito da estrutura superior de comando das FA, entre o CEMGFA e os CEM 

dos Ramos, no domínio do respectivo relacionamento hierárquico e funcional, 

bem como quais as razões que têm dificultado o processo de decisão que o 

MDN vem mantendo com estes últimos, para que, no âmbito da reforma 

anunciada, sejam afastados do despacho com a tutela (?)) 

Estas interrogações, por muito que o MDN pretenda mistificar a respectiva 

resposta, e que o CEMGFA parece acompanhar, indicam, de forma clara, que 

nada tem estado em causa nestes domínios, uma vez que as missões 

atribuídas aos Ramos, sob o comando e controlo operacional do CEMGFA, 

conforme a lei, aliás, já preconiza, têm sido sempre cumpridas com prontidão, 

relevância e reconhecimento público, quer internamente, quer a nível 

internacional. 

O Presidente da República, na sua qualidade de comandante supremo das FA, 

estará, seguramente, elucidado sobre as preocupantes consequências para a 

componente militar da política de Defesa Nacional, caso a pretensa reforma 

seja aprovada, realidade que não seria estranha à irrelevância a que os 

Chefes dos Ramos seriam reduzidos, no processo da decisão estratégico 

militar. 

Terá sido a sua reflexão sobre esta matéria, que o terá levado a afirmar 

recentemente, que …sabemos bem como os homens, hoje, e um dia as 

mulheres, também, no desempenho destas funções (CEMGFA) passam…, mas 

as Instituições ficam para além deles e delas… 

No entanto, o MDN, apesar das reservas e das interrogações levantadas para 

a falta de oportunidade e da validade intrínseca das alterações propostas, 

acabou por apresentar o projecto em sede de conselho de ministros, tendo 

afirmado (avisado?) no final, após a respectiva aprovação, perante a 

Comunicação Social, que não esperaria obstáculos, por parte das Chefias 

militares, na implementação da reforma do comando superior das FA, 

plasmada na proposta de Lei, em causa. 

Seria importante que o ministro pudesse explicar como pode formular uma 

aspiração desta natureza, quando ele e o CEMGFA rejeitaram liminarmente, 

antes, as propostas de alterações mais importantes feitas à Lei, pelos CEM 

dos Ramos (?) Seria, por outro lado, interessante saber como pode justificar 

um pedido de consenso daquela natureza, quando nem sequer deu a 

conhecer aos CEM dos Ramos a versão final da proposta de Lei, que 

apresentou no conselho de ministros (?) 
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Convirá referir, entretanto, que uma das principais razões que, 

invariàvelmente, o MDN enunciou como justificação para a proposta da 

reforma apresentada, terá sido a aproximação que proporcionaria ao modelo 

de organização das FA de outros países, na Europa e na própria OTAN. 

Semelhante justificação, contudo, além de pecar por ser pobre em termos de 

conteúdo, é igualmente isenta de coerência, uma vez que nenhum motivo 

suficientemente válido obriga ou justifica a necessidade de mudar o modelo 

de organização da estrutura militar das FA portuguesas; se é, apenas, por 

mudar, não faz sentido. Se, simplesmente, é para copiar, é legítimo 

perguntar porquê (?)  

Nada obriga Portugal a seguir um modelo de organização militar seguido por 

outros países, até porque, com certeza, existirão vários outros modelos, 

também diferentes, reflectindo a especificidade própria da política de defesa 

nacional de cada um deles, da sua singularidade e posicionamento 

estratégico, da sua identidade cultural, e do seu padrão de desenvolvimento 

económico e social. 

Finalmente, sendo o MDN adepto de modelos importados, seria, então, 

coerente que procurasse copiar, também, as condições de apoio e de 

funcionamento que outros países garantem aos seus aparelhos militares e à 

dignificação da profissão militar, onde não persistem, lamentàvelmente, 

como nas FA portuguesas, as graves e continuadas injustiças no âmbito da 

retribuição salarial dos militares, bem como as  preocupantes lacunas nos 

sistemas de recrutamento e nos processos do reequipamento, a par da pré 

falência do sistema de saúde militar e do Hospital das FA, bem como da ADM 

e do IASFA. 

Se estas questões, também, fossem alvo de imitação por parte do MDN, 

talvez a persecução da reforma que, agora, pretende ver aprovada na 

Assembleia da República pudesse ser melhor entendida… 

 

 

 

 

... /// ... 
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26 Aprovadas as Propostas de Lei do Governo, em 08/04/2021 [3ª versão], e 

apreciadas na especialidade, este documento serviria de apoio aos Corpos Sociais 
do GREI, quando fossem recebidos pelos Partidos Políticos com assento na CDN 
da AR e pelo PM em audiência que lhes havia sido, entretanto, solicitada, e a quem 
seria entregue um seu exemplar. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento resume os estudos efetuados pelo GREI relativamente 

à “Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas” (Reforma), estudos 

que abordam com algum realce e objetividade as seguintes e mais 

importantes questões: por um lado, o método e o processo adotados pelo 

Governo no presente processo legislativo e, por outro, as questões não 

despiciendas da sua oportunidade, bem como das dissimetrias entre 

prioridades, aparentes e reais, e a fragilidade conceptual (GREI, 30 de 

março). 

Num segundo momento, traz-se à colação, de forma breve e pragmática, os 

elementos considerados principais de uma apreciação efetuada na 

especialidade às Propostas de Lei do Governo [3ª versão] e que, em concreto, 

visam dar corpo e forma a uma tal Reforma: uma nova LOBOFA e uma 

alteração à LDN em vigor.  

2. A MUDANÇA E OS CONCEITOS 

A doutrina reconhece unanimemente que os erros mais comuns nos 

processos de mudança são, para além da falta de visão estratégica e de uma 

afirmação clara de um propósito entendível, o não convencimento do público, 

seu destinatário, quanto ao mérito e bondade da mudança e o ignorar-se, 

tantas vezes, a história e a cultura próprias da organização ou Instituição em 

causa. 

Ora se há Instituição com uma história e uma cultura de séculos em Portugal, 

são as FFAA. Uma cultura que se funda em princípios arreigados de 

autoridade, de hierarquia, de disciplina, de coesão, de unidade de comando 

e de confiança-mútua, num quadro bem definido de níveis de decisão e 

responsabilidade que garantam, no final, a eficiência da estrutura 

organizacional e a eficácia dos resultados no cumprimento da missão.    

Esses níveis fluem da política à estratégia, do planeamento à gestão e da 

operacionalização à conduta. E, nesse sentido, uma análise das atuais 

propostas de LDN e da LOBOFA evidencia, entre outras discrepâncias, 

sobreposições nítidas de níveis de decisão e uma certa confusão entre 

atribuições e responsabilidades, entre responsabilidade e autoridade, entre 

competências administrativas e operacionais dos diversos atores e 

incumbentes em presença, seja o Ministro, o CEMGFA ou o CEM. 
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De facto, é patente uma sobreposição entre politica e planeamento de defesa 

militar que deve competir ao Ministro, (no que respeita à definição de 

objetivos e de orientações de enquadramento),  e ao CEMGFA, (que 

assegurando a ligação entre a politica e a estratégia deve preocupar-se com 

a prospetiva e com o planeamento estratégico, com o estabelecimento de 

objetivos militares, estratégicos e operacionais, e ainda com outras 

disposições de contexto, orientadoras do planeamento de forças) e, por 

último, a gestão estratégica, disciplina esta, onde, os CEM devem pontificar 

e, ao seu nível dirigir, coordenar e administrar os respetivos ramos, como 

lhes compete. 

Enquanto persistir esta confusão, todo o edifício que se pretende construir 

enfermará de um pecado original proporcionado pela visão redutora, de a 

qualquer custo e ao arrepio do caminho que vinha sendo prosseguido desde 

1982, se querer transferir poder (e competências) do Ministro para o CEMGFA 

e, agora, dos CEM para o CEMGFA, circunstância que dificultará, senão 

mesmo impossibilitará, a sua tão desejada e afirmada operacionalização.  

As competências do Ministro devem centrar-se nos níveis da Politica e da 

política de Defesa Militar, pois são aí, nesse nível, que se encontram as suas  

atribuições, enquanto o CEMGFA e os seus poderes radicam num outro nível 

de decisão - Estratégico e aí, no domínio concreto do Planeamento e do 

Planeamento  Estratégico Militar, nas suas vertentes de formulação e 

conceito, de organização da própria estratégia militar e do inerente 

planeamento de forças, sua operacionalização e emprego (estratégia 

operacional) deixando a edificação, o levantamento e a sustentação de 

capacidades e forças para os seus detentores efetivos – os ramos - e os seus 

comandantes, os CEM. 

Ao não se balizar convenientemente estes patamares que são diversos em 

âmbito e distintos em atribuições e competências, todos farão o que podem, 

mas não o que devem e o resultado será, por certo, um continuum de atrito 

persistente e insolúvel, mesmo com a aparente panaceia de se proceder a 

uma subordinação permanente (e em down-grade) não compreendida de 

todo pelos CEM, que nem em tempo de guerra tem lugar, uma vez que, em 

tal e extrema conjuntura, o seu estatuto é, por lei, e bem, de comandantes 

adjuntos.  

É claro que o separar das águas terá implicações em outros diplomas, a 

jusante destes dois - LDN e LOBOFA – designadamente, ao nível das leis 

orgânicas do MD, do EMGFA e dos ramos, pelo que, nestas circunstâncias, a 

avaliação desta reforma só será verdadeiramente possível efetuar, quando 

concomitantemente for conhecido este seu outro e importante conteúdo. 
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Uma breve síntese 

Os grandes problemas com que a instituição militar se defronta e que seria 

prioritário resolver situam-se ao nível dos recursos humanos e financeiros.  

Ao invés, a proposta de reforma que o Governo propõe  vem incidir sobre a 

estrutura superior da  DN e das FFAA, fundada numa parte de interpretação 

implícita do Programa de Governo, esquecendo todas as demais; invocando 

razões de maior “eficácia e eficiência de resposta a ameaças que exigem 

respostas integradas” e copiando aparentemente (porque só em parte) as 

“Forças Armadas de referência no espaço geopolítico  da Europa Ocidental e 

Atlântica“ em que nos integramos; invocando adicionalmente  “a verificação 

de um tendência para o reforço do poder do CEMGFA e do comando conjunto 

das Forças Armadas” .  

Ora, esta reforma, feita ao arrepio dos princípios e dos valores, da doutrina 

e dos conceitos e da cultura da Instituição Militar, apenas poderá vir a 

revestir-se de mérito e mais valia se essa cultura e esses princípios forem 

estritamente observados num quadro holístico das suas implicações e 

decorrências. De contrário potenciará, em vez de resolver, problemas 

existentes e criará outros, em quaisquer dos casos, com consequências 

imponderáveis e seguramente bem nefastas. 

Esquece-se, imponderadamente, que as nossas FFAA sendo umas das mais 

antigas do mundo têm mais de oito séculos de existência ao serviço de 

Portugal e dos portugueses, são depositárias de uma cultura, de valores 

éticos, estruturais e de desempenho que sempre se revelaram à altura dos 

desafios que se lhes colocaram em tempo de paz, de crise ou de guerra.  

E se isto é verdade também não deixa de ser verdade afirmar que no País, 

certamente, não haverá Instituição estruturante do Estado e das suas funções 

de soberania que, desde a implantação da Democracia, tantas e tantas 

transformações tenha sofrido e mais se tenha ajustado e modernizado. 

Nos parágrafos seguintes  apontaremos as principais incongruências e ruturas 

com as anteriores, das presentes propostas de Lei que numa visão macro se 

situam ao nível da doutrina organizacional e dos conceitos,  e na  inexplicável 

vantagem na translação de competências do MDN e dos CEM para um 

CEMGFA  que, dotado  de um excessivo  poder unipessoal, sem a 

contrapartida de Cheks and Balances, que aliás  existe nos países de 

referência, ficará investido em funções que, extravasando 

administrativamente o próprio domínio militar, mais  incumbiriam, por isso,  

a um típico ministro das Forças Armadas.  

Aparentemente, voltaríamos à situação que existia antes da entrada em vigor 

da LDNFA, de 1982, com a diferença de vivermos agora em plena 

normalidade democrática.  
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3. UM RÁPIDO BOSQUEJO HISTÓRICO 

A LDNFA (1982) surgiu com a preocupação primeira de enquadrar as FFAA 

na estrutura do Estado, clarificando a sua subordinação ao poder político e a 

sua completa integração no MD, colocando os CEM na dependência 

ministerial. Complementarmente, estabeleceu-se o quadro de 

corresponsabilidade dos diversos órgãos de soberania em matéria de defesa 

nacional e definiram-se as competências dos órgãos da estrutura de comando 

das FFAA. 

Quanto à estrutura das FFAA propriamente dita, a LOBOFA, de 1991 define-

a como compreendendo o EMGFA, os três ramos das FFAA – Marinha, Exército 

e Força Aérea – e os órgãos militares de comando das FFAA, o CEMGFA e os 

CEM, cujos modos de designação e competências se encontram definidos na 

LDNFA. 

Assim, o CEMGFA ao ser o chefe militar de mais elevada hierarquia nas FFAA, 

além de “principal conselheiro militar” do MDN, responde perante o Governo, 

através deste, pela prontidão, disponibilidade, sustentação e emprego das 

forças e dos meios que constituem a componente operacional do SF. 

Em tempo de paz, e por vontade do poder político manifestada logo em 1982, 

o CEMGFA passou a exercer o Comando operacional das FFAA, tendo como 

comandantes subordinados os CEM dos três ramos e os Comandantes 

Operacionais que venham a constituir-se na sua dependência. Em tempo de 

guerra, o CEMGFA, sob a autoridade do PR e do Governo, exerce o Comando 

completo das FFAA, diretamente, ou através dos comandos-chefes no que 

respeita ao comando operacional, tendo os CEM como seus comandantes 

adjuntos. Os aspetos administrativo-logísticos assume-os, através dos CEM. 

Os CEM são os Comandantes dos respetivos ramos e os principais 

colaboradores quer do MDN, quer do CEMGFA, nos assuntos que respeitem 

aos respetivos Ramos. Em tempo de paz, os CEM dependem do CEMGFA, nos 

aspetos relacionados com a atividade operacional, e do MDN, nos aspetos 

administrativo-logísticos. Em tempo de guerra, dependem exclusivamente do 

CEMGFA nos aspetos operacionais, administrativos e logísticos. 

A LDNFA, em 1982, ao corresponsabilizar os diversos órgãos de soberania 

em matéria de defesa, para além de definir as competências da estrutura de 

comando das FFAA remeteu para legislação específica a organização do 

próprio MD. É assim que, em 1993, foi publicada a LO do MD com o objetivo 

de reformular a anterior estrutura, que datava de 1988 e dotar o ministério 

com uma estrutura capaz de assegurar a preparação e a execução da Política 

de Defesa Nacional, na sua vertente militar, apetrechando-o com o elenco de 

competências administrativo-logísticas que, até então, se situavam no âmbito 

do EMGFA e dos ramos das FFAA. 
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Nestas circunstâncias, poderemos afirmar que, já em 1991, o que estava em 

causa era todo um processo de transferência de competências não 

operacionais, dos Ramos para o MD com vista a que o próprio MDN pudesse 

assumir, de modo efetivo, a direção e o controlo das FFAA. Era a assunção 

pelo poder político, à imagem e semelhança do que acontecia um pouco por 

todo o mundo ocidental, das atribuições e responsabilidades próprias de um 

MDN. 

E foi realmente este modelo que apesar de reformulado por mais do que uma 

vez em 2008-09 e 2013-14, e de forma criteriosa e criativa, está em vigor e, 

tanto quanto se saiba, com bons resultados, a fazer fé nos grandes encómios 

que, dentro e fora do País, as Forças Nacionais Destacadas, originárias da 

Marinha, do Exército, ou da Força Aérea têm vindo a ser alvo. 

Em síntese, dir-se-á que em todos estes processos de “racionalização 

“conseguiu-se manter sempre o desejável equilíbrio na distribuição de poder 

(e competências) entre o MDN, o CEMGFA e os CEM. E ponto importante, foi 

igualmente consolidado um processo de decisão superior participado, por 

oposição a um outro que radique em modelos de decisão centralizada e 

assentes numa única entidade. Porquê? Porque no futuro, tal como no 

passado e no presente, o sucesso dependerá cada vez mais de avaliações 

precisas e de decisões agregadoras que não estão ao alcance de apenas e só 

de um individuo, por muito brilhante que seja, ou pela melhor assessoria de 

que disponha. 

De notar, no entanto, que desde 1991 e do tempo da primeira LOBOFA que 

sectores há de influência e pressão que preconizam um modelo que contraria 

esta mesma lógica, ao pretenderem colocar o CEMGFA como único 

conselheiro militar do MDN, dotando-o de uma estrutura que lhe permita, 

centralizadamente, comandar e dirigir as FFAA sem a interferência dos CEM 

e dos ramos. Acrescentavam esses sectores já então que só assim é que o 

MDN poderá realmente assumir em pleno as suas próprias responsabilidades 

de administração das FFAA, não desviando a sua atenção por três CEM e um 

CEMGFA. 

Colocar o Ministro a despachar apenas com o CEMGFA parece ser, neste caso, 

o grande objetivo, pois vai ao encontro da ideia perfilhada por aqueles 

sectores interessados em que haja, apenas, um chefe militar - o CEMGFA - a 

mandar e a assumir em relação aos CEM um verdadeiro poder de direção e, 

desejavelmente, o seu comando completo em qualquer tempo (de paz ou de 

crise), que não só em estado de guerra, como a lei já, em 1991, estabelecia. 

Ora a assunção do comando completo por parte do CEMGFA implicaria que 

no processo de transferência de competências revertessem a seu favor 

competências de cariz administrativo-logístico que, equilibradamente, como 

já referido, se encontram partilhadas pelo MDN e pelos próprios CEM. 
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Ou será que deste modo se pretende, apenas e tão só, diminuir a importância 

e relevo dos ramos das FFAA, através de uma significativa redução das 

competências dos CEM, promovendo-se uma vez mais a alteração de um 

quadro legislativo recente e que se julga ter atingido um nível de equilíbrios 

institucionais, com a concordância de todos, políticos e militares e que de 

uma forma geral tem funcionado com resultados positivos? 

Atento o processo legislativo em curso e as palavras do MDN sobre a questão 

candente da Reforma e da “racionalização” da estrutura superior dos ramos 

das FFAA, é isso mesmo que se pretende, e quiçá, a qualquer preço. 

4. A REFORMA, AS IDEIAS E AS PROPOSTAS DE LEI. UMA APRECIAÇÃO 

Antes de mais dizer que estamos conscientes que a interpretação de uma Lei 

ou Proposta de Lei qualquer que ela seja à face do direito, rege-se pelo 

recurso a quatro elementos essenciais. Para além do elemento literal temos 

de nos socorrer dos designados elementos lógicos, com os quais se consegue 

determinar o espírito da Lei, a sua racionalidade ou a sua lógica e onde, 

consequentemente, o elemento histórico, que atende à história da Lei, no 

caso vertente a evolução das sucessivas LOBOFA e LDN e as que estão em 

vigor; o elemento sistemático que afirma que as leis se interpretam umas 

pelas outras; e o elemento racional ou teleológico, qual o objetivo que a Lei 

visa realizar e qual a sua razão de ser, a ratio legis; todos e cada um têm um 

lugar de importância capital e de modo algum podem ser esquecidos.   

E foram estes os termos de referência que considerámos nesta nossa 

apreciação na especialidade. 

De qualquer modo, mesmo antes de entrarmos nela em maior detalhe e 

comparadas as versões anteriores das propostas de lei e as alterações 

introduzidas pelo MDN na versão ora aprovada pelo Governo e que baixou à 

Assembleia da República, considera-se, como observação de fundo, que as 

mesmas são de cariz minimalista e, apenas, de alguma cosmética semântico-

literal. 

Na realidade, tirando a questão do recurso hierárquico constante do Art.º 

22.º que foi abandonada, as restantes alterações - artigos 7.º (Coordenação 

dos EM dos ramos), 9.º e 10.º (Missão do EMGFA e Organização Geral do 

EMGFA), 11.º e 12.º (EMGFA e Competências do CEMGFA), 16º (Organização 

dos Ramos), 17.º e 18.º (CEM), 20.º (Competências do CCEM) e 25.º 

(Nomeação dos CC) - substantivamente, e na prática, em nada alteraram o 

que já vinha das anteriores versões das leis e que, conjuntamente, com 

outras disposições vinham sendo alvo de objeção profunda por parte de 

vastos e apreensivos sectores militares e da sociedade civil.  
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1.ª ideia - Reforçar o CEMGFA e colocar os Ramos sob sua autoridade 

LOBOFA        LDN 

 Artigos       Artigos 

3.º, 4.º, 5.º, 7.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 16.º, 17.º, 18.º, 20.º e 25.º;  14.º e 23.º 

Tendo presente o comparativo de legislação, em anexo, os preceitos da Lei 

aqui destacados e as alterações efetuadas constata-se que a ideia de o MDN 

ter um único interlocutor e despachar apenas com uma entidade - o CEMGFA, 

é claramente consumada e provoca uma rotura com o modelo hoje existente, 

pois transforma o modelo português de FFAA numa outra realidade e, com 

ele, convoca os CEM ao desempenho de um outro papel, de subordinados 

diretos e permanentes do CEMGFA para todos os assuntos militares (n.º 3 do 

Art.º 23.º da LDN).. 

Nestas circunstâncias o desiderato político continua a ser para o GREI de 

difícil compreensão, porquanto à luz da Constituição e da lei são as FFAA e 

os seus Ramos – Marinha, Exército e Força Aérea – as entidades, às quais é 

atribuída “a defesa militar da República” (Art. 275.º da CRP, Art. 22.º da LDN 

e Art.º 14.º da LOBOFA) e, neste contexto, a elas incumbe desempenhar as 

missões que a LDN (Art.º 24.º) e a LOBOFA (Art.º 4.º) expressamente lhes 

estabelecem. 

Para isso, o Estado atribui-lhes meios e forças que, de acordo também com 

a Lei (Art.º 5º da LOBOFA), são parte integrante do SF, o instrumento 

relevante da missão das FFAA e referencial primeiro de toda a sua 

organização estruturada. 

Daí, por terem forças, os ramos têm um Comandante: os CEM (Art.º 17.º da 

LOBOFA). E são eles que, neste modelo, mais do que qualquer outra figura, 

veem o seu cargo esvaziado nas suas prerrogativas e atribuições mais 

importantes. 

Desde logo, ao nível da elaboração do CEM (Art.º 3.º da LOBOFA), do 

estabelecimento das Missões especificas das FFAA (Art.4.º da LOBOFA), do 

SF e Dispositivo (Art.º 5.º da LOBOFA) e no que respeita ao cumprimento de 

missões reguladas por legislação própria. 

Também, ao nível dos processos de formulação da estratégia estrutural e 

operacional do ramo, da inovação, da transformação e da sua própria 

genética (Art.º 12.º/17.º da LOBOFA). 

E ainda, ao nível do CCEM e das suas mais importantes incumbências (Art.º 

20.º da LOBOFA), do CSM (Art.º 17.º da LOBOFA) e da elaboração dos 

projetos de orçamento e de LPM e de LIPM (Art.º 19.º da LDN e 12.º e 17.º 

da LOBOFA). 
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O CEMGFA, contrariamente, de acordo também com a lei, não tem uma 

missão atribuída e por isso não tem forças próprias. As Forças de que detém 

o comando operacional em tempo de paz são-lhes postas à disposição pelos 

ramos e sempre em função, quer dos planos de operações e de emprego de 

forças aprovados, quer das operações militares que haja que desenvolver e 

realizar (Art.º 12.º da LOBOFA) e bem assim das condições e circunstâncias 

de cada momento ou conjuntura. E é neste enquadramento que o CEMGFA é 

igualmente responsável pelo planeamento, designadamente pela prospetiva 

e pelo planeamento de forças (de cuja diretiva iniciadora se encarrega) e pela 

implementação e conduta da estratégia militar e operacional, bem como pela 

capacidade de resposta militar das FFAA. (Art.º 11.º e 12.º da LOBOFA). 

Por outro lado, não pode ser esquecida, menosprezada ou curto circuitada a 

existência dos três canais de relação de autoridade com o CEMGFA e com o 

MDN por parte de cada um dos CEM, nomeadamente:   

• O canal político-militar, de nível estratégico - MDN / CEMGFA -, como 

seu principal conselheiro militar e onde se colocam as questões de 

fundo relacionadas com a capacidade de resposta militar; 

• O canal administrativo-logístico - MDN / CEM - onde são trazidos à 

colação os assuntos que se reportam à “administração superior” dos 

Ramos e, concomitantemente, das FFAA;  

• Um canal, essencialmente, militar e operacional - CEMGFA / CEM - 

onde se colocam as questões de natureza operacional e de “Comando” 

relacionadas com os meios da componente operacional do SF, sua 

geração, preparação, aprontamento e emprego sustentado.  

A esta luz, mas também à luz da doutrina e dos próprios conceitos e 

princípios, dir-se-á estarmos perante uma incongruente e inadequada 

iniciativa legislativa, resultante da confusão que se estabelece entre coisas 

diferentes. Entre níveis de decisão, responsabilidade e autoridade, entre 

organização administrativa e organização operacional, entre órgãos de linha 

e órgãos de conselho e que esmiuçadas as propostas em apreço, a aludida 

confusão grassa um pouco incompreensivelmente por todas elas. Voltaremos 

a este ponto mais adiante. 

Tendo em consideração tudo o que vem sendo dito e em concreto a respeito 

das “responsabilidades” dos CEM (Art.º 17.º/18º) e do CEMGFA (Art.º 

11.º/12.º) e do intricado de relações de autoridade que entre eles se 

estabelece, dir-se-á que a prossecução desta iniciativa legislativa, nos 

termos, em que está apresentada, no limite, transforma as FFAA (e os seus 

três ramos) numa força única do tipo guarda nacional e em que o CEMGFA, 

nas vestes agora de um seu comandante-geral, responde por ela no seu todo 

e conjunto. 
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E se isto não é uma rutura com o passado perguntar-se-á então o que é uma 

rutura?  

Deste ponto de vista, para além das “competências próprias dos cargos de 

direção superior”, o CEMGFA chama a si, em tempo de paz, o “comando 

completo” (figura da organização operacional) sobre todas as unidades, 

forças e elementos que a integram e onde os ramos se incorporaram como 

simples e meros serviços e unidades orgânicas estruturados, apenas, e em 

função do espaço de afinidade e manobra próprios de cada um, terra, mar e 

ar.  

Julgamos que a prossecução de um tal modelo será de tal modo destrutivo 

das FFAA portuguesas, quer no seu todo e enquanto Instituição, quer 

considerando cada um dos ramos individualmente que, a acontecer, jamais 

poderá ser compreendido por quem, como militar, tem o dever perante a 

Nação (e a sua história) de zelar pela correta aplicação dos conceitos e dos 

princípios, assim como dos elementos próprios da doutrina que não podem 

nem devem, em qualquer tempo ou circunstância, ser esquecidos e 

adulterados.  

A propósito será de relembrar que não há conjunto sem haver partes e que 

as partes, no caso, os ramos das FFAA têm valor e identidade próprios. Ou 

não representassem eles, enquanto elementos força do Poder Naval, do Poder 

Terrestre ou do Poder Aéreo, todos e cada um, expressões particulares do 

Poder Nacional que a todos, cidadãos portugueses, compete dinamizar e 

desenvolver. Poder este que, de modo algum, deverá ser corroído ou, até, 

mesmo comprometido, porque a sê-lo, em qualquer tempo de paz, crise ou 

guerra, as vulnerabilidades e os riscos que se abrem e colocam, serão 

seguramente de lesa Pátria. 

Uma última nota para sublinhar que estas mesmas Propostas de Lei 

evidenciam a vontade nítida de rutura com o passado, de esvaziar de poder 

os CEM, sem se perceber o enquadramento de base que, porventura, o 

justifique na perspetiva dos proponentes desta iniciativa, de os trazer para 

um nível de responsabilidades que nada tem a ver com o elenco de 

competências que hoje lhe estão hoje cometidas e para as quais estão 

devidamente capacitados e que sempre souberam executar e cumprir. 

E a ser assim, circunscritos que fiquem, apenas, aos domínios enunciados, - 

preparação das forças e, em termos de missões, no caso da Marinha e da 

Força Aérea, a assegurar somente os respetivos Serviços de Busca e 

Salvamento Marítimo e Aéreo é o mesmo que afirmar que os CEM ficam 

posicionados, ao nível de um qualquer OCAD seu subordinado (Órgãos 

Centrais de Administração e Direção) e daquilo que hoje em dia lhes está 

cometido e isso, para além de incompreensível será, afigura-se, altamente 

desprestigiante de alguém que, por Lei, é o Comandante do ramo. 
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A propósito ainda dos SBSM e SBSA uma pequena observação mais, e esta 

de alguma estupefação, porque sendo regulados aqueles serviços por um 

Convenção Internacional e até por um Tratado de Cooperação Bilateral com 

os EUA (Decreto nº 17/2017, de 05 de junho) e onde são partes, por Portugal, 

a Força Aérea e a Marinha e, pelos EUA, a Guarda Costeira não se compreende 

que um tal assunto tenha sido objeto de consideração no âmbito de uma 

reunião entre o Ministro da Administração Interna português e o seu 

congénere americano, realizada muito recentemente, em 06 abril p.p., sem 

que outros stakeholders aparentemente tenham sido ouvidos ou consultados. 

Questão estranha esta, fica o apontamento. 

2.ª ideia – Circunscrever os CEM à geração de forças, aprontamento 

e sustentação 

LOBOFA 

Artigos: 16.º, 17.º e 18.º 

Presente todo o articulado, os CEM respondem, em concreto, pela geração de 

forças (alínea b) do Art.º 18.º) e sobre esse assunto específico só podem 

dialogar com o MDN, ao nível do CSM e nos aspetos relacionados, apenas, 

com a execução de projetos no âmbito das Leis de programação militar 

(alínea b) do Art.º 17.º). 

Neste caso concreto da elaboração da LPM (alínea g) do Art.º 12.º) e em tudo 

o mais - preparação, formação e sustentação - o CEMGFA pode diretamente 

intervir no processo, pois os CEM são seus subordinados para tudo o que 

tenha a ver com a “atividade militar” (n.º 2 do Art.º 11.º) e esta disposição 

dá igualmente para tudo e a consequente amplitude com que se veste é, no 

mínimo, demasiada e, quanto a nós, incompreensível. Se não, vejamos. 

Sendo os CEM os Comandantes do respetivo Ramo, (n.º 1 do Art.º 17.º), 

como se poderá compreender que o seu Comandante de Componente se 

possa “relacionar diretamente com o Comando Conjunto para as operações 

militares, atuando de acordo com as modalidades de comando e controlo a 

definir caso a caso pelo CEMGFA” (n.º 6 do Art.º 16.º)? 

E sendo esta a formulação do preceito, poderá concomitantemente 

interpretar-se que o CEMGFA decidirá sempre, de modo subjetivo e segundo 

um seu critério pessoal, o que não nos parece igualmente adequado. 

Não se conseguirá o mesmo objetivo de apoio ao exercício do comando 

operacional por parte do CEMGFA, sem alterar as relações de autoridade 

entre ele e os CEM, sem provocar inevitáveis conflitos de coordenação e 

competências, mantendo-se a redação que vinha do antecedente deste 

mesmo artigo?  
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Por outro lado, menos adequado e mais incompreensível é o que consta da 

alínea d) do n.º 1 do Art.º 18º - onde se estabelece como competência dos 

CEM, entre outras disposições, “Exercer o Comando das forças e meios que 

integram a componente operacional do sistema de forças, nas missões que 

lhe forem atribuídas pelo CEMGFA”. 

Ora isto, no nosso entendimento, significa, simplesmente, que os CEM [e à 

revelia da própria Lei (n.º 1 do Art. 17.º)] não detêm o comando das forças 

e meios do seu ramo e que constam do SF aprovado e da sua componente 

operacional. 

Nestas circunstâncias, como poderão os CEM, de acordo com a alínea b) 

daquele mesmo artigo, responsabilizar-se pelo seu levantamento, 

aprontamento e sustentação, se não as comandam e administram? 

Como é que uma relação de comando (e autoridade) como esta poderá 

funcionar e contribuir para uma melhor capacidade de resposta das Forças 

Armadas? 

Se esta incongruência é uma realidade, também o é afirmar que a formulação 

do próprio preceito, contraria os mais básicos princípios da gestão e da 

organização de um qualquer organismo, militar ou não, e daí ferir de forma 

inequívoca o princípio da unidade de Comando. 

Uma vez mais questiona-se se a redação que atualmente consta da lei, não 

serve o desiderato de Comando operacional por parte do CEMGFA, de todas 

as forças e meios que integram a componente operacional do SF, sempre que 

empenhadas e à sua ordem, como, aliás, vem acontecendo, sem quaisquer 

problemas e com excelentes resultados! 

E se assim é, não se mude o que funciona bem. 

3.ª ideia – O CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação 

própria 

      LOBOFA          LDN 

   Artigos: 10.º, 11.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º    Artigo: 23.º 
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Se atualmente são os ramos que asseguram o cumprimento das missões 

reguladas por legislação própria (Art.º 14º da LOBOFA, de 2014) na proposta 

de lei do Governo e de acordo com o n.º 2 do seu Art.º 15.º, apenas, a 

Marinha e a Força Aérea aparecem com a incumbência de assegurarem o 

cumprimento dos SBSM e SBSA. Ou seja, as outras missões deste tipo, como 

as acima indicadas, todas elas típicas de “ações não militares” relacionadas 

quer com a segurança marítima (em sentido lato e onde se inclui as vertentes 

safety e security), quer com as operações e atividades que se desenvolvem 

no âmbito do Instituto Hidrográfico da Marinha ou do Instituto Geográfico do 

Exército ou até mesmo no âmbito da FAP e do Serviço de Policiamento Aéreo 

que assegura, não são tidas em conta no novo articulado. 

 

Até mesmo a intervenção do MDN nesta matéria fica circunscrita aos assuntos 

relacionadas com os citados SBSM e SBSA (n.º6 do Art.º 17.º) e a dos 

próprios CEM fica também ela relegada do despacho direto com o MDN (nº 5 

do Art.º 16.º da LOBOFA, de 2014) para o CSM [alínea a) do n.º 5 do Art.º 

17.º], o qual é um órgão de consulta do ministro, aspeto que se nos afigura 

constituir um atropelo à lei e mais uma incongruência deste processo 

legislativo. 

De notar complementarmente ainda, que neste CSM os CEM são seus 

membros e não o são as Autoridades Marítimas e Aéreas Nacionais, pelo que, 

deste modo, não se compreende como é que assuntos desta natureza e de 

uma tal especificidade possam ser tratados apenas e só no âmbito de um 

órgão de consulta do MDN, que é colegial, e de acordo com a LDN [alínea a) 

do Art.º19.º] pode ser chamado a emitir pareceres sobre matérias relativas 

à defesa nacional e às FFAA que sejam da competência do Governo, do CSDN 

ou do MDN e cujas posições a assumir são do órgão, enquanto tal, e de todos 

e não de cada um do seus membros, individualmente. 

Missões reguladas por legislação própria e atualmente responsabilidade dos ramos 

• À Marinha 
o Exercer a autoridade do Estado nas zonas marítimas sob soberania ou 

jurisdição nacional e no alto mar; 
o Assegurar o funcionamento do Serviço de Busca e Salvamento Marítimo 

(SBSM); 
o Realizar operações e atividades no domínio das ciências e das técnicas do 

mar (Instituto Hidrográfico). 

• Ao Exército – Laboratório Nacional de Medicamentos. 

• À Força Aérea 
o Assegurar o funcionamento do Serviço de Busca e Salvamento Aéreo. 

(SBSA). 
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Deixarem os CEM de se relacionarem diretamente com o MDN, a entidade 

que tutela todos estes organismos que se regulam por legislação  própria, e 

à revelia do que dispõe  a própria LDN no n.º 4 do seu Art.º 23.º  e passar o 

EMGFA,  e nele o CCOM, a ser o organismo responsável por assegurar o 

exercício do comando operacional deste tipo de missões, exceção feita 

àquelas que têm lugar no âmbito do funcionamento dos SBSM e SBSA (nº 4 

do Art.º 10.º), parece-nos uma impossibilidade e mais uma incongruência  

pouco compreensível deste processo. 

Desde logo, porque as Missões, de acordo com as respetivas e atuais LO, 

estão cometidas aos CEM e são os ramos que dispõem dos meios e que 

legalmente são responsáveis por atribuí-los, a Marinha, ao SAM e ao SBSM 

e, a FAP, ao SAA e ao SPA. Mais, são os CEM, eles próprios, as respetivas 

Autoridades Nacionais (Marítima e Aérea) e, daí dependem diretamente do 

MDN e com quem, especificamente, devem tratar destes assuntos. (ver n.º 

4 já citado do Art.º 23.º da LDN. 

Por outro lado, as missões, grande parte delas e, em particular, as 

relacionadas com o exercício da autoridade do Estado no mar e no ar são 

desempenhadas na modalidade de duplo-uso como estipula o CEDN e o 

próprio MDN defendeu em artigo recentemente publicado no “Diário de 

Notícias” (21NOV2020). 

Outras, são missões interagência e de índole cooperativa, de cariz especial e 

classificado, que envolvem canais de comunicação próprios, ponto a ponto, 

de elevado grau de confiabilidade e confiança pessoal e regulados por 

protocolos dedicados como, por exemplo, os estabelecidos com certos e 

determinados Serviços de Segurança. 

Igualmente se mencionam as missões de Ataque a Incêndios Rurais 

recentemente atribuídas à Força Aérea que exigem protocolos especiais com 

órgãos do Ministério de Administração Interna cujas especificidades nada têm 

a ver com as operações aéreas da responsabilidade do CEMGFA. 

Por tudo isto será altamente gravoso viabilizar o envolvimento de outras 

entidades nesta matéria (n.º 5 do Art.º 10.º), sob pena de se abrirem janelas 

de vulnerabilidade em todo este sensível modelo de emprego operacional e 

que vem funcionando com elevada e reconhecida eficácia.  

Ora, a concretizar-se uma tal ideia, consideramos dever realçar que os CEM 

ficam sem a possibilidade de realizar qualquer tipo de missão própria, apenas 

e só, asseguram, com exceção da Marinha e da Força Aérea, no que respeita 

ao funcionamento dos Serviços de busca e salvamento ou ao cumprimento 

de missões especiais, que o CEMGFA lhes possa eventualmente atribuir 

(alínea d) do Artº. 18.º). Paralelamente, sublinhe-se que os CC, responsáveis 

por apoiar os CEM no exercício do comando, só intervém aquando da 

preparação, aprontamento e sustentação das forças e meios da respetiva 
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componente operacional do SF ou quando em causa estejam missões outras 

atribuídas pelo CEMGFA aos ramos (alínea a) do Art.º 16.º), uma vez que em 

todas as demais missões ou situações os CC são colocados na dependência 

direta do CEMGFA pelos respetivos CEM (n.º 6 do Art.º 16.º).  

Toda esta centralização de responsabilidades na pessoa do CEMGFA, em 

rotura completa com o passado, não nos parece que faça qualquer sentido e 

muito menos conduza a uma melhoria da sua capacidade de resposta 

operacional, antes pelo contrário. De facto, se até aqui o CEMGFA se 

preocupava apenas com o comando operacional das forças e dos meios que 

lhe eram postos à disposição pelos ramos e enquanto decorriam as operações 

militares de sua responsabilidade, agora parecem inverter-se os papeis já 

que os CEM apenas comandam as forças e meios a empenhar nas missões 

que o CEMGFA lhes atribua casuisticamente, enquanto que este 

(pretensamente) as quer comandar a tempo inteiro  mesmo sem a lei, 

contrariamente aos CEM, que comandam os ramos (n.º1 dos Art.º 16.º e 

17.º), o habilitar a tal, como se depreende do elenco de competências que 

lhe está consignado quer a ele pessoalmente (Art.º 12.º) quer à própria 

entidade em si. (Art.º 11.º). 

E que missões serão, então, estas de que o CEMGFA está incumbido e que 

poderá atribuir aos ramos das FFAA? 

 As Propostas de Lei em apreciação não o explicitam, apenas a LDN, no seu 

artigo 24.º, em linha, aliás, com o que a Constituição ela mesma preceitua 

(Art.º 275.º), estabelece quais as missões que às FFAA e apenas a elas estão 

cometidas. E, desse ponto de vista, quais aquelas que, sendo suas missões 

especificas, de acordo com a alínea l) do Art.º 14.º da LDN, são aprovadas 

pelo CSDN sob proposta do MDN e projeto do CCEM, projeto este que a 

presente alteração legislativa pretende que passe a ser não da 

responsabilidade daquele órgão de conselho, mas antes do CEMGFA, ouvido 

o CCEM (alínea l) da proposta de Lei n.º 85/XIV), ou mediante parecer do 

CCEM, em conformidade com a proposta de alteração constante da alínea b) 

do n.º 3 do Art.º 20.º da proposta de Lei n.º 84/XIV. Voltaremos a este 

assunto do CCEM mais adiante. 

4.ª ideia – Os CEM deixam de despachar com o MDN 

 LOBOFA      LDN 

   Artigos: 17.º (n.º 5)   Artigos: 14.º e 23.º 

Esta ideia, agora aparentemente mitigada por verificação da impossibilidade 

operativa em a concretizar, corresponde, no fundo, ao grande objetivo 

ministerial de ficar apenas com um único interlocutor militar - o CEMGFA - a 
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despachar consigo e a quem, paulatinamente, foi, entretanto, passando 

responsabilidades que, no passado, chamara a si, como por exemplo, o 

“ensino superior inter-forças” (hoje o ensino superior militar e o seu IUM) e 

a área da “Saúde Militar. 

Com esta  translação de competências do Ministro  e dos CEM em favor do 

CEMGFA “Militariza-se” de novo o MDN, concentrando numa única entidade - 

o CEMGFA – (que até parece um ministro das FFAA) tantas e tantas 

responsabilidades e uma enorme   amplitude administrativa que a máquina 

militar ficará, por certo, de difícil gestão, pondo em causa a “eficiência da 

estrutura”, a sua “economia” e até a “eficácia dos resultados”, no fundo os 

célebres “3 E” da gestão, o que nos parece de todo altamente gravoso. 

Regressa-se ao período ante LDN de1982, agora, em plena normalidade 

democrática. Algo incompreensível, uma vez que de reformista esta iniciativa 

nada tem, mas de rotura e regressiva já terá, e muito!  

Vejamos com um pouco mais detalhe como tudo isto acontece. 

De acordo com o n.º 2 do Art.º 14.º da LDN o MDN dirige, assegura e fiscaliza 

a administração das FFAA e nessa linha de responsabilidades administrativas 

encontram-se os CEM que, de acordo com a LOBOFA [alínea a) do n.º 1 do 

Art.º 18.º], lhes compete dirigir, coordenar e administrar os respetivos 

ramos. 

Ainda no âmbito desta linha de responsabilidades a LOBOFA de 2014 

preceituava que os CEM se relacionavam diretamente com o MDN nos aspetos 

relacionados com a gestão corrente de recursos do respetivo ramo, bem como 

com o funcionamento dos órgãos, serviços, ou sistemas regulados por 

legislação própria (n.º 5 do Art.º16.º). 

Segundo a Proposta de alteração da LOBOFA que vimos apreciando, no 

mesmo n.º 5 do Art.º 17.º os CEM só são conselheiros do MDN no âmbito do 

CSM e aí relacionam-se diretamente com o ministro: nas matérias 

relacionadas com o funcionamento dos órgãos regulados por legislação 

própria, como já vimos anteriormente; nos aspetos relacionados com a 

execução da LPM e da LPIM; e nas matérias administrativas e de execução 

orçamental que resultem da Lei. 

Se a formulação que vem do antecedente, e hoje vigora, é clara no tipo de 

relação que se estabelecia entre os CEM e o MDN, no âmbito desta linha de 

responsabilidade administrativa dos ramos e das FFAA, a redação que consta 

da proposta em apreciação torna o preceito demasiado genérico e ambíguo. 

E mais, incompreensível, quando trasladada fica essa relação do MDN com os 

CEM para um CSM que é um órgão de consulta colegial e que reúne 

ordinariamente a cada três meses e extraordinariamente sempre que for 

convocado pelo MDN. 
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E a acontecer assim só uma deliberada e manifesta vontade, sem mais, de 

afastar os CEM desta linha de administração e de os catapultar para uma 

subordinação completa ao CEMGFA pode explicar esta alteração de direção 

do preceito, ficando-se sem perceber como tal é possível, porquanto o 

CEMGFA, enquanto tal, e por lei, não está habilitado a dirigir os ramos, pois 

nada consta nesse sentido do seu elenco de competências, como já 

anteriormente se referiu.  

O CEMGFA, como não podia deixar de ser, desde os anos 50 do século 

passado, quando o cargo foi criado, é e será sempre um coordenador por 

excelência dos diferentes papéis dos ramos e, por isso mesmo, é ele o 

responsável pelo planeamento e implementação da estratégia de defesa 

militar (n.º 2 do Art. 11º), ciente de que essa mesma estratégia não é mais 

do que o resultado de uma adequada agregação sistémica das três 

estratégias particulares – naval, terrestre e aérea - que lhe dão corpo. 

Concomitantemente o CEMGFA responde perante o Governo, através do 

MDN, pela capacidade de resposta militar e em situação que não de guerra, 

como comandante operacional das FFAA, é responsável pelo emprego de 

todas as forças e meios da componente operacional do SF para cumprimento 

das missões de natureza operacional, nos planos externos e internos. 

É isto que a lei em vigor estipula e hoje acontece, porque só assim faz sentido 

a responsabilidade que igualmente está cometida ao CEMGFA de estudar e 

planear a preparação das FFAA para o estado de guerra [alínea W) do nº 1 

do Art.º 12.º]. Estado este em que o CEMGFA exerce, sob a autoridade do 

Presidente da República e do Governo, o comando completo das FFAA, e fá-

lo diretamente ou através de comandos-chefes para o comando operacional, 

tendo como comandantes adjuntos os CEM (n.º 4 do Art.º 23.º). 

E se assim é em tempo de guerra, como é possível pensar que em tempo que 

não de guerra o CEMGFA passe a ter os CEM como seus comandantes 

subordinados permanentes e para todos os assuntos militares (n.º 2 do Art.º 

11.º da Proposta de lei da nova LOBOFA). Circunstância esta que aliada ao 

chamar a si, como vimos, todas as missões no plano interno e externo tornará 

mais pesada, a sua própria estrutura organizativa pondo em causa 

seguramente o n.º 3 do Art.º 7.º da LOBOFA no que diz respeito à 

necessidade de se agilizar a transição das FFAA e da sua organização para o 

estado de guerra. 

De facto, viabilizar a aplicação deste dispositivo legal, parece-nos 

comprometer, inclusive, contrariar o propósito alegadamente estabelecido da 

LOBOFA em apreciação, que é o de reforçar o papel do CEMGFA no comando 

das FFAA e na administração dos assuntos militares neste tempo que não de 

guerra. 
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Se este desejo está explicitado no preâmbulo do diploma, como é que ele, na 

prática, no que concerne à linha de responsabilidade administrativa, que 

inicialmente neste ponto consideramos, se manifesta? Do nosso ponto de 

vista de uma forma que de claro nada tem, porquanto apenas se preceitua 

que o CEMGFA tem na sua dependência hierárquica os CEM para todos os 

assuntos militares. 

Ao mesmo tempo cria-se, no âmbito do EMGFA, uma Direção de Finanças à 

qual é determinada que assegure a administração dos recursos financeiros 

postos à sua disposição (n.º 9 do Art.º 10º) e bem assim se estabelece que 

os CEM só se relacionam com o MDN sobre assuntos de natureza 

administrativa e de execução orçamental em sede de CSM. 

Convenhamos, ao ser assim será muito pouco para aquilatar como é que esse 

desiderato político se concretiza. Quando o que se sabe é que as questões 

financeiras são por natureza um assunto delicado e as regras e os 

procedimentos a que administração financeira tem que obedecer são 

complexos. E as contas essas, são cinco - MDN, EMGFA, Marinha, Exército e 

Força Aérea - e dois são os seus controladores, um interno, o próprio 

Ministério da Defesa e outro, externo, o Tribunal de Contas. 

É uma matéria, sem dúvida sensível e de especialidade que, sem mais 

informação ou estudo complementar (que não se conhece), não é possível ir 

mais longe nesta apreciação do que aquilo que já tivemos oportunidade de 

referir.  

Talvez mereça a pena, no entanto, explicitar um último aspeto e fazê-lo, 

considerando o elenco de competências do CEMGFA (Artº. 12.º) e do próprio 

EMGFA (Art.º 10.º). E, assim, evidenciar que os novos cargos (Chefe do 

Estado-Maior Conjunto, 2º Comandante Operacional das FFAA), os novos 

organismos (Estado-Maior Conjunto) e direções (de Finanças), bem como as 

novas responsabilidades a eles cometidas (HFAR, ensino superior militar e 

exercício da autoridade técnica e funcional sobre os órgãos de saúde militar 

e de supervisionamento do funcionamento do próprio sistema) determinarão 

um aumento de recursos e  gastos, cujas estimativas de custos seria 

importante conhecer, como importante seria, concomitantemente, saber se, 

nestes termos, as propostas em apreço são, financeiramente, consideradas 

aceitáveis e passiveis de cabimentar.  

5.ª ideia – O CEMGFA com capacidade para coordenar os EM dos 

ramos 

LOBOFA 

Artigos: 7.º [(n.º 2) alínea b)] 
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Aspeto que por si é revelador da interferência hierárquica e lateralizada em 

organismos que dependem e reportam para entidades distintas, pondo em 

causa de forma flagrante o princípio da hierarquia e da unidade de comando, 

a própria teoria da organização (e os conceitos de órgãos de linha e de staff) 

o que se considera igualmente lesivo da organização estruturada dos ramos. 

E é por isso, que esta disposição, nestes termos, não se considera adequada, 

muito menos quando estabelecida no âmbito de um artigo da LOBOFA que 

respeita aos princípios gerais de organização. 

Na realidade, não faz sentido algum, uma vez que os CEM e o CEMGFA, como 

quaisquer chefes em quaisquer organizações, podem coordenar entre si o que 

fazer e orientar em conformidade os seus Estados-maiores nos trabalhos a 

desenvolver e que, à sua ordem, podem inclusivamente ser levados a 

interligarem-se entre si e para esse efeito. É o que se faz e sempre se fará, 

pois, é das regras da boa cooperação. 

Também não se compreende que o EMGFA, sendo um órgão de planeamento 

e de apoio do CEMGFA, tenha uma missão geral própria atribuída, no caso, 

planear, dirigir e controlar a execução da estratégia de defesa militar (n.º 1 

do Art.º 9.º), ou mesmo o ensino superior militar, a saúde militar ou a 

ciberdefesa (nº 2 do mesmo artigo), porquanto a responsabilidade é do 

CEMGFA porque é a ele que a Lei atribui a competência. 

Em particular, de planear, dirigir e controlar a estratégia de defesa militar 

[(Art.º 11.º, n.º 1. a)]; dirigir o ensino superior militar, em coordenação com 

os CEM dos ramos [(alínea p) do mesmo nº e artigo]; dirigir a assistência 

sanitária [(alínea q) do nº 1 do Art.º 11.º] e assegurar o comando das 

operações de ciberdefesa [(alínea j) do mesmo n.º e artigo]. 

Nestas circunstâncias, de completa inadequabilidade das formulações 

efetuadas, considera-se imperioso que a alínea b) do Art. 7º seja eliminada, 

e quanto aos preceitos do Art. 11º acima mencionados que se proceda a uma 

retificação das respetivas redações. 

  6.ª ideia – O CCEM deixará de coordenar tarefas e de ter 

competências deliberativas 

LOBOFA 

Artigo 20.º 

Vista a proposta de LOBOFA em apreço confirma-se que o CCEM deixará de 

ser o principal órgão de carácter coordenador militar e passará a ser, apenas, 

órgão de consulta do CEMGFA. Nesse sentido, enquanto órgão colegial, não 

mais é chamado a “deliberar” (literalmente, decidir ou resolver, mediante 
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exame ou discussão), mas sim a dar “parecer” (literalmente, emitir juízo ou 

opinião) sobre processos tão importantes como os seguintes:  

 A elaboração do conceito estratégico militar; 

 A elaboração dos projetos de definição das missões específicas das 

Forças Armadas, do SF e do dispositivo de forças; 

 Os planos e relatórios de atividades de informações e segurança 

militares nas FFAA; 

 Os anteprojetos das propostas de lei de programação militar e de lei 

de programação de infraestruturas militares; 

 Os critérios para o funcionamento do ensino superior militar 

integrado, no sentido de promover a doutrina e a formação militar 

conjunta dos oficiais das FFAA; 

 Os critérios para o funcionamento da saúde militar; 

 A promoção a oficial general e de oficiais-generais; 

 A proposta de nomeação de juízes militares, nos termos da lei; 

 O seu regimento. 

Com a presente iniciativa legislativa todos estes processos passam a ser 

objeto de parecer e inclusivamente o funcionamento da saúde militar passa 

diretamente para a responsabilidade do CEMGFA e da sua Direção de saúde. 

Igualmente a promoção a oficial general e de oficiais-generais deixa de ser 

competência deliberativa do CCEM e passa a ser objeto de uma proposta de 

aprovação da respetiva promoção diretamente para o Ministro e nos termos 

do Art.º 26.º. Artigo este que, por seu turno, estabelece que estas promoções 

se efetuam mediante deliberação nesse sentido do CCEM, precedida de 

proposta do CEM do ramo, ouvido o seu conselho superior. 

Nestas circunstâncias, no que respeita a este último caso das promoções, 

constata-se que as formulações dos correspondentes preceitos não jogam 

uma com a outra, ou seja, o processo de promoção deixa de ser alvo de 

deliberação e passa a proposta do CCEM, mas o Art.º 26.º mantem a 

exigência da deliberação, trazendo à colação mais uma das incongruências 

de todo este processo, pondo a nu a total ausência de sistematização e de fio 

condutor que não seja o de retirar e centralizar a eito competências, pondo 

o foco num único aspeto e perdendo a noção de toda a envolvente e de toda 

a cadeia de consequências. 

Na lei atual (LOBOFA, de 2014) o CCEM para além de deliberar sobre os 

assuntos acima mencionados (n.º 3 do Art.º 19º) também dá pareceres 

sobre: 

 As propostas de definição do conceito estratégico de defesa nacional; 
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 O projeto de propostas de forças nacionais; 

 A doutrina militar conjunta e conjunta/combinada; 

 As opções de resposta militar no âmbito da avaliação estratégica para 

o emprego de forças; […]; (n.º 4 do Art.º 19º); 

Mais, define as orientações relativas à gestão dos recursos afetos às FFAA no 

seu conjunto, designadamente quanto ao elaborar da parte referente às FFAA 

do anteprojeto da proposta de lei do orçamento da defesa nacional, a remeter 

ao Ministro da Defesa Nacional. 

De sublinhar que o CCEM intervinha deste modo em processos importantes e 

fazia-o, deliberando sobre uns, dando parecer sobre outros e definindo 

orientações para outros tantos. 

Nesta perspetiva, trata-se de três ações literalmente distintas em significado 

e substantivamente diferentes, consoante o seu âmbito e relevância do seu 

conteúdo. Por ordem, os assuntos essencialmente militares (objeto de 

deliberação) e é bom não esquecer que o CCEM é um órgão de conselho das 

FFAA e da sua estrutura organizativa; depois, os assuntos que são decididos 

ao nível dos órgãos diretamente responsáveis pela Defesa Nacional e pelas 

FFAA e, por último, os que são prosseguidos num segundo patamar, este 

político e, no âmbito do CSM enquanto órgão de consulta do próprio MDN (o 

caso da elaboração das LPM e LPIM). 

Deixar o CCEM de deliberar, como se pretende, sobre eles e ao integrá-los 

sob a ótica do parecer, é retirar importância ao órgão e ao mesmo tempo 

permitir que o CEMGFA sobre tudo e sobre todos, designadamente os CEM, 

assuma maior protagonismo e poder. 

Na realidade é ele e não o CCEM que passa ser responsável pela elaboração 

do CEM, das missões específicas das FFAA, do SF e do seu dispositivo, ouvido 

o CCEM, conforme consta do Art.º 14.º da Proposta de Lei n.º 85/XIV e, bem 

assim, pela preparação dos anteprojetos de proposta de LPM e de LPIM, 

apesar de os coordenar com os CEM como igualmente consta da alínea g) i) 

do nº 1 do Art.º 12.º da mesma proposta de Lei. 

Centraliza-se numa só entidade atribuições e competências de vários titulares 

em nome de um alegado desiderato de eficiência sem que esse desiderato se 

afigure tenha condições reais e práticas para ser exequível. 

Um outro aspeto que importa realçar, e que consideramos incompreensível, 

é a proposta de atribuir ao CCEM a decisão sobre os oficiais que frequentarão 

o curso de promoção a oficial general, questão que era da competência dos 

CEM dos Ramos, ouvidos os respetivos conselhos superiores. (nº 4 do Art. 

20º da Proposta 84/XIV). 
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De facto, sendo os órgãos de avaliação do mérito e de decisão de cada Ramo 

quem acompanha permanentemente os oficiais e o desenvolvimento das suas 

carreiras, não se vê qualquer vantagem em sujeitar as escolhas dos CEM a 

juízos de outras entidades, cuja intervenção na matéria pode não ser baseada 

em documentos formais e dados objetivos que, esses sim devem constar e 

constam dos respetivos processos de avaliação de desempenho de cada 

capitão-de-mar-e-guerra ou coronel e que levou os respetivos CEM dos 

Ramos a nomeá-los. 

Por último, será ainda de referir que, no âmbito dos efetivos das FFAA, o 

CEMGFA é também trazido para o processo tendente à sua fixação (Art 6º da 

Proposta  84/XIV) e que esta passará a ser de frequência trianual, dispositivo 

que se não for bem coordenado com os Ramos, pode trazer graves 

inconvenientes para  alimentação dos quadros, em particular do pessoal dos 

quadros permanentes que se distribuem por quadros especiais de cariz 

verticalizado e cuja alimentação é anual e determinada pelo seu fator de 

equilíbrio e não só pelas “necessidades” estruturais que visam  preencher.  

*** * *** 

Objetivo do Governo - Permitir ao CEMGFA a disponibilidade das 

forças de que precisa 

A definição deste objetivo pode fazer subentender que o CEMGFA, 

porventura, não disporá das Forças para empregar quando e sempre que 

precisa. Se assim é, pergunta-se: 

Será porque os Ramos não disponibilizam as forças preparadas e prontas na 

oportunidade requerida? 

Ora a confirmar-se este cenário haverá que indagar porquê. Duas hipóteses:  

H1- As forças existem, integram o SF, mas não estão levantadas e 

constituídas. 

Porquê? 

Por falha de planeamento, por falta de efetivos, por falta de recursos 

financeiros ou materiais que permitam proceder ao seu apetrechamento e 

preparação atempada? ou 

H2- As forças não existem, constam do SF, mas não estão edificadas. 

Porquê? 

De quem é a responsabilidade? 

Ambas as hipóteses, no limite, poderão ter na base problemas de natureza 

orçamental. 
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Na primeira, o que estará em causa será o orçamento de funcionamento e a 

existência ou não de verbas para recrutar, formar, preparar, manter e 

empregar os meios e as forças, devidamente. Na segunda das hipóteses, será 

o orçamento de investimento a explicar a falta de meios. 

Se assim é, se em falta estão recursos ou a sua deficiente atribuição, o 

problema não será um problema do CEMGFA, dos CEM, no fundo, não será 

um problema do domínio da Estratégia. Será antes um problema do domínio 

da política e, em concreto, do MDN, enquanto responsável de topo, pelo 

emprego das FFAA, pelas suas capacidades, meios e prontidão e ainda pela 

sua administração superior e direção. 

Por outro lado, se a questão se coloca no campo da edificação oportuna do 

SF, pese embora se trate de uma questão do domínio da Política, a 

responsabilidade, aqui, é partilhada por mais do que um órgão de soberania. 

E, nestas circunstâncias, estamos em crer que não é centralizando no 

CEMGFA mais poder e competências, desta feita de natureza administrativa, 

que o problema das forças, ou da falta delas para as missões se resolve, a 

menos que a estratégia subjacente a esta iniciativa seja a de escamotear 

responsabilidades, colocando na esfera da organização das FFAA uma 

questão que é do coletivo e dos órgãos de Soberania envolvidos. 

Neste sentido, será, de sublinhar que o problema não é, como se viu, de 

natureza militar e muito menos da sua estrutura operacional; o problema 

será antes um aspeto da cadeia administrativa e, por conseguinte, da 

vertente política dessa administração e dessa linha de responsabilidade, que 

não se resolve com esta proposta de Reforma, mas sim com a alteração do 

paradigma do exercício de responsabilidades ao nível político. 

E sobre esta questão das forças e dos meios do SF que não estão edificados, 

e convenhamos que são alguns, era importante perceber porque é que isso 

acontece. De facto, sendo este um problema que se arrasta há uma série de 

anos, mereceria a pena ser estudado, porque a falta de meios e forças, no 

fundo, a falta do instrumento da missão, isso sim, representa uma verdadeira 

vulnerabilidade, e grave, quer em termos gerais do País, quer em particular 

da assunção das suas responsabilidades perante parceiros ou aliados, no que 

à defesa e segurança concerne. 

E se estamos perante uma vulnerabilidade (de onde decorrem riscos) 

estaremos perante um problema de recursos e da sua alocação, também de 

prioridades e, como tal, o problema será sempre de âmbito político e, no 

caso, da política nacional e nunca um problema da estratégia. Desde logo um 

problema do MDN, no que concerne à elaboração das LPM; mas também, do 

Governo - o órgão superior de administração da DN e das FFAA - e do próprio 

PM que, por seu turno, dirige a política de DN e das FFAA em ambas as suas 

duas vertentes, a militar e a outra, a das políticas públicas afins. 
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Igualmente, da AR, porque legisla sobre as bases gerais da organização, do 

funcionamento e do reequipamento das FFAA e aprova as LQ das LPM e as 

próprias LPM; como também, é ela que aprova o orçamento de Estado, no 

fundo, os instrumentos financeiros que garantem a edificação do SF e 

permitem o funcionamento das FFAA como um todo.  

Breve Síntese de uma apreciação  

Considerada a apreciação acabada de fazer, a verdadeira rutura que se inflige 

no modelo em vigor de estrutura superior das FFAA, que é, no essencial, 

funcional e equilibrado,  as gravosas implicações que dai decorrem, as 

imprecisões, incongruências e desconformidades detetadas, o desequilíbrio 

posicional e altamente desprestigiante para que os CEM são remetidos,  

somos levados a crer que, neste novo modelo, que se pretende implementar 

e o onde o CEMGFA aparece com um protagonismo e poderes singulares e 

desmesurados, não vai, no nosso entendimento, funcionar bem. 

O ruido relacional será enorme, as incompreensões avolumar-se-ão, as 

desconfianças entre órgãos e entidades instalar-se-ão e o sistema, no limite, 

poderá mesmo vir a implodir.  

Sobrecarregar o CEMGFA (e o EMGFA) e as suas competências com a 

dimensão de tarefas que o «comando completo das Forças» e a administração 

da sua sustentação impõem, torna a sua tarefa hercúlea porque demasiado 

pesada.  

Nestas circunstâncias e apesar do sentido de disciplina e de entrega à causa 

pública e do dever de obediência próprios das “Virtudes Militares” dos seus 

“comandantes subordinados”, o alargamento inerente da sua amplitude 

administrativa e do seu “span of control” vai diminuir a eficiência do seu 

trabalho e dos resultados desejados, quando comparada com a equilibrada e 

conseguida descentralização ora vigente. 

Descentralização esta que privilegia a harmonização do conjunto do que é 

indissociável, cada uma das três manifestações de poder militar - o poder 

naval, o poder terrestre e o poder aéreo, cada um com história, conceitos e 

doutrinas de emprego muito específicas, com clima, cultura de organização e 

espírito-de-corpo e idiossincrasias muito próprias, de certa forma muito 

especiais, os do MAR nada parecidos com os do AR e ambos nada parecidos 

com os da TERRA.  

É aí, nos ramos, que se organizam com harmonia e precisão os 

particularismos do que é tático e operacional, próprios de cada «poder 

específico» e estratégia particular e onde se preparam os instrumentos de 

força, os meios e os processos que facilitam a realização da missão que lhes 

é atribuída de «colaborar de forma integrada» na defesa militar da 

República».  
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É ao CEMGFA que compete fazer essa integração ao nível de topo e 

estratégico, mas julgamos que aos CEM não deve ser retirado o poder de 

intervir junto de quem possui a autoridade política pela administração das 

FFAA, o MDN, para que o Comandante que melhor saiba explorar as 

potencialidades do seu vetor militar, o naval, o terrestre ou o aéreo, o faça 

em toda a dimensão, ou seja cumprir um princípio simples das teoria da 

Administração, de atribuir as funções de direção a quem tiver os saberes e 

as competências que melhor respondam aos requisitos funcionais dos ramos. 

E esses são, por certo, os CEM, os comandantes de cada um dos vetores do 

poder militar. Quem melhor do que os CEM para assessorarem o MDN nas 

soluções que a cada ramo interessem e que o coletivo não dispense? 

Prescindir destes «colaboradores», «subordinando-os», e não retomar o 

carácter decisório do órgão de conselho de que eles fazem parte - o CSM - 

será abdicar do peso decisório proveniente dos saberes e das competências 

de cada um e da avaliação abrangente que a análise coletiva e participada 

sempre proporciona. 

Considera-se, igualmente, que a nível interno das FFAA, reduzir a 

competência do CCEM à condição de órgão emissor de pareceres, o torna 

inútil na medida em que os CEM, como comandantes subordinados do 

CEMGFA, devem ser envolvidos em detalhe na preparação das decisões sobre 

as matérias que ao seu ramo interessem e, numa lógica de gestão 

estratégica, em todos os vetores de atuação e não apenas no operacional.  

Enfim, parece que a superior abrangência coletiva fica apenas atribuída a 

uma pessoa singular perdendo-se o carácter coletivo e participado - de cheks 

and balances - do CCEM, a sua visão maioritária, quando ela não for 

coincidente com a do CEMGFA reduzindo a uma insignificância essa visão 

maioritária e no fundo o que seria o interesse superior das FFAA.  

Retirar o carácter deliberativo ao CCEM será, pois, atribuir as decisões 

superiores específicas dos Ramos a um órgão unipessoal, o CEMGFA, que, 

por mais douto, probo e dedicado que seja, pode decidir sem a concordância 

objetiva do CEM do Ramo. Basta que dois discordem das avaliações e dos 

caminhos a seguir, apesar da eventual concordância dos outros. 

Esta circunstância pode carrear níveis de ineficiência com consequências 

imprevisíveis, porventura perturbadoras para as funcionalidades do 

«conjunto», objetivo primeiro de todos os CEM; daí a obrigação moral de 

pronúncia da sua opinião abalizada e do peso formal que essa deveria ter e 

assumir no decisor final.  
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5. UMA CONCLUSÃO E UMA IDEIA 

Avaliadas as propostas de lei que o Governo apresentou na AR e não 

refletindo elas grandes alterações relativamente àquilo que havia sido 

apresentado anteriormente, causando extrema preocupação e apreensão, 

admite-se que, nestas condições, a nossa posição não pode ser muito 

diferente da já assumida no passado dia 08 de abril, que mantemos e aqui 

damos por integralmente reproduzida, recordando os seus aspetos gerais e 

em particular os seguintes: 

• As questões da DN e das FFAA devem ser tratadas com prudência e em 

todas as dimensões, designadamente: 

o de acordo com os princípios e normas estabelecidos na lei (com 

escrúpulo e sem distensões); 

o no equilíbrio entre as lições do passado, os desafios do presente e 

a salvaguarda do futuro; (com visibilidade, transparência e 

verdade); 

o no respeito pelas metodologias e práticas em vigor (sem contornos 

ou atalhos processuais); 

o  com competência e ponderação (evitandos movimentos de 

aceleração, de paralisia e de falsa mobilidade nos processos). 

• Entendemos que os gravíssimos problemas com que as FFAA se 

debatem não têm a ver com a sua macroestrutura, residem, na 

desproporção entre objetivos e recursos disponibilizados para a 

operação e manutenção de meios, na discriminação negativa, em 

relação a outros órgãos e servidores do estado e, nos sucessivos 

atropelos à unidade, princípios e valores que sempre pautaram a 

cultura militar.    

• Cumulativamente entendemos, como temos reiteradamente referido, 

que a atual estrutura superior das FFAA é no geral equilibrada e tem 

produzido bons resultados. 

o A sua eventual alteração, com maiores ou menores arranjos, 

deve, por isso, ser objeto de grande ponderação e prudência e 

de uma articulação e participação ativa entre todos os 

responsáveis; 

o Em qualquer caso, um tal passo só deve ser considerado depois 

de estarem estudadas e rigorosamente esclarecidas todas as 

suas implicações no médio e no longo prazo. 

• Pensamos que a solução de concentrar numa única entidade – o 

CEMGFA – todo o poder de decisão a nível estratégico e operacional, e 

de juntar as competências e prerrogativas de comandante de forças e 
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de administrador de topo, faz desaparecer a maior parte dos graus 

intermédios de comando e de direção, e poderá ser uma fonte de 

permanente atrito entre os níveis MDN, CEMGFA e CEM que se 

repercutirá na eficiência da estrutura e na eficácia da operação. 

Dentro deste espírito consideramos da maior sensatez e da mais elevada 

prudência suster a prossecução, nestes moldes, desta iniciativa legislativa e, 

em sede de Assembleia da República, tudo fazer-se para a enquadrar num 

estudo, mais abrangente da Segurança e Defesa que se pretende para 

Portugal e que modelo de FFAA deve o País possuir. 

E fazê-lo, porque avisado, numa época de indefinição e de incerteza quanto 

ao futuro da economia do Pais e das consequências sociais a ela inerentes. 

Numa época, em que a História, a Geografia, a Geopolítica e a Geoestratégia 

parecem estar de volta. Numa época, em que o paradigma civilizacional muda 

aceleradamente, consequência de uma enorme evolução tecnológica 

atualmente em curso. 

Numa época, em que os próprios conceitos de Segurança e Defesa, de 

Fronteira, de Soberania, de Conflito, de Ameaça, de Guerra e de Paz e até de 

Poder nas suas várias expressões, estão igualmente em mudança. E, ponto 

importante, envolvendo todos os interessados, em especial, os destinatários 

da reforma e os seus chefes, no estudo detalhado e rigoroso que se pretende. 

Julgamos inclusivamente que AR poderia, num exercício de pedagogia, 

chamar a si e à sua Comissão de Defesa, a dinamização destes estudos, 

convocando e ouvindo, os partidos políticos, a inteligência nacional, a 

Academia, os Institutos políticos, o que de melhor a sociedade civil 

interessada e atenta pode trazer em conhecimento e saber, levando à 

organização ou mesmo dirigindo, em sede própria, os debates julgados 

convenientes exatamente com esse propósito e fazendo-o, agora sim, à 

imagem e semelhança do que se faz lá fora, quando as relevantes questões 

do país estão em causa e em especial as da segurança  e da defesa.   

 

 

 

*** * *** 
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ADENDAS 

Alterações assinaladas a verde [versão de 24/03/21]] e a cor de rosa [versão de 08/04/2021] 

I. LEI DEFESA NACIONAL 

LDN 

 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Lei Orgânica n.º 5/2014 

de 29 de agosto 

Procede à primeira alteração à Lei de Defesa 
Nacional, aprovada 

pela Lei Orgânica n.º 1- B/2009, de 7 de julho 

 

Artigo 1.º 

Defesa nacional 

1 — 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.  

………………………………………………………….......... 

Artigo 24.º 

Missões das Forças Armadas 

1 — Nos termos da Constituição e da lei, 

incumbe às Forças Armadas: 

………………………………………….. 

d) Executar as ações de cooperação técnico-

militar, no quadro das políticas nacionais de 

cooperação; 

…………………………………………............ 

Artigo 46.º 

Programação militar 

1 — A previsão das despesas militares a efetuar 

pelo Estado no reequipamento das Forças 

Armadas e nas infraestruturas 

de defesa deve ser objeto de planeamento a 

médio prazo, constante de leis de programação 

militar. [xxx] 

2 — A proposta de orçamento do Ministério da 

Defesa Nacional, na parte relativa ao 

reequipamento das Forças Armadas e às 

infraestruturas de defesa, inclui 

obrigatoriamente o estabelecido para o ano em 

causa na lei de programação militar [xxx] em 

vigor. 

 

…………………………………………........... 

 

Presidência do Conselho de Ministros 

Proposta de Lei nº 85/XIV 

de 8 de abril 

Procede à segunda alteração à Lei de Defesa 
Nacional, aprovada 

pela Lei Orgânica n.º 1- B/2009, de 7 de julho e 
alterada pela Lei nº 5/2014, de 29 de agosto 

Artigo 1.º 

Defesa nacional 

1 —    Retirado; 

(termo transnacional) 
……………………………………………….. 

 

 

 

 

Artigo 24.º 

Missões das Forças Armadas 

1 — Nos termos da Constituição e da lei, 

incumbe às Forças Armadas: 

………………………………………….. 

d)  Retirado; 

(mantem a redação da lei anterior) 

………………………………………….. 

Artigo 46.º 

Programação militar 

1 — A previsão das despesas militares a efetuar 

pelo Estado no reequipamento das Forças 

Armadas e nas infraestruturas de defesa deve ser 

objeto de planeamento a médio prazo, constante 

da lei de programação militar em vigor e da lei 

das infraestruturas militares em vigor, 

respetivamente. 

2 — A proposta de orçamento do Ministério da 

Defesa Nacional, na parte relativa ao 

reequipamento das Forças Armadas e às 

infraestruturas de defesa, inclui 

obrigatoriamente o estabelecido para o ano em 

causa na lei de programação militar e lei das 

infraestruturas militares em vigor. 

………………………………………….. 
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6.ª IDEIA 

O CCEM deixará de coordenar tarefas e de ter competências deliberativas 

 

Artigo 14.º 

Ministro da Defesa nacional 

1 —  

2 — 

 

3 — Compete, em especial, ao Ministro da 

Defesa Nacional: 

…………………………………………........... 

e) Aprovar o conceito estratégico militar 

elaborado pelo Conselho de Chefes de Estado-

Maior, de acordo com o conceito estratégico de 

defesa nacional referido no artigo 7.º; 

 

 

…………………………………………............ 

l) Propor ao Conselho Superior de Defesa 

Nacional a confirmação do conceito estratégico 

militar e a aprovação, sob projeto do Conselho 

de Chefes de Estado-Maior, das missões 

específicas das Forças Armadas e do sistema de 

forças necessário ao seu cumprimento; 

 

 

m) Aprovar o dispositivo do sistema de forças 

proposto pelo Conselho de Chefes de Estado-

Maior; 

…………………………………………............ 

 

Artigo 14.º 

Ministro da Defesa nacional 

1 —  

2 — A MDN dirige, assegura e fiscaliza a 

administração das FFAA […] 

3 — Compete, em especial, ao Ministro da 

Defesa Nacional: 

………………………………………….. 

e) Aprovar o conceito estratégico militar 

elaborado pelo Chefe do Estado-Maior-General 

das FFAA, ouvido o Conselho de Chefes do 

Estado-Maior, de acordo com o conceito 

estratégico de defesa nacional referido no artigo 

7.º; 

………………………………………….. 

l) Propor ao Conselho Superior de Defesa 

Nacional a confirmação do conceito estratégico 

militar e a aprovação, sob projeto do Chefe do 

Estado-Maior-General das FFAA, ouvido o 

Conselho de Chefes do Estado-Maior, das 

missões específicas das Forças Armadas e do 

sistema de forças necessário ao seu 

cumprimento; 

m) Aprovar o dispositivo do sistema de forças 

proposto pelo Chefe do Estado-Maior-General 

das FFAA; 

………………………………………….. 

z) Coordenar e Orientar a ação dos adidos 
de defesa.     
   [NOVO] 
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1.ª IDEIA 

Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

4.ª IDEIA 

Os CEM deixam de despachar com o MDN 

 

Artigo 23.º 

Integração das Forças Armadas na administração 

do Estado 

1 — As Forças Armadas integram-se na 

administração direta do Estado através do 

Ministério da Defesa Nacional. 

2 — O Chefe do Estado-Maior -General das 

Forças Armadas depende diretamente do 

Ministro da Defesa Nacional, nos termos das 

competências previstas na lei. 

3 — Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do 

Exército e da Força Aérea dependem 

hierarquicamente do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas nas matérias 

relativas à capacidade de resposta das Forças 

Armadas, designadamente na prontidão, 

emprego e sustentação da componente 

operacional do sistema de forças. 

 

4 — Sem prejuízo do disposto no número 

anterior, os Chefes do Estado-Maior da Armada, 

do Exército e da Força Aérea dependem do 

Ministro da Defesa Nacional nas demais 

matérias previstas na lei. 

…………………………………………........... 

 

 

 

Artigo 23.º 

Integração das Forças Armadas na administração 

do Estado 

1 —. 

 

2 —. 

 

 

3 — Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do 

Exército e da Força Aérea dependem 

hierarquicamente do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas para todos os 

assuntos militares; 

 

 

 

 

 

4 — Sem prejuízo do disposto no número 

anterior, os Chefes do Estado-Maior da Armada, 

do Exército e da Força Aérea dependem do 

Ministro da Defesa Nacional para assuntos 

relacionados com o funcionamento dos órgãos 

regulados por legislação própria e dos Serviços 

de Busca e Salvamento Marítimo e Aéreo, 

respetivamente, bem como para a execução de 

projetos no âmbito da Lei de Programação 

Militar em vigor e da Lei de Infraestruturas 

Militares em vigor e nas demais matérias 

administrativas e de execução orçamental que 

resultem da lei. 

 

 

…………………………………………............ 
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ADENDAS 

II. LEI DE BASES GERAIS DA ORGANIZAÇÃO DAS FFAA 

 - LOBOFA - 

 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Lei Orgânica n.º 6/2014 

de 1 de setembro 

 

Procede à primeira alteração à Lei Orgânica de 
Bases 

da Organização das Forças Armadas, 

aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 
de julho 

 

Artigo 2.º 

Funcionamento das Forças Armadas 

1 — A defesa militar da República, garantida 

pelo Estado, é assegurada em exclusivo pelas 

Forças Armadas. 

2 — O funcionamento das Forças Armadas é 

orientado para a sua permanente preparação, 

tendo em vista a sua atuação para fazer face a 

qualquer tipo de agressão ou ameaça externa. 

[xxxxx] 

………………………………………….......... 

 

 

 

Presidência do Conselho de Ministros 

Proposta de Lei nº 84/XIV 

de 08 de abril 

 

É aprovada a Lei Orgânica de Bases 

da Organização das Forças Armadas, que 
consta do anexo à presente lei e da qual faz 

parte integrante. 

 
 

Artigo 2.º 

Funcionamento das Forças Armadas 

1 — A defesa militar da República, garantida 

pelo Estado, é assegurada em exclusivo pelas 

Forças Armadas. 

2 —  

 

Retirado 

[transnacional]; 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade  

6.ª IDEIA - O CCEM deixará de coordenar tarefas e de ter competências deliberativas 

 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Lei Orgânica n.º 6/2014 

de 1 de setembro 

 

Procede à primeira alteração à Lei Orgânica de 
Bases 

da Organização das Forças Armadas, 

aprovada pela Lei Orgânica n.º 1 -A/2009, de 7 
de julho 

 

Artigo 3.º 

Conceito estratégico militar 

1 — O conceito estratégico militar, decorrente 

do conceito estratégico de defesa nacional 

aprovado, define as grandes linhas conceptuais 

de atuação das Forças Armadas e as orientações 

gerais para a sua preparação, emprego e 

sustentação. 

2 — O conceito estratégico militar é elaborado 

pelo Conselho de Chefes de Estado-Maior, 

aprovado pelo Ministro da Defesa Nacional e 

confirmado pelo Conselho Superior de Defesa 

Nacional- 
 

Artigo 4.º 

Missões das Forças Armadas 

1 — Nos termos da Constituição e da lei, 

incumbe às Forças Armadas: 

…………………………………………............ 

3 — As missões específicas das Forças Armadas 

decorrentes das missões enunciadas nos 

números anteriores são 

aprovadas pelo Conselho Superior de Defesa 

Nacional, sob proposta do Ministro da Defesa 

Nacional, elaborada com base em projeto do 

Conselho de Chefes de Estado-Maior. 

Artigo 5.º 

Sistema de forças e dispositivo de forças 

…………………………………………........... 

4 — O sistema de forças é aprovado pelo 

Conselho Superior de Defesa Nacional, sob 

proposta do Ministro da Defesa Nacional, 

elaborada com base em projeto do Conselho de 

Chefes de Estado-Maior. 

…………………………………………......... 

Presidência do Conselho de Ministros 

Proposta de Lei n.º 84/XIV 
08/04/21 

 

É aprovada a Lei Orgânica de Bases 

da Organização das Forças Armadas, que 
consta do anexo à presente lei e da qual faz 

parte integrante. 

 

Artigo 3.º 

Conceito estratégico militar 

1 — 

 

 

 

 

. 

2 — O conceito estratégico militar é elaborado 

pelo Chefe do Estado-Maior-General das FFAA, 

ouvido Conselho de Chefes de Estado-Maior, 

aprovado pelo Ministro da Defesa Nacional e 

confirmado pelo Conselho Superior de Defesa 

Nacional. 

Artigo 4.º 

Missões das Forças Armadas 

1 — Nos termos da Constituição e da lei, 

incumbe às Forças Armadas: 

………………………………………….. 

3 — As missões específicas das Forças Armadas 

decorrentes das missões enunciadas nos 

números anteriores são aprovadas pelo 

Conselho Superior de Defesa Nacional, sob 

proposta do Ministro da Defesa Nacional, 

elaborada com base em projeto do CEMGFA, 

ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior. 

Artigo 5.º 

Sistema de forças e dispositivo de forças 

………………………………………….. 

4 — O sistema de forças é aprovado pelo 

Conselho Superior de Defesa Nacional, sob 

proposta do Ministro da Defesa Nacional, 

elaborada com base em projeto do Chefe do 

Estado-Maior-General das FFAA, ouvido 

Conselho de Chefes de Estado-Maior. 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

6.ª IDEIA - O CCEM deixará de coordenar tarefas e de ter competências deliberativas 

 

Artigo 5.º 

Sistema de forças e dispositivo de forças 

………………………………………….. 

6 — O dispositivo de forças é aprovado pelo 

Ministro da Defesa Nacional, com base em 

proposta do Conselho de Chefes de Estado-

Maior. 

 

…………………………………………........... 

Órgãos militares de conselho 

Artigo 19.º 

Conselho de Chefes de Estado-Maior 

1 — O Conselho de Chefes de Estado-Maior é o 

principal órgão militar de carácter coordenador 

e tem as competências administrativas 

estabelecidas na lei, constituindo também o 

órgão de consulta do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas sobre as matérias 

relativas às Forças Armadas no âmbito das suas 

competências. 

2 —. 

3 — Compete ao Conselho de Chefes de Estado-

Maior deliberar sobre: 

a) A elaboração do conceito estratégico militar; 

b) A elaboração dos projetos de definição das 

missões específicas das Forças Armadas, do 

sistema de forças e do dispositivo de forças; 

c) Os planos e relatórios de atividades de 

informações e segurança militares nas Forças 

Armadas; 

d) Os anteprojetos das propostas de lei de 

programação militar e de lei de programação de 

infraestruturas militares; 

e) Os critérios para o funcionamento do ensino 

superior militar integrado, no sentido de 

promover a doutrina e a formação militar 

conjunta dos oficiais das Forças Armadas; 

f) Os critérios para o funcionamento da saúde 

militar; 

 

 

Artigo 5.º 

Sistema de forças e dispositivo de forças 

………………………………………….. 

6 — O dispositivo de forças é aprovado pelo 

Ministro da Defesa Nacional, com base em 

proposta do Chefe do Estado-Maior-General das 

FFAA, ouvido Conselho de Chefes de Estado-

Maior. 

………………………………………….. 

Órgãos militares de conselho 

Artigo 20.º 

Conselho de Chefes de Estado-Maior 

1 — O Conselho de Chefes de Estado-Maior é o 

órgão de consulta do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas sobre as matérias 

relativas às Forças Armadas no âmbito das suas 

competências e tem as competências 

administrativas estabelecidas na Lei. 

 

2 — 

3 — Compete ao Conselho de Chefes de 

Estado-Maior ser ouvido [dar parecer] sobre: 

a) A elaboração do conceito estratégico militar; 

b) A elaboração dos projetos de definição das 

missões específicas das Forças Armadas, do 

sistema de forças e do dispositivo de forças; 

c) Os planos e relatórios de atividades de 

informações e segurança militares nas Forças 

Armadas; 

d) Os anteprojetos das propostas de lei de 

programação militar e de lei de programação de 

infraestruturas militares; 

e) Os critérios para o funcionamento do ensino 

superior militar integrado, no sentido de 

promover a doutrina e a formação militar 

conjunta dos oficiais das Forças Armadas; 

f) As propostas de definição do conceito 

estratégico de defesa nacional; 

g) O projeto de propostas de forças nacionais; 

h) A doutrina militar conjunta e 

conjunta/combinada; 

i) As opções de resposta militar no âmbito da 

avaliação estratégica para o emprego de forças; 
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1.ª Ideia - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

6.ª IDEIA - O CCEM deixará de coordenar tarefas e de ter competências deliberativas 

 

 

Artigo 19.º 

Conselho de Chefes de Estado-Maior 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

4 — Compete ao Conselho de Chefes de 

Estado-Maior dar parecer sobre: 

a) As propostas de definição do conceito 

estratégico de defesa nacional; 

b) O projeto de propostas de forças nacionais; 

 

 

c) A doutrina militar conjunta e 

conjunta/combinada; 

d) As opções de resposta militar no âmbito da 

avaliação estratégica para o emprego de forças; 

………………………………………………... 

g) 

 

5 — Compete ao Conselho de Chefes de Estado-

Maior definir as orientações relativas à gestão 

dos recursos afetos às Forças Armadas no seu 

conjunto, designadamente elaborar a parte 

referente às Forças Armadas do anteprojeto da 

proposta de lei do orçamento da defesa nacional, 

a remeter ao Ministro da Defesa Nacional. 

 

 

Artigo 20.º 

Conselho de Chefes de Estado-Maior 

……………………………………….. 

l) Orientações relativas à gestão dos recursos 

afetos às Forças Armadas no seu conjunto, 

designadamente elaborar a parte referente às 

Forças Armadas do anteprojeto da proposta de 

lei do orçamento da defesa nacional, a remeter 

ao Ministro da Defesa Nacional. 

……………………………………….. 

n) Nas demãos matérias previstas na lei. 

 

4— Compete ainda ao Conselho de Chefes de 

Estado-Maior: 

a) Decidir sobre a indicação dos oficiais para 

frequência do curso de promoção a oficial 

general. 

b) Propor ao MDN a aprovação da promoção 

a oficial general e de oficiais generais, nos 

termos do Art. 26º; 

c) Aprovar a proposta de nomeação de juízes 

militares, nos termos da lei; 

d) Aprovar o seu regimento: 

………………………………………................ 
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5.ª IDEIA - O CEMGFA com capacidade para coordenar os EM dos ramos   

1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

…………………………………………… 
Artigo 6.º 

Princípios gerais de organização 

1 — A organização das Forças Armadas tem 

como objetivos essenciais o aprontamento 

eficiente e o emprego operacional eficaz das 

forças no cumprimento das missões atribuídas. 

2 — A organização das Forças Armadas rege -

se por princípios de eficácia e racionalização, 

devendo, designadamente, garantir: 

a) A otimização da relação entre a componente 

operacional do sistema de forças e a sua 

componente fixa; 

b) A complementaridade entre o Estado-Maior-

General das Forças Armadas e os ramos, 

evitando duplicações desnecessárias e criando 

órgãos conjuntos, inter-ramos ou de apoio a 

mais de um ramo sempre que razões objetivas o 

aconselhem; 

c) A correta utilização do potencial humano, 

militar ou civil, promovendo o pleno e adequado 

aproveitamento dos quadros permanentes e 

assegurando uma correta proporção e 

articulação entre as diversas formas de prestação 

de serviço efetivo; 

……………………………………………....... 

Artigo 8.º 

Estado-Maior General das Forças Armadas 

1 — O EMGFA tem por missão geral planear, 

dirigir e controlar a execução da estratégia 

militar, superiormente aprovada, bem como o 

emprego das FFAA no cumprimento das 

missões e das tarefas operacionais que a estas 

incumbem. 

2 — O EMGFA tem ainda como missão garantir 

as condições para o funcionamento do ensino 

superior militar e da saúde militar, nos termos da 

lei. 

 
 

 

Artigo 7.º 

Princípios gerais de organização 

1 — A organização das Forças Armadas tem 

como objetivos essenciais o aprontamento 

eficiente e o emprego operacional eficaz das 

forças no cumprimento das missões atribuídas. 

2 — A organização das Forças Armadas rege -

se por princípios de eficácia e racionalização, 

devendo, designadamente, garantir: 

a) A otimização da relação entre a componente 

operacional do sistema de forças e a sua 

componente fixa; 

b) A coordenação pelo Estado-Maior-General 

das Forças Armadas dos assuntos [de natureza 

conjunta] que envolvam os Estados-Maiores dos 

ramos; 

……………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

Artigo 9.º 

Estado-Maior General das Forças Armadas 

1 — O EMGFA tem por missão geral planear, 

dirigir e controlar a execução da estratégia 

defesa militar, superiormente aprovada, bem 

como o emprego das FFAA no cumprimento das 

missões e das tarefas operacionais que a estas 

incumbem. 

2 — O EMGFA tem ainda como missão planear, 

dirigir e controlar o ensino superior militar, a 

saúde militar e ciberdefesa.!! 

 

Ver Artª 12º 

Compete ao CEMGFA: 
……………………………………………………................ 
Dirigir o ensino superior militar, em 

coordenação com os CEM 
 

 



A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas 

 

328 

1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

3.ª IDEIA - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 

 

Artigo 9.º 

Organização do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas 

1 — O EMGFA é chefiado pelo Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas e 

compreende: 

a) O comando conjunto para as operações 

militares; 

b) Os comandos [xxxx] dos Açores e da 

Madeira; 

c) Os órgãos de direção e de estado-maior; 

d) O órgão de informações e de segurança 

militares; 

e) A Direção de Saúde Militar; 

f) Os órgãos de apoio geral. 

 

2 — No âmbito do EMGFA inserem -se ainda 

na dependência direta do Chefe do Estado-

Maior -General das Forças Armadas, regulados 

por legislação própria: 

a) O Instituto Universitário Militar; 

b) As missões militares no estrangeiro. 

 

3 — O comando conjunto para as operações 

militares assegura o exercício do comando 

operacional das forças e meios da componente 

operacional do sistema de forças, pelo Chefe do 

Estado-Maior General das Forças Armadas, em 

todo o tipo de situações e para as missões das 

Forças Armadas, com exceção das reguladas 

por legislação própria e atribuídas aos ramos, 

bem como a ligação com as forças e serviços de 

segurança e outros organismos do Estado 

relacionados com a segurança e defesa e a 

proteção civil, no âmbito das suas atribuições. 

 

4 —   

5 — Os órgãos de direção e de estado–maior, de 

natureza conjunta, asseguram o planeamento de 

nível estratégico militar e o apoio à decisão do 

Chefe do Estado-Maior General das Forças 

Armadas. 

6 —  

7 — A Direção de Saúde Militar assegura o 

apoio ao Chefe do Estado-Maior General das 

Forças Armadas no âmbito da saúde militar, 

bem como a direção e execução da assistência 

hospitalar prestada pelos órgãos de saúde 

militar, designadamente pelo Hospital das 

Forças Armadas. 

Artigo 10.º 

Organização do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas 

1 — O EMGFA é chefiado pelo Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas e 

compreende: 

a) O Estado-Maior Conjunto;  [NOVO] 

b) O comando conjunto para as operações 

militares; 

c) Os comandos operacionais dos Açores e da 

Madeira; 

d) O órgão de informações e de segurança 

militares; 

e) A Direção de Saúde Militar; 

f) A Direção de Finanças;  [NOVO] 

2 — No âmbito do EMGFA inserem -se ainda 

na dependência direta do Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas, regulados 

por legislação própria: 

a) O Instituto Universitário Militar; 

b) O Hospital das Forças. Armadas; [NOVO] 

c) As missões militares no estrangeiro. 

3 — O Estado-Maior Conjunto assegura o 

planeamento, direção e controlo de execução da 

estratégia de defesa militar e o apoio à decisão 

do Chefe do Estado-Maior General das Forças 

Armadas. 

4 — O comando conjunto para as operações 

militares assegura o exercício do comando 

operacional das forças e meios da componente 

operacional do sistema de forças, pelo Chefe do 

Estado-Maior General das Forças Armadas, em 

todo o tipo de situações e para as missões das 

Forças Armadas, com exceção das missões no 

âmbito dos serviços de busca e salvamento 

marítimo e aéreo. 

5 — O comando conjunto para as operações 

militares assegura ainda a ligação com as forças 

e serviços de segurança e com os organismos do 

Estado relacionados com a proteção civil, no 

âmbito das suas atribuições.  [NOVO]  

……………………………………….. 

8 — A Direção de Saúde Militar assegura o 

apoio ao Chefe do Estado-Maior General das 

Forças Armadas no âmbito da saúde militar, 

garante a execução da visão estratégica 

emanada, e exerce a autoridade técnica e 

funcional sobre os órgãos de saúde militar, 

supervisionando o funcionamento de todo o 

sistema da saúde militar. [NOVO]  
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 
 

3.ª IDEIA - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 
 

 

 

 

 

 

Artigo 10.º 

Chefe do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas 

1 — O Chefe do Estado-Maior -General das 

Forças Armadas é o principal conselheiro 

militar do Ministro da Defesa Nacional e o 

chefe de mais elevada autoridade na hierarquia 

das Forças Armadas. 

2 — O Chefe do Estado-Maior -General das 

Forças Armadas é responsável pelo 

planeamento e implementação da estratégia 

militar operacional, tendo na sua dependência 

hierárquica os Chefes de Estado-Maior dos 

ramos para as questões que envolvam a 

prontidão, o emprego e a sustentação das forças 

e meios da componente operacional do sistema 

de forças e respondendo em permanência 

perante o Governo, através do Ministro da 

Defesa Nacional, pela capacidade de resposta 

militar das Forças Armadas. 

3 — Em situação não decorrente do estado de 

guerra, o Chefe do Estado Major-general das 

Forças Armadas, como comandante 

operacional das Forças Armadas, é o 

responsável pelo emprego de todas as forças e 

meios da componente operacional do sistema 

de forças para cumprimento as missões de 

natureza operacional, nos planos externo e 

interno, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do 

artigo 16.º. 

___________________________________ 

3 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos são 

ainda responsáveis pelo cumprimento das 

missões reguladas por legislação própria e das 

missões de natureza operacional que lhes sejam 

atribuídas pelo Chefe do Estado-Maior- -

General das Forças Armadas. 

____________________________________ 

9 — A Direção de Finanças assegura a 

administração dos recursos financeiros postas à 

disposição do EMGFA, de acordo com os planos 

e diretivas aprovadas pelo Chefe do Estado-

Maior General das Forças Armadas. [NOVO]  

 
Artigo 11.º 

Chefe do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas 

1 —. 

2 — O Chefe do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas é responsável pelo planeamento 

e implementação da estratégia militar, tendo na 

sua dependência hierárquica os Chefes de 

Estado-Maior dos ramos para todos os assuntos 

militares e respondendo em permanência perante 

o Governo, através do Ministro da Defesa 

Nacional, pela capacidade de resposta militar das 

Forças Armadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 — Em situação não decorrente do estado de 

guerra, o Chefe do Estado Maior General das 

Forças Armadas, como comandante operacional 

das Forças Armadas, é o responsável pelo 

emprego de todas as forças e meios da 

componente operacional do sistema de forças 

para cumprimento das missões de natureza 

operacional, nos planos externo e interno, sem 

prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 17.º. 

_______________________________________ 

3 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos são 

ainda responsáveis pelo cumprimento de missões 

que lhes sejam atribuídas pelo Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas, cabendo ao 

aos CEMA e CEMFA assegurar o 

funcionamento dos serviços de busca e 

salvamento marítimo e aéreo, respetivamente. 

_______________________________________ 

4 — No contexto do nº anterior o CEMGFA tem 

o comando operacional sobre as forças e meios 

que se constituam na sua dependência, tendo 

como subordinados diretos, para esse efeito os 

respetivos comandantes. 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

 

 

 

 

Artigo 11.º 

Competências do Chefe do Estado-Maior- 

-General das Forças Armadas 

1 — Compete ao Chefe do Estado-Maior -

General das Forças Armadas: 

……………………………………………. 

d) Desenvolver a prospetiva estratégica militar, 

nomeadamente no âmbito dos processos de 

transformação. 
 

 

 
 

 

g) No âmbito da programação militar: 

i) Elaborar, sob a diretiva de planeamento do 

Ministro da Defesa Nacional, os anteprojetos de 

propostas de lei de programação militar e de lei 

de programação de infraestruturas militares, 

respeitante ao EMGFA; 

 

……………………………………………....... 

 
 
 
l) Dirigir a ação dos representantes militares em 

representações diplomáticas no estrangeiro, sem 

prejuízo da sua dependência funcional da 

Direção-Geral de Política de Defesa Nacional; 

…………………………………………… 
o) Dirigir o ensino superior militar, em 

coordenação com os CEM [….]  

 

 
p) Dirigir a assistência hospitalar prestada pelos 

órgãos do serviço de saúde militar, 

designadamente pelo Hospital das Forças 

Armadas, em observância das políticas de 

saúde no âmbito militar aprovadas pelo 

Ministro da Defesa Nacional; 

…………………………………………… 
 

 

5 — A sustentação das forças e meios referidas 

no nº anterior compete aos ramos das FFAA, 

dependendo os respetivos CEM do CEMGFA. 

Artigo 12.º 

Competências do Chefe do Estado-Maior- 

-General das Forças Armadas 

1 — Compete ao Chefe do Estado-Maior -

General das Forças Armadas: 

……………………………………………. 

d) Desenvolver a prospetiva estratégica 

militar e a estratégia de transformação 

evolutiva do Estado-Maior-General das 

FFAA, incluindo as orientações militares para 

a transformação das FFAA, [em estreita 

ligação com os CEM.]  
…………………………………………… 

g) No âmbito da programação militar: 

i) Elaborar, sob a diretiva de planeamento do 

Ministro da Defesa Nacional, os anteprojetos de 

propostas de lei de programação militar e de lei 

de programação de infraestruturas militares, 

coordenando os respetivos processos com os 

ramos; 

…………………………………………… 
i) Assegurar o comando das operações de 

ciberdefesa; 

 

l) Coordenar, nas matérias de representação 

militar, a ação dos adidos de defesa, sem 

prejuízo da sua dependência funcional da 

Direção-Geral de Política de Defesa Nacional; 

…………………………………………… 
o) Dirigir o ensino superior militar, em 

coordenação com os CEM […]  

 

 

q) Dirigir a assistência sanitária prestada pelos 

órgãos do serviço de saúde militar, em 

observância das políticas de saúde no âmbito 

militar aprovadas pelo Ministro da Defesa 

Nacional; 

r) Dirigir o processo de inovação e 

transformação nas FFAA, em coordenação com 

os CEM, incluindo o desenvolvimento dos 

projetos de inovação que contribuam para novas 

capacidades militares com potencial de emprego 

comum [conjunto]; 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 
 

3.ª IDEIA - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 
 

Artigo 14.º 

Ramos das Forças Armadas 

Os ramos das Forças Armadas — Marinha, 

Exército e Força Aérea — têm por missão 

principal participar, de forma integrada, na 

defesa militar da República, nos termos do 

disposto na Constituição e na lei, sendo 

fundamentalmente vocacionados para a geração, 

preparação e sustentação das forças da 

componente operacional do sistema de forças, 

assegurando também o cumprimento das 

missões reguladas por legislação própria e das 

missões de natureza operacional que lhes sejam 

atribuídas pelo Chefe do Estado -Maior -General 

das Forças Armadas. 
 

 

 

Artigo 15.º 

Organização dos ramos das Forças Armadas 

1 — Para cumprimento das respetivas missões, 

os ramos são comandados pelo respetivo Chefe 

do Estado-Maior e compreendem: 

a) O Estado-Maior; 

b) Os órgãos centrais de administração e 

direção; 

c) O comando de componente; 

d) Os órgãos de conselho; 

e) Os órgãos de inspeção; 

f) Os órgãos de base; 

g) Os elementos da componente operacional do 

sistema de forças. 

………………………………………………… 
4 — Os comandos de componente — naval, 

terrestre e aérea — destinam -se a apoiar o 

exercício do comando por parte dos Chefes de 

Estado-Maior dos ramos, tendo em vista: 

a) A preparação, o aprontamento e a sustentação 

das forças e meios da respetiva componente 

operacional do sistema de forças e, ainda, o 

cumprimento das missões reguladas por 

legislação própria e outras missões que lhes 

sejam atribuídas, mantendo o Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas 

permanentemente informado das forças e meios 

empenhados e do desenvolvimento e resultados 

das respetivas operações; 

 

Artigo 15.º 

Ramos das Forças Armadas 

1 — Os ramos das Forças Armadas — Marinha, 

Exército e Força Aérea — têm por missão 

principal participar, de forma integrada, na 

defesa militar da República, nos termos do 

disposto na Constituição e na lei, sendo 

fundamentalmente vocacionados para a geração, 

preparação e sustentação das forças da 

componente operacional do sistema de forças, 

assegurando também o cumprimento das 

missões que lhes sejam atribuídas pelo 

CEMGFA 

2 — A Marinha e a Força Aérea asseguram 

ainda o cumprimento das missões no âmbito dos 

serviços de busca e salvamento marítimo e 

aéreo, respetivamente. 

Artigo 16.º 

Organização dos ramos das Forças Armadas 

1 — Para cumprimento das respetivas missões, 

os ramos são comandados pelo respetivo Chefe 

do Estado-Maior e compreendem: 

a) O Estado-Maior; 

b) Os órgãos centrais de administração e 

direção; 

c) O Comando de Componente; 

……………………………………………. 

g) Os elementos da componente operacional do 

sistema de forças. 

…………………………………………… 
 

 

4 — Os Comandos de Componente — naval, 

terrestre e aérea — destinam -se a apoiar o 

exercício do comando por parte dos Chefes de 

Estado-Maior dos ramos, tendo em vista: 

a) A preparação, o aprontamento e a sustentação 

das forças e meios da respetiva componente 

operacional do sistema de forças e, ainda, o 

cumprimento das missões que lhes sejam 

atribuídas pelo CEMGFA, mantendo o CCOM 

permanentemente informado das forças e meios 

empenhados e do desenvolvimento e resultados 

das respetivas operações; 

5 — Os Comandos de Componente naval e aérea 

destinam-se, ainda a apoiar o exercício do 

comando por parte dos respetivos CEM, tendo 

em vista as missões relativas aos serviços de  
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

 
3.ª IDEIA - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 

…………………………………………… 
5 — Para efeitos de apoio ao exercício do 

comando por parte do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas, os comandos de 

componente mencionados no 

número anterior são colocados na sua 

dependência direta, pelo Chefe do Estado-Maior 

do ramo respetivo, de acordo com as 

modalidades de comando e controlo aplicáveis a 

situações específicas de emprego operacional de 

forças e meios, a definir caso a caso. 

Artigo 16.º 

Chefes de Estado-Maior dos ramos 

1 — Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do 

Exército e da Força Aérea comandam os 

respetivos ramos e são os chefes militares de 

mais elevada autoridade na sua hierarquia, 

sendo os principais conselheiros do Ministro da 

Defesa Nacional e do Chefe do Estado-Maior -

General das Forças Armadas em todos os 

assuntos específicos do seu ramo. 

2 — No quadro das missões cometidas às Forças 

Armadas, em situação não decorrente do estado 

de guerra, os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

integram a estrutura de comando operacional 

das Forças Armadas, como comandantes 

subordinados do Chefe do Estado-Maior -

General das Forças Armadas para as questões 

que envolvam a prontidão, o emprego e a 

sustentação das forças e meios 

da componente operacional do sistema de 

forças. 

 

 

3 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos são 

ainda responsáveis pelo cumprimento das 

missões reguladas por legislação própria e das 

missões de natureza operacional que lhes sejam 

atribuídas pelo Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas. 

 

4 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

relacionam-se diretamente com o Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 

para além do referido no n.º 2, nos aspetos 

relacionados com as informações e segurança 

militares, o ensino superior militar, a saúde 

militar e outras áreas de atividade conjunta ou 

integrada. [xxx]. 

de busca e salvamento marítimo e aéreo, da 

responsabilidade da marinha e da Força Aérea, 

respetivamente, mantendo o CCOM 

permanentemente informado das forças e meios 

empenhados e do desenvolvimento e resultados 

das respetivas operações; 

6 — Para efeitos de apoio ao exercício do 

comando por parte do CEMGFA, os comandos 

de componente mencionados no número 

[quatro] anterior [são colocados na sua 

dependência direta pelo CEM do respetivo 

ramo], e relacionam-se diretamente com o 

CCOM, atuando de acordo com as modalidades 

de comando e controlo aplicáveis a situações 

específicas de emprego operacional de forças e 

meios, a definir caso a caso pelo Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas 
Artigo 17.º 

Chefes de Estado-Maior dos ramos 

1 — Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do 

Exército e da Força Aérea comandam os 

respetivos ramos e são os chefes militares de 

mais elevada autoridade na sua hierarquia, 

sendo os principais conselheiros do Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas em 

todos os assuntos específicos do seu ramo. 

2 — No quadro das missões cometidas às Forças 

Armadas, em situação não decorrente do estado 

de guerra, os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

integram a estrutura de comando operacional 

das Forças Armadas, como comandantes 

subordinados do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas. 

3 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos são 

ainda responsáveis pelo cumprimento das 

missões de natureza operacional que lhes sejam 

atribuídas pelo Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas, cabendo ao CEMA e ao 

CEMFA assegurar o funcionamento dos 

serviços de busca e salvamento marítimo e 

aéreo, respetivamente. 

4 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

dependem do CEMGFA, para além do referido 

no n.º 2, nos aspetos relacionados com a 

estratégia de defesa militar com as informações 

e segurança militares, o ensino superior militar, 

a saúde militar e outras áreas de atividade 

conjunta ou integrada, bem como o emprego dos 

recursos e das capacidades militares. 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

3.ª IDEIA - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 

4.ª ideia – Os CEM deixam de despachar com 
o MDN (gestão corrente dos recursos)5 — Os 

Chefes de Estado-Maior dos ramos relacionam-

se diretamente com o Ministro da Defesa 

Nacional nos aspetos relacionados com a gestão 

corrente de recursos do respetivo ramo, bem 

como com o funcionamento dos órgãos, serviços 

ou sistemas regulados por legislação própria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 17.º 

Chefes de Estado-Maior dos ramos 

1 — Compete aos Chefes do Estado-Maior de 

cada ramo, sem prejuízo do disposto no artigo 

11.º: [Competências do CEMGFA] 

a) Dirigir, coordenar e administrar o respetivo 

ramo; 

b) Assegurar a geração, a preparação, o 

aprontamento e a sustentação das forças e meios 

do respetivo ramo; 

c) Certificar as forças do respetivo ramo; 

d) Exercer o comando das forças e meios que 

integram a componente operacional do sistema 

de forças pertencentes ao seu ramo, sempre que 

não estejam empenhados em missões da 

responsabilidade direta do Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas; 

……………………………………………...... 

 
 

g) Nomear e exonerar os oficiais para funções de 

comando, direção e chefia no âmbito do 

respetivo ramo, sem prejuízo do que sobre a 

matéria dispõe a Lei de Defesa Nacional; 

 

5 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos são 

conselheiros do Ministro da Defesa Nacional no 

âmbito do Conselho Superior Militar e 

relacionam-se diretamente com o Ministro da 

Defesa Nacional nas seguintes matérias: 

a) Nos aspetos relacionados com a com o 

funcionamento dos órgãos regulados por 

legislação própria; 

b) Nos aspetos relacionados com a execução de 

projetos no âmbito da LPM e da Lei das 

Infraestruturas Militares. 

c) Nas matérias administrativas e de execução 

orçamental que resultem da lei; 

6 — Os CEMA e CEMFA relacionam-se, ainda, 

com o MDN, em matérias relacionadas como os 

serviços de busca e salvamento marítimo e 

aéreo, permanentemente atribuídos à marinha e 

à força Aérea, respetivamente. 

Artigo 18.º 

Chefes de Estado-Maior dos ramos 

1 — Compete aos Chefes do Estado-Maior de 

cada ramo, sem prejuízo do disposto no artigo 

12.º: [Competências do CEMGFA] 

a) Dirigir, coordenar e administrar o respetivo 

ramo; 

b) Assegurar a geração, a preparação, o 

aprontamento e a sustentação das forças e meios 

do respetivo ramo; 

c) Certificar as forças do respetivo ramo; 

d) Exercer o comando das forças e meios do 

respetivo ramo que integram a componente 

operacional do sistema de forças nas missões 

que lhe forem atribuídas pelo CEMGFA; 

e) Manter o CEMGFA permanentemente 

informado sobre a prontidão e a sustentação das 

forças e meios do respetivo ramo da componente 

operacional do sistema de forças; 

 

g) Nomear e exonerar os oficiais para funções de 

comando, direção e chefia no âmbito do 

respetivo ramo, sem prejuízo do que sobre a 

matéria dispõe a Lei de Defesa Nacional, 

aprovada pela Lei Orgânica nº 1-B/2009, de 07 

de julho com a redação atual; 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

3.ª IDEIA - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 

4.ª ideia – Os CEM deixam de despachar com o MDN (assuntos específicos dos ramos) 

……………………………………………... 

2 — Compete ainda aos Chefes de Estado-Maior 

dos ramos: 

a) Formular e propor a estratégia estrutural do 

respetivo ramo, a sua transformação e a 

estratégia genética associada aos sistemas de 

armas […]; 

…………………………………………… 
c) No âmbito do planeamento de forças e da 

programação militar de equipamento e 

infraestruturas, efetuar as análises as propostas 

relativas ao respetivo ramo; 

 

 

e) Propor ao Conselho de Chefes de Estado-

Maior, nos termos da lei, a promoção a oficial 

general e de oficiais generais do seu ramo; 

…………………………………………… 
 

 

g) Exercer as atribuições que lhe cabem no 

âmbito da justiça militar e administrar a 

disciplina no respetivo ramo; 

…………………………………………… 
 

h) Submeter ao Ministro da Defesa Nacional os 

assuntos específicos do ramo respetivo não 

relacionados com as competências próprias do 

Chefe do Estado-Major-General das Forças 

Armadas 
 

 

 

2 — Compete ainda aos Chefes de Estado-Maior 

dos ramos: 

a) Formular e propor ao CEMGFA para além 

da estratégia operacional, a estratégia 

estrutural do respetivo ramo, a sua 

transformação e a estratégia genética associada 

aos sistemas […] 

…………………………………………….. 

c) No âmbito do planeamento de forças e da 

programação militar de equipamento e 

infraestruturas, efetuar as análises e apresentar 

ao CEMGFA as propostas relativas ao respetivo 

ramo; 

…………………………………………… 
e) Propor ao Conselho de Chefes de Estado-

Maior, nos termos da lei, a promoção a oficial 

general e de oficiais generais do seu ramo; 

f) Propor ao Conselho de Chefes de Estado-

Maior, o oficial indicado para a frequência do 

curso de promoção a oficial-general; 

g) Exercer as competências que lhe cabem no 

âmbito da justiça militar e administrar a 

disciplina no respetivo ramo; 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

i) Submeter ao Ministro da Defesa Nacional os 

assuntos específicos relacionados com o 

funcionamento dos órgãos regulados por 

legislação própria. 

3 — Compete ainda aos Chefes de Estado-Maior 

da Armada e da Força Aérea: 

a) Exercer o comando das forças e dos meios do 

respetivo ramo que integram componente 

operacional do sistema de forças, no âmbito dos 

serviços de busca e salvamento marítimo e 

aéreo, mantendo o CCOM permanentemente 

informado; 

b) Submeter ao Ministro da Defesa Nacional os 

assuntos específicos relacionados com o 

funcionamento dos serviços de busca e 

salvamento marítimo e aéreo; 
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1.ª IDEIA - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

Artigo 21.º 

Disposições comuns 

1 — Dos atos do Chefe do Estado-Maior -

General das Forças Armadas e dos Chefes de 

Estado-Maior dos ramos não cabe recurso 

hierárquico. [xxx] 

2 — Nos processos jurisdicionais que tenham 

por objeto a ação ou omissão de órgãos das 

Forças Armadas em matérias de disciplina e de 

administração de pessoal, a 

parte demandada é o Estado-Maior General das 

Forças Armadas ou o respetivo ramo, conforme 

os casos, sendo representados em juízo por 

advogado ou por licenciado em direito com 

funções de apoio jurídico, constituído ou 

designado pelo respetivo Chefe de Estado-

Maior. [xxx] 
Artigo 24.º 

Nomeações 

4 — Compete ao Ministro da Defesa Nacional, 

sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas, ouvido o Conselho de 

Chefes de Estado-Maior, nomear e exonerar os 

titulares dos cargos seguintes da estrutura do 

EMGFA: 

a) Chefe do Estado-Maior do Comando 

Conjunto para as Operações Militares; 

b) Comandantes dos comandos dos Açores e da 

Madeira; 

c) Chefe do órgão de informações e de 

segurança militares; 

d) Diretor do Instituto Universitário Militar; 

e) Diretor de Saúde Militar.  

5— As nomeações e exonerações referidas no 

nº3 e na alínea a) do nº anterior são sujeitas a 

confirmação do Presidente da República, sem o 

que não produzem quaisquer efeitos. 

 

 

 

Artigo 26.º 

Articulação operacional entre as Forças 

Armadas 

e as forças e serviços de segurança 

1 — As Forças Armadas e as forças e os serviços 

de segurança cooperam tendo em vista o 

cumprimento conjugado das suas missões para 

os efeitos previstos na alínea e) do n.º 1 do artigo 

4.º. 

Artigo 22.º 

Disposições comuns 

1 — Dos atos […] não cabe recurso hierárquico; 

salvo disposição em contrário; 

2 — Nos processos jurisdicionais […], sendo 

representados […] pelo respetivo CEM, 

podendo este fazê-lo de entre consultores ou 

técnicos superiores do Centro de Competências 

Jurídicas do Estado, conjuntamente com o 

respetivo diretor.  
 

 

 

 

 

Artigo 25.º 

Nomeações 

4 — Compete ao Ministro da Defesa Nacional, 

sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas, ouvido o Conselho de 

Chefes de Estado-Maior, nomear e exonerar os 

titulares dos cargos seguintes da estrutura do 

EMGFA: 

a) Chefe do Estado-Maior Conjunto 

b) 2º Comandante Operacional das FFAA 

c) Comandantes dos comandos dos Açores e da 

Madeira; 

d) Chefe do órgão de informações e de 

segurança militares; 

e) Diretor do Instituto Universitário Militar; 

f) Diretor de Saúde Militar. 

5— As nomeações e exonerações referidas no 

nº3 e na alínea a) do nº anterior são sujeitas a 

homologação do Presidente da República, sem o 

que não produzem quaisquer efeitos. 

6 — Compete [ao MDN, ouvido o CEMGFA], 

nomear e exonerar, [sob proposta] ouvido do 

CEM do respetivo ramo, os Comandantes dos 

Comandos da Componente naval, terrestre e 

aérea. 

Artigo 27.º 

Articulação operacional entre as Forças 

Armadas 

e as forças e serviços de segurança 

1 — As Forças Armadas, através do CEMGFA, 

e as forças e os serviços de segurança cooperam 

tendo em vista o cumprimento […] previstos na 

alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º 
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O GREI REUNE COM OS PARTIDOS POLÍTICOS 

- Um breve relato - 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Forças Armadas. PSD reúne-se com generais contra a lei do 

governo 

Poderá ser um aviso ao ministro João Cravinho: o apoio do PSD à reforma do 

comando superior das Forças Armadas não é incondicional. Há projetos para a 

troca em cima da mesa 

Valentina Marcelino 

21 abril 2021 

<https://www.dn.pt/politica/forcas-armadas-psd-reune-se-com-generais-contra-a-

lei-do-governo-13593582.html> 

Tensão nas Forças Armadas com a reforma que o Governo quer fazer 

aprovar no Parlamento 

O PSD vai receber na sua sede, em Lisboa, os mais altos representantes 

dos oficiais generais na reserva que têm criticado publicamente a 

proposta de lei do governo para reformar o comando superior das Forças 

Armadas que visa reforçar o poder do chefe do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas (CEMGFA). 

Fontes do PSD confirmaram ao DN esta reunião que terá lugar na São Caetano 

à Lapa já amanhã, 22 de abril, à tarde. Do lado dos sociais-democratas 

estará Ângelo Correia, coordenador da Defesa Nacional do Conselho 

Estratégico Nacional do PSD, e os deputados Ana Miguel dos Santos e Carlos 

Reis, respetivamente coordenadora e vice-coordenador para a Defesa do 

grupo parlamentar. 

Da parte do GREI, confirmou também fonte desta estrutura, estarão todos os 

pesos pesados: o almirante Melo Gomes, presidente da [Assembleia Geral]; o 

general Pinto Ramalho, presidente da [Direção]; o general Taveira Martins, 

presidente do conselho do GREI; e o general Luís Sequeira, presidente do 

conselho fiscal. 

Apesar de não ser assumido oficialmente, esta reunião, a primeira que o 

PSD tem com estes militares contestatários organizados no GREI, terá 

como objetivo dar ao governo um sinal claro de que não é incondicional o 

apoio que o partido de Rui Rio já anunciou para esta reforma - e do 

qual o executivo precisa para a ver aprovada por uma maioria de dois terços 

no parlamento -, segundo admitiu ao DN uma fonte envolvida neste processo. 

https://www.dn.pt/autor/valentina-marcelino.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/forcas-armadas-psd-reune-se-com-generais-contra-a-lei-do-governo-13593582.html
https://www.psd.pt/pt/cen/angelo-correia
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O PSD tem na área da Defesa pontos de conflito com João Cravinho que quer 

ver resolvidos e poderá usar o seu voto a favor para a alteração da Lei 

Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) e da Lei de 

Defesa Nacional em troca de algumas cedências do executivo. 

É o caso do quadro permanente de praças no Exército e na Força Aérea, cuja 

criação o governo tem adiado, mas que os sociais-democratas consideram 

"uma das medidas mais importantes para combater a crónica falta de efetivo 

nas Forças Armadas" e até o atual CEMGFA, almirante Silva Ribeiro, defendeu 

como medida prioritária para "recrutar e reter os jovens na carreira militar". 

É também o caso da situação crítica do arsenal do Alfeite, cuja falta de 

resolução deixa o PSD exasperado, e da derrapagem nas obras no ex-Hospital 

Militar de Belém, cuja responsabilidade o partido quer ver apurada ao mais 

alto nível, indo além da auditoria interna, que o ministro João Cravinho enviou 

ao Tribunal de Contas, a apontar falhas ao já afastado diretor-geral de 

recursos de defesa nacional, Alberto Coelho. 

Até aqui as posições defendidas por estes oficiais-generais e outros que têm 

publicado vários artigos de opinião contra a proposta do governo - que foi 

aprovada em Conselho de Ministros e será debatida na Assembleia da 

República - não têm sido valorizadas pelo PSD. 

Por exemplo, a deputada Ana Miguel dos Santos, em entrevista ao DN, quando 

questionada sobre a legitimidade dessas críticas, limitou-se a responder: "As 

Forças Armadas do século XXI são muito diferentes. Estamos integrados em 

organizações internacionais onde este tipo de modelo ágil e dinâmico está há 

muito validado. É evidente que não vamos ceder a pressões. Esta reforma é 

inevitável." 

Contudo, enquanto na proposta do governo que era conhecida nessa altura os 

chefes de Estado-Maior do Exército, Força Aérea e Marinha não tinham 

nenhum poder deliberativo, nem sequer iam a despacho com o ministro, 

ficando totalmente na dependência do CEMGFA, já na versão aprovada em 

Conselho de Ministros os chefes continuaram a ter a última palavra 

nos recursos hierárquicos, a decidir sobre os oficiais para o curso de 

generais e a manter o despacho com o ministro da tutela sobre a 

execução de projetos no âmbito da Lei de Programação Militar, da Lei das 

Infraestruturas Militares e em tudo o que for "assuntos administrativos e 

orçamentais", na sua execução. 

Em recentes declarações ao DN, Melo Gomes considerava "as modificações 

em relação à proposta original" como "pura cosmética" e que "o essencial dos 

alertas" feitos pelo GREI "foi, pura e simplesmente, ignorado". 

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/09-nov-2020/quadro-de-pracas-adiado-governo-finta-exercito-e-forca-aerea-e-pede-um-terceiro-estudo-13008754.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/19-set-2020/silva-ribeiro-conseguimos-estancar-a-saida-de-militares-das-forcas-armadas-12738274.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/19-set-2020/silva-ribeiro-conseguimos-estancar-a-saida-de-militares-das-forcas-armadas-12738274.html
https://www.dn.pt/politica/arsenal-do-alfeite-cofres-vazios-estrategia-por-aprovar-e-governo-sem-respostas-13384777.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/05-mar-2021/hospital-de-belem-memorando-interno-revela-inicio-da-derrapagem-13420352.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/05-mar-2021/hospital-de-belem-memorando-interno-revela-inicio-da-derrapagem-13420352.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/melo-gomes-vamos-ter-um-dono-disto-tudo-nas-forcas-armadas-13558537.html
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O almirante, que tem sido um dos mais ativos porta-vozes contra a reforma 

do governo, não quis agora partilhar as expectativas em relação à reunião de 

quinta-feira, remetendo para as suas declarações anteriores, que afirma 

manter "na íntegra", e para a posição oficial do GREI divulgada a 8 de abril 

passado. 

Para o GREI "a solução de concentrar numa única entidade - o CEMGFA - 

todo o poder de decisão a nível estratégico e operacional, e de juntar as 

competências e prerrogativas de comandante de forças e de administrador de 

topo, faz desaparecer a maior parte dos graus intermédios de comando e de 

direção, e será uma fonte de permanente atrito entre os patamares 

MDN, CEMGFA e CEM que se repercutirá na eficiência da estrutura e 

na eficácia da operação". 

Entendem ainda os oficiais superiores desta estrutura que "os gravíssimos 

problemas com que as Forças Armadas se debatem não têm que ver 

com a sua macroestrutura. Residem, sim, na desproporção entre objetivos 

e recursos disponibilizados para a operação e manutenção de meios, na 

discriminação negativa, em relação a outros órgãos e servidores do estado e, 

nos sucessivos atropelos à unidade, princípios e valores que sempre pautaram 

a cultura militar". 

 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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GRUPO DE REFLEXÃO ESTRATÉGICA INDEPENDENTE 

 

APONTAMENTO 

 

Assunto: Reuniões do GREI com os partidos políticos. 

 

1. Situação 

O GREI solicitou reuniões com todos os partidos políticos representados na 

CDN da AR e pediu uma audiência ao PM com o objetivo de lhes apresentar 

os seus pontos de vista e reservas relativamente às Propostas do Governo de 

alteração das LDN e LOBOFA. 

Nessas reuniões o GREI foi representado pelos seus corpos sociais, nas 

pessoas, nomeadamente, dos Almirante Fernando de Melo Gomes, Presidente 

da AG, General Pil.Av Manuel Taveira Martins, Presidente do Conselho do 

GREI, General José Luiz Pinto Ramalho, Presidente da Direção e Major-

general Luís A. Sequeira, Presidente do CF. 

2. Desenvolvimento 

Em todas as sessões e de modo a que não subsistissem quaisquer dúvidas 

sobre as posições do GREI, sua natureza e substância facultámos a todos os 

partidos um documento - Propostas de Lei do Governo e uma sua análise na 

especialidade - 27 cujo último ponto– uma conclusão e uma ideia – pelo seu 

especial significado se encontra transcrito em anexo e se dá aqui por 

inteiramente reproduzido. 

No essencial, elucidava das muitas reservas e preocupações do GREI sobre o 

processo da reforma, tendo a base de argumentação utilizada e nele radicada, 

sido idêntica em todas as reuniões, designadamente no que concerne aos 

seguintes e mais relevantes aspetos: 

• PROBLEMA - Interrogações sobre o que se pretenderia resolver, pois 

não era claro o propósito, atentas as alterações que se propunham; 

 
27 Vide documento nº 12 a páginas 293 deste livro. 
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• METODOLOGIA - Como reformar sem se conhecer previamente que 

defesa se pretende e, ponto importante, não seguindo o que a doutrina 

e a Lei consagram ao estatuírem que qualquer reforma não deverá 

deixar de atender aos princípios, às orientações e linhas de ação 

definidas no CEDN. Na realidade, datando a presente versão de 2013 

não se conhece qualquer modificação que possa justificar a mudança 

proposta;  

• PROCESSO - Os CEM foram postos à margem de todo o processo, tendo 

sido confrontados com os anteprojetos seis horas antes do CSM 

realizado em 12 de março p.p.; 

• OPORTUNIDADE - Mexer apressadamente em documentação 

estruturante da Defesa Nacional em plena crise pandémica não seria 

apropriado face às responsabilidades suplementares atribuídas às FFAA 

e à impossibilidade de debater em profundidade com peritos 

designadamente oriundos da sociedade civil (academia, institutos, 

etc.)  um assunto de tal relevância. 

• PRIORIDADES - No nosso entendimento as prioridades, ao invés, da 

alteração da estrutura superior, deveriam ser dotar as FFAA de 

recursos humanos e materiais mínimos de modo a suster a degradação 

que se vem acentuando e responder adequadamente às 

responsabilidades que lhes são exigidas. 

• CONCEITOS - As propostas de LDN e LOBOFA confundem e sobrepõem 

conceitos básicos de organização estratégica das FAA. Ao contrário do 

que nelas se encontra plasmado o planeamento de defesa deverá 

competir ao Ministro, assim como lhe competirá a definição dos 

objetivos políticos e o enquadramento conforme e orientador; o 

CEMGFA, por seu turno responderá  pelo estabelecimento de objetivos 

militares e pelo planeamento estratégico e de forças, sendo que a 

gestão estratégica não pode, nem deve ser retirada aos CEM. 

Ao invés, cria-se uma amálgama incoerente sobrepondo patamares 

que são diversos em âmbito e distintos em atribuições e competências, 

potenciadores de um continuum de atrito estrutural persistente e na 

nossa opinião insolúvel. 

• O CEMGFA e a excessiva concentração de responsabilidades na sua 

pessoa. Facto este indesmentível, pois verifica-se uma excessiva 

translação de competências quer dos CEM, quer do CCEM para o 

CEMGFA, promovendo-se um desequilíbrio institucional em desfavor 

dos ramos nos domínios da gestão estratégica, no âmbito 

administrativo e no operacional, com reflexos muito negativos quer 

para as estratégias particulares propriamente ditas, quer para a 

estratégia genética, quer mesmo para a estratégia operacional.  
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Adicionalmente, potenciam-se riscos, ao menorizar a devida 

ponderação nas designadas Opções de Resposta Militar (ORM) e 

destrutura-se a execução das chamadas “missões reguladas por 

legislação própria”, as quais, inclusivamente, se situam no patamar 

tático e na fronteira entre missões de cariz estritamente militar e de 

serviço público, pelo que nunca deveriam ser atribuíveis ao CEMGFA. 

Um breve resumo do teor das reuniões 

Como ponto prévio será de referir que as reuniões realizadas tiveram a sua 

sequência determinada, unicamente, pela disponibilidade de agenda dos 

partidos envolvidos e não por quaisquer outros critérios ou razões específicas. 

• A primeira reunião efetuou-se com o Partido Social Democrata 

(PSD), teve lugar na sua sede, no dia 22 de abril, pelas 1130 e durou 

cerca de duas horas. Estiveram presentes: 

Dr. Rui Rio (Presidente do partido); 

Eng. Ângelo Correia (Conselho Estratégico Nacional; 

Deputada Ana Miguel; 

Deputado Carlos Reis; 

Prof. Doutor Francisco Proença Garcia. 

Apresentados os nossos argumentos e que acima arrolamos, contra-

argumentaram o Eng. Ângelo Correia e a Deputada Ana Miguel, 

basicamente, invocando que nas democracias e países de referência os 

processos se passam deste modo, designadamente com a adoção da 

figura de um CHOD, ou seja, de um Chefe de Estado-Maior de Defesa. 

Em resposta afirmamos que não era isso que constava das propostas 

do Governo e, do nosso ponto de vista, assumíamos que nada obstaria 

à prossecução de uma tal opção, a qual, inclusivamente, poderia 

reverter a duplicação existente entre as estruturas do EMGFA e dos 

OSC do MD que, de acordo com os dados disponíveis, agregam mais 

de 1500 militares e civis, um quantitativo incompreensível face à 

dimensão das nossas FFAA. 

Também não fomos esclarecidos quais seriam os países de referência 

invocados e quais as vantagens que decorreriam do excessivo poder 

conferido ao CEMGFA pois, do que conhecemos, não existe na 

legislação proposta, instrumentos adequados de monitorização e 

controlo, de “Checks and Balances” ao contrário do que se passa 

nesses putativos exemplos. 
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No final, ficámos convencidos que a justeza da nossa 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 

• A segunda reunião foi com o Bloco de Esquerda (BE) e realizou-se, 

em 29 de abril p.p., pelas 1100, na AR. Esteve presente o Deputado 

João Vasconcelos e a reunião processou-se por cerca de 1 hora. 

A nossa argumentação foi considerada pertinente, designadamente no 

que respeitou ao método, processo, prioridades e excessiva 

concentração de poderes no CEMGFA, tendo o nosso interlocutor 

manifestado, em nome próprio, e do seu partido, oposição em relação 

às modificações propostas pelo Governo, mormente no que respeita ao 

incremento da “governamentalização” das Forças Armadas  

• A terceira reunião, desta feita com o Partido Socialista (PS) ocorreu, 

em 29 de abril, pelas 1430, na AR e durou cerca de 90 minutos. 

Estiveram presentes por parte do PS: 

 A deputada Ana Catrina Mendes (Presidente do GPP); 

 O deputado Marcos Perestrello (Presidente da CDN da AR); 

 O Secretário Geral adjunto José Luís Carneiro; 

 A deputada Lara Martinho; 

 O deputado Diogo Leão. 

Exposta a nossa argumentação, verificou-se não ter havido, uma 

réplica estruturada e que fosse baseada nas questões de fundo. Ao 

invés, foi invocado o exemplo das opções tomadas pelos putativos 

países de referência e apontado o facto de, aparentemente, já terem 

sido introduzidas algumas alterações que viriam ao encontro das 

nossas objeções. 

Na contra-argumentação ficou claro que, para além das alterações 

havidas serem consideradas de mera cosmética, os exemplos 

invocados espelhavam uma avaliação superficial de realidades muito 

diversas da nossa e que efetuar uma reforma com estas implicações, 

sem haver estudos consistentes que provassem a sua adequabilidade, 

mormente sem se proceder a uma revisão do CEDN não se 

descortinando, portanto, que visão haveria para o futuro da DN e das 

FFAA era claramente imprudente e inadequado. 

A isto adicionava-se um procedimento ínvio - o afastamento dos CEM 

em relação a todo o processo – facto que prenunciava um futuro de 

atritos insolúveis, nomeadamente entre o CEMGFA, o Ministro e os 

CEM, devido à não observância de preceitos doutrinários consagrados. 
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De facto, confundem-se níveis de decisão e funções, 

“responsabilidade” e “autoridade”, “organização administrativa” e 

“Organização operacional” e ao atribuir-se ao CEMGFA patamares de 

autoridade que, irrecusavelmente, pertencem aos CEM está-se a 

perverter a cadeia de comando e a minar a relação entre as chefias. 

Mais ainda, quando se pretende transferir para a responsabilidade do 

CEMGFA as “missões reguladas por legislação própria”, as quais, se 

situam no limbo entre missões militares e de serviço público e no 

patamar tático e da conduta particular e específica, introduzindo-se 

soluções organizacionais únicas e desviantes, sem paralelo conhecido, 

mesmo nos tais países ditos de referência …. 

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 … 

• A quarta reunião realizada foi com o Centro Democrático Social 

(CDS), no dia 29 de abril p.p., pelas 1630, na Assembleia da República 

e teve a duração de 30 minutos. Esteve presente: o deputado Morais 

Soares 

Perante a nossa argumentação foi reconhecida a justeza da 

necessidade de revisão ad anteriori  (da reforma) do CEDN, 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 

DN. 

Complementarmente a esta reunião houve a possibilidade de se 

realizar uma outra, no dia 11 de maio, na sede nacional do partido, 

estando presente o seu líder, o Dr. Rodrigues dos Santos. 

A reunião decorreu durante 60 minutos e basicamente a posição havida 

foi idêntica, tendo paralelamente o nosso interlocutor tecido 

considerações muito elogiosas para o desempenho das nossas FFAA e 

reconhecido a prioridade em lhes conferir os recursos humanos e 

materiais necessários. 

• A reunião com o Partido Comunista Português (PCP) decorreu, no 

dia 4 de maio, na AR e teve a duração de 60 minutos. Estiveram 

presentes os Deputados António Filipe e António Rodrigues. 
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Os nossos interlocutores tomaram nota da nossa argumentação tendo 

declarado, genericamente, que consideravam as alterações propostas 

inadequadas por virem introduzir um novo fator de perturbação no 

funcionamento das FFAA, sobretudo por concentrarem excessivamente 

decisões num único chefe militar em detrimento do CCEM e dos CEM. 

Adicionalmente, 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. 

Posto isto declararam que votariam contra as propostas de alteração 

da LDN e LOBOFA. 

3. Conclusões 

Por tudo quanto fica exposto será de referir na generalidade que o GREI 

foi recebido pelos partidos políticos que se fizeram representar, o PSD, 

o PS e o CDS, ao mais alto nível e quanto ao teor das conversas havidas 

pode-se concluir em síntese o seguinte: 

 O PCP votará contra as propostas de lei apresentadas pelo 

Governo; 

 O BE eventualmente não as apoiará; 

 O CDS não deixará de votar alinhado com o PSD e o PS; 

 O PS acompanhará o Governo nesta matéria, votando a legislação 

favoravelmente; e 

 O PSD, apesar de em substância concordar com o conteúdo 

programático das propostas governamentais, nas palavras do seu 

presidente, deu a entender, pelo menos foi essa a nossa 

perceção, de que haveria necessidade de voltar ao processo e 

verificar da sua inteira adequabilidade. 

 

 

 

 

 

 

Anexo: do estudo do GREI, de 20 de abril, “Uma conclusão e uma ideia”  
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ANEXO 

 

Do Estudo, do GREI “As propostas do Governo e uma avaliação na 

especialidade”, de 20 de abril de 2021, e do seu corpo, se transcreve o último 

ponto: 

 

UMA CONCLUSÃO E UMA IDEIA 

Avaliadas as propostas de lei que o Governo apresentou na Assembleia da 

República e não refletindo elas grandes alterações relativamente àquilo que 

havia sido apresentado anteriormente, causando extrema preocupação e 

apreensão, admite-se que, nestas condições, a nossa posição não pode ser 

diferente da já assumida no passado dia 08 de abril, que mantemos e aqui 

damos por integralmente reproduzida, sublinhando os seus aspetos gerais e 

em particular os seguintes: 

• As questões da Defesa Nacional e das FFAA devem ser tratadas com 

prudência e em todas as dimensões, designadamente: 

o de acordo com os princípios e normas estabelecidos na lei (com 

escrúpulo e sem distensões); 

o no equilíbrio entre as lições do passado, os desafios do presente e 

a salvaguarda do futuro; (com visibilidade, transparência e 

verdade); 

o no respeito pelas metodologias e práticas em vigor (sem contornos 

ou atalhos processuais); 

o  com competência e ponderação (evitandos movimentos de 

aceleração, de paralisia e de falsa mobilidade nos processos). 

• Entendemos que os gravíssimos problemas com que as FFAA se 

debatem não têm a ver com a sua macroestrutura, residem, na 

desproporção entre objetivos e recursos disponibilizados para a 

operação e manutenção de meios, na discriminação negativa, em 

relação a outros órgãos e servidores do estado e, nos sucessivos 

atropelos à unidade, princípios e valores que sempre pautaram a 

cultura militar.    

• Cumulativamente entendemos, como temos reiteradamente referido, 

que a atual estrutura superior das FFAA é no geral equilibrada e tem 

produzido bons resultados. 
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o A sua eventual alteração, com maiores ou menores arranjos, 

deve, por isso, ser objeto de grande ponderação e prudência e 

de uma articulação e participação ativa entre todos os 

responsáveis; 

o Em qualquer caso, um tal passo só deve ser considerado depois 

de estarem estudadas e rigorosamente esclarecidas todas as 

suas implicações no médio e no longo prazo. 

• Pensamos que a solução de concentrar numa única entidade – o 

CEMGFA – todo o poder de decisão a nível estratégico e operacional, e 

de juntar as competências e prerrogativas de comandante de forças e 

de administrador de topo, faz desaparecer a maior parte dos graus 

intermédios de comando e de direção, e poderá ser uma fonte de 

permanente atrito entre os níveis MDN, CEMGFA e CEM que se 

repercutirá na eficiência da estrutura e na eficácia da operação. 

Dentro deste espírito consideramos da maior sensatez e da mais elevada 

prudência suster a prossecução, nestes moldes, desta iniciativa legislativa e, 

em sede de Assembleia da República, tudo fazer-se para a enquadrar num 

estudo, mais abrangente da Segurança e Defesa que se pretende para 

Portugal e que modelo de FFAA deve o País possuir. 

E fazê-lo, porque avisado, numa época de indefinição e de incerteza quanto 

ao futuro da economia do Pais e das consequências sociais a ela inerentes. 

Numa época, em que a História, a Geografia, a Geopolítica e a Geoestratégia 

parecem estar de volta. Numa época, em que o paradigma civilizacional muda 

aceleradamente, consequência de uma enorme evolução tecnológica 

atualmente em curso. 

Numa época, em que os próprios conceitos de Segurança e Defesa, de 

Fronteira, de Soberania, de Conflito, de Ameaça, de Guerra e de Paz e até de 

Poder nas suas várias expressões, estão igualmente em mudança. E, ponto 

importante, envolvendo todos os interessados, em especial, os destinatários 

da reforma e os seus chefes, no estudo detalhado e rigoroso que se pretende. 

Julgamos inclusivamente que AR poderia, num exercício de pedagogia, 

chamar a si e à sua Comissão de Defesa, a dinamização destes estudos, 

convocando e ouvindo, os partidos políticos, a inteligência nacional, a 

Academia, os Institutos políticos, o que de melhor a sociedade civil 

interessada e atenta pode trazer em conhecimento e saber, levando à 

organização ou mesmo dirigindo, em sede própria, os debates julgados 

convenientes exatamente com esse propósito e fazendo-o, agora sim, à 

imagem e semelhança do que se faz lá fora, quando as relevantes questões 

do país estão em causa e em especial as da segurança  e da defesa.  
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O período em torno do 25 de abril 

- A opinião publicada - 
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PÚBLICO 

Forças Armadas: o sentido da reforma 

 

 

Nuno Severiano Teixeira 28 

21 abril 2021 

<https://www.publico.pt/2021/04/21/opiniao/noticia/forcas-armadas-sentido-

reforma-1959317> 

Se não fizermos agora a reforma, arriscamo-nos a preparar as nossas Forças 

Armadas para as guerras do passado, mas não para as guerras do futuro. 

A reforma da estrutura superior das Forças Armadas tem sido objecto de 

debate na imprensa portuguesa. Um debate, porém, muito técnico e difícil de 

acompanhar pela opinião pública em geral. Um debate entre personalidades 

militares muito qualificadas, mas que não tem mobilizado a sociedade. Não é 

este o tempo nem o lugar para discutir as questões técnicas, mas há uma 

questão que interessa a todos nós cidadãos e que todos podemos perceber: 

se o sentido da reforma vai ou não ao encontro do interesse nacional. 

A estrutura de comando das Forças Armadas assim como o modelo de serviço 

militar são fenómenos históricos: evoluem com o ambiente estratégico, a 

natureza das ameaças e as missões das Forças Armadas. Até à Guerra Fria 

as ameaças à segurança do Estado vinham dos outros Estados. Eram 

ameaças de natureza estritamente militar que se traduziam pela invasão do 

território. As missões das Forças Armadas eram, por isso, missões de defesa 

do território, que tradicionalmente designamos pela “defesa da Pátria”. 

Exigiam exércitos de massas que o serviço militar obrigatório permitia e o 

comando autónomo de acordo com a natureza da operação: terrestre naval 

ou aérea. No fim da Segunda Guerra, as grandes operações anfíbias com 

meios, terrestres, navais e aéreos, como o desembarque na Normandia, 

impuseram o reforço da direcção política e da coordenação estratégica, que 

a NATO veio consagrar com a criação dos ministérios da Defesa e dos 

estados-maiores generais das Forças Armadas. 

O fim da Guerra Fria mudou o ambiente estratégico: entraram em cena os 

actores não estatais, as ameaças tornaram-se transnacionais, 

simultaneamente, de natureza militar e não militar: o terrorismo, a 

criminalidade organizada, os Estados falhados. 

 
28 Antigo Ministro da Defesa Nacional. Professor catedrático e Presidente do Instituto 

Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. 

https://www.publico.pt/2021/04/21/opiniao/noticia/forcas-armadas-sentido-reforma-1959317
https://www.publico.pt/2021/04/21/opiniao/noticia/forcas-armadas-sentido-reforma-1959317
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As missões não são mais de defesa da Pátria, mas de produção de segurança 

internacional a milhares de quilómetros do território nacional. Exigem, por 

isso, militares profissionais e unidade do comando estratégico. 

Na conjuntura actual, a guerra por procuração, a guerra híbrida, a ciberguerra 

e o uso de tecnologias disruptivas reforçam ainda mais a necessidade de 

comando e emprego conjunto de forças militares para responder a estes 

desafios. É isso que torna as reformas necessárias e é por isso que desde os 

anos 90 os aliados na NATO e na UE fizeram a reforma da estrutura superior 

das suas Forças Armadas neste sentido. 

Os Estados com Forças Armadas da dimensão de Portugal extinguiram, pura 

e simplesmente, os estados-maiores dos ramos e concentraram-nos num 

estado-maior conjunto (Bélgica; Holanda; Suécia; Dinamarca). Os Estados 

com Forças Armadas de maior dimensão mantiveram os estados-maiores dos 

ramos, mas numa lógica de comando conjunto, integrando não só as 

dimensões tradicionais — terrestre, naval e aérea — mas também o espaço 

e o ciber (Espanha; França, Reino Unido). Desde a reforma espanhola de 

2015, Portugal é o único país entre os aliados com que coopera de perto nas 

missões internacionais que não acompanhou a mudança. Haverá razões para 

a excepcionalidade portuguesa? Certamente que sim. O passado pesa na 

memória nacional e na memória das instituições. E as inércias históricas 

existem nas sociedades. É natural que assim seja. Até ao fim do regime 

autoritário os três ramos das Forças Armadas tinham assento no governo: 

Ministério do Exército, da Marinha e Secretaria de Estado da Aeronáutica. E 

no processo de democratização as Forças Armadas exerceram uma tutela 

militar sobre a democracia, a que só a primeira revisão constitucional e a Lei 

de Defesa Nacional puseram termo em 1982 — muito pela vontade política e 

a acção concertada de Sá Carneiro e Mário Soares. O que não é natural é que 

não adaptemos as nossas Forças Armadas aos desafios estratégicos que terão 

de enfrentar. 

Desde 1991 os sucessivos governos inscreveram todos nos seus programas 

o desígnio de reorganização das Forças Armadas para responder às 

exigências de maior centralização do comando e emprego conjunto das 

forças. Porém, só em 2009, um governo PS e em 2014 um governo PSD-CDS 

passaram do discurso à prática. Mas as resistências e os compromissos 

deixaram ambas as reformas muito aquém dos seus objectivos. Trata-se 

agora de as completar e fechar um ciclo longo que vem desde 1991. 

A reforma pode contrariar alguns interesses corporativos, mas vai no sentido 

do interesse nacional. Se a não fizermos, agora, arriscamo-nos a preparar as 

nossas Forças Armadas para as guerras do passado, mas não para as guerras 

do futuro. 

... /// ... 
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Carlos Chaves arrasa grupo de reflexão 

 

 

 

24 abril 2021 

< https://sol.sapo.pt/artigo/732448/general-carlos-chaves-arrasa-grupo-de-

reflexao> 

General discorda das críticas dos militares na reserva à reforma das Forças 

Armadas e classifica o GREI como ‘um abcesso antidemocrático’. 

O major-general Carlos Chaves lança duras críticas aos militares na reserva 

que se insurgiram contra a reforma das Forças Armadas desenhada pelo 

Governo. «O nosso papel, o dos reformados, deve ser ajudar a construir e 

não a destruir», diz ao Nascer do SOL Carlos Chaves, depois dos ataques 

do Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI) à reforma que dá 

mais poderes ao chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

(CEMGFA). 

O major-general Carlos Chaves, que presidiu à comissão de 

acompanhamento da reforma ‘Defesa 2020’, no Governo liderado por Passos 

Coelho, coloca mesmo em causa a existência do GREI que classifica como 

«um abcesso antidemocrático que muito perturba o normal funcionamento 

das instituições democráticas». 

Carlos Chaves lembra que este grupo de oficiais generais na reserva 

contestou todas as reformas e defende que em democracia não há lugar para 

este género de estruturas. «Se querem intervir inscrevam-se nos 

partidos das suas simpatias. 

Será que querem construir um partido político de militares? Será que 

vamos ter de volta o PRD de Eanes, mas desta vez ainda com mais 

‘fardados’?», questiona. 

Os antigos chefes militares estão a ser recebidos pelos partidos para discutir 

as alterações no topo da hierarquia militar e contestam a concentração de 

poderes no CEMGFA. 

O general Pinto Ramalho, ex-chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) e 

presidente da [Direção] do GREI, defendeu, em declarações à Lusa, que se 

trata de «uma desvalorização da posição dos ramos» e «centralizar no 

CEMGFA tudo aquilo que é a relação com a tutela política». 

https://sol.sapo.pt/artigo/732448/general-carlos-chaves-arrasa-grupo-de-reflexao
https://sol.sapo.pt/artigo/732448/general-carlos-chaves-arrasa-grupo-de-reflexao
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Carlos Chaves discorda das críticas feitas à proposta do Governo e lembra 

que a participação das Forças Armadas não foi mais eficaz por «o Chefe do 

Estado-Maior-General atual não ter as capacidades atribuídas que 

correspondessem às suas responsabilidades». Para o major-general Carlos 

Chaves, «ficaremos a saber com toda a clareza quem deve fazer o quê». 

O ministro da Defesa acredita que será possível reunir um «consenso 

alargado na Assembleia da República». João Gomes Cravinho defendeu 

recentemente que «não há razões que justifiquem uma dispersão de poder e 

comando no topo das Forças Armadas. 

 

... /// ... 

 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Reestruturação das Forças Armadas, outro equívoco 

 
 
 
 
 
 

 

José Domingos Pereira da Cunha29 

25 abril 2021 

<https://www.dn.pt/opiniao/reestruturacao-das-forcas-armadas-outro-equivoco-

13608910.html> 

 

A recente proposta do ministro da Defesa Nacional (MDN) para alterar a 

estrutura superior da defesa nacional tem contornos pouco explícitos 

relativamente à sua origem, mas também pela oportunidade para a sua 

apresentação, que ocorre no meio de uma pandemia que tem mobilizado a 

atenção das pessoas para o seu combate, desvinculando-as da atenção a 

dispensar a uma matéria fundamental para um Estado de direito democrático. 

Não se trata de uma inevitabilidade, como referido no DN pela deputada Ana 

Miguel, nem de corporativismo, mas sim de valores e respeito pela instituição 

militar, quando se tenta menosprezar a leitura de quem cumpriu e liderou as 

Forças Armadas (FA) no passado, e, mantém, por dever de cidadania, uma 

opinião sustentada nas recomendações que apresenta. 

 
29 Vice-almirante, reformado. Antigo Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, 

Comandante Naval e Comandante da Standing NATO Maritime Group One. Sócio 
efetivo do GREI. 

https://www.dn.pt/opiniao/reestruturacao-das-forcas-armadas-outro-equivoco-13608910.html
https://www.dn.pt/opiniao/reestruturacao-das-forcas-armadas-outro-equivoco-13608910.html
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As alterações a introduzir, não recolhendo a anuência dos chefes de Estado-

Maior dos ramos, apenas não deixam o MDN e o chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas (CEMGFA) sozinhos, porque, invocando que nos 

programas do partido do governo e do maior partido da oposição constará a 

revisão da estrutura superior das FA, haveria que aproveitar a janela de 

oportunidade que se abriu neste cenário de pandemia para as implementar a 

todo o custo. 

As alterações propostas pelo MDN representam uma profunda revolução nas 

competências do Conselho de Chefes de Estado-Maior (CCEM) e, decorrente 

desta iniciativa, tudo converge para um poder "indiscriminado" do CEMGFA. 

Em particular as matérias em que este órgão colegial deliberava passam a ser 

apenas objeto de parecer e audição dos chefes dos ramos. Numa breve 

análise, o CCEM é o centro do problema, porque deliberar não é idêntico a dar 

parecer ou ser ouvido e retirar matérias fulcrais no domínio da assunção 

deliberativa dos chefes de Estado-Maior (CEM) afigura-se um procedimento 

pelo menos imprudente. 

Por outro lado, o acesso direto ao MDN pelos CEM representa o caminho 

indispensável para um diálogo credível com quem tutela na gestão dos 

recursos dos ramos e uma garantia da existência de adequados checks & 

balances. O conjunto é a soma das partes se, e só se, houver uma integração 

harmoniosa das suas valências, contribuindo com valor acrescentado e 

respeitando a especificidade de cada uma. 

Uma tentativa de reestruturação invocando a "tendência dos países da Aliança 

Atlântica", não estando devidamente fundamentada, corre o risco de 

contribuir para mais um fracasso da política de defesa, com graves 

repercussões no domínio operacional, mas para quem nunca esteve no campo 

da honra (isto é, comandando operações de facto) tal é indiferente, porque 

não compreende nem nunca compreenderá o que isto pode significar. 

Uma discussão séria dos grandes problemas que afetam as FA não pode 

ignorar, desde logo, as graves questões relativas ao pessoal; a existência de 

duplicação da estrutura do MDN com a do EMGFA; as capacidades dos ramos, 

que não satisfazem o sistema de forças e que não são sustentáveis à luz do 

Orçamento e à execução da LPM aprovada, e uma visão prospetiva das 

melhores soluções para a sua edificação. 

Sublinho ainda que a documentação estruturante da defesa face aos desafios 

que se projetam no presente e no futuro carece de uma revisão alargada no 

que fazer, onde, com quê, como e com que recursos. A implementação de 

uma política de defesa com uma estrutura inadequada e com capacidades que 

não se justificam e não são sustentáveis está condenada ao desperdício e ao 

insucesso. 
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O MDN e o CEMGFA têm uma responsabilidade enorme nesta" desastrada" 

proposta e aos CEM cabe a primazia da defesa das instituições que comandam. 

O Presidente da República, a Assembleia e o governo, como órgãos de Estado 

diretamente responsáveis pela Defesa Nacional e pelas FA, serão os 

responsáveis últimos pela adequação de uma proposta que carece de 

racionalidade e de fundamentação credível e coerente. 

 

... /// ... 

 

“PÚBLICO”, 

Ângelo Correia responde às críticas de Eanes à reforma 

militar: “Reagiu como antigo chefe do Exército”. 

Nuno Ribeiro 

28 abril 2021 

Dirigente do PSD lamenta que ministro João Gomes Cravinho não tenha 

ainda força para colocar modernização das Forças Armadas no Orçamento 

 

 

 

 

 

Ângelo Correia, coordenador do CEN do PSD 

Apoio à LOBOFA não isenta Gomes Cravinho de críticas do PSD 

<https://www.publico.pt/2021/04/28/politica/noticia/angelo-correia-responde-

criticas-eanes-reforma-militar-reagiu-antigo-chefe-exercito-1960200> 

As críticas do antigo Presidente da República general Ramalho Eanes à 

oportunidade e ao método da reforma governamental da Lei Orgânica de 

Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) não são consideradas 

procedentes por Ângelo Correia. Em declarações ao PÚBLICO, o coordenador 

da área de Defesa do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, que apoia 

a iniciativa do ministro João Gomes Cravinho, é peremptório. “Ramalho Eanes 

reagiu como antigo chefe do Estado-Maior do Exército”, afirma. 

https://www.publico.pt/autor/nuno-ribeiro
https://www.publico.pt/2021/04/28/politica/noticia/angelo-correia-responde-criticas-eanes-reforma-militar-reagiu-antigo-chefe-exercito-1960200
https://www.publico.pt/2021/04/28/politica/noticia/angelo-correia-responde-criticas-eanes-reforma-militar-reagiu-antigo-chefe-exercito-1960200
https://www.publico.pt/2021/04/18/politica/noticia/eanes-discorda-oportunidade-metodo-reforma-militar-1959005
https://www.publico.pt/2021/04/18/politica/noticia/eanes-discorda-oportunidade-metodo-reforma-militar-1959005
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“Não tenho uma visão destrutiva dessas pessoas, alguns são amigos, mas 

penso que me estou a aproximar dos modelos e das necessidades para o 

futuro. Eles estão a centrar-se muito na visão do passado”, sintetiza o 

dirigente do PSD. Há duas semanas, Eanes emitiu, em público, a sua opinião 

sobre a LOBOFA que, aliás, já tinha manifestado no Conselho de Estado 

convocado pelo Presidente da República para abordar a reforma militar. 

O primeiro Presidente eleito em democracia não pôs em causa a conveniência 

de uma reforma da estrutura superior das Forças Armadas, mas fez dois 

reparos. 

A não definição de um novo conceito estratégico militar — a 

oportunidade — e a falta de um estudo multidisciplinar com consulta a 

antigos chefes e às universidades — o método —, como especificou 

ao Correio da Manhã. 

Sobre as críticas dos antigos chefes militares dos ramos, com quem teve uma 

reunião no final da semana passada, pelo desenho da reforma que concentra 

poderes no chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), 

Ângelo Correia opta por outra dimensão. “Estamos a falar de modernos 

chefes, e esses têm uma visão diferente, obviamente. Porque, se não 

tivessem, seguramente não teriam aceitado e ter-se-iam ido embora, 

mas isso não aconteceu”, refere. 

O dirigente do PSD recorda que, em 2009 e 2014, com os ministros Nuno 

Severiano Teixeira e José Pedro Aguiar Branco, em executivos do PS e do 

PSD/CDS, a reforma já fora pensada. “Em ambos os momentos, tentou-se 

caminhar numa evolução modernizadora da organização das Forças Armadas, 

são pontos de convergência sobre algo que entendemos que deve perdurar 

anos”, reflecte. 

E enumera os princípios da nova LOBOFA que levam ao apoio do 

principal partido da oposição. A unidade de comando não existia: “O 

CEMGFA não podia executá-la, porque em certas áreas os ramos actuavam 

contra ou à revelia do próprio CEMGFA.” 

O problema da celeridade de resposta que, diz, na segunda vaga da pandemia 

forçou o ministro Cravinho a uma iniciativa: “Teve de criar por despacho 

pessoal a concentração dessas funções [combate à pandemia] no CEMGFA.” 

O coordenador da área de Defesa do CEN refere, ainda, outras duas 

questões. “Há, também, um combate às entropias, às duplicações, que são 

das piores coisas que acontecem nas organizações”, nota. E, finalmente, os 

custos. “É mais barata. Se se quer caminhar para um comando conjunto das 

Forças Armadas, que sentido faz os outros três comandos dos ramos 

[Armada, Força Aérea e Exército] actuarem individualmente, sem sinergias”, 

interroga. 

https://www.publico.pt/2021/04/13/politica/noticia/defesa-tenta-consenso-politico-alargado-reforma-militar-1958346
https://www.publico.pt/2021/04/13/politica/noticia/defesa-tenta-consenso-politico-alargado-reforma-militar-1958346
https://www.publico.pt/2021/02/23/politica/noticia/cravinho-nao-tera-contemplacoes-corporativas-reforma-forcas-armadas-1951857
https://www.publico.pt/2021/04/21/opiniao/noticia/forcas-armadas-sentido-reforma-1959317
https://www.publico.pt/2021/04/21/opiniao/noticia/forcas-armadas-sentido-reforma-1959317
https://www.publico.pt/2021/03/18/politica/noticia/psd-quer-defesa-alcada-viceprimeiroministro-ministro-estado-1954980
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Para Ângelo Correia, a nova reforma deriva da mudança de natureza 

das missões. “Antigamente, havia missões do Exército, algumas da Armada 

e raramente da Força Aérea, agora são missões interligadas”, observa. E 

refuta as acusações de subalternização dos chefes dos ramos. “Não é 

verdade, o poder de gestão é do CEMGFA, o da execução é dos chefes dos 

ramos, que mantêm o despacho com o ministro a propósito dos aspectos 

administrativos da aplicação da Lei de Programação Militar e da Lei de Infra-

estruturas Militares”, enumera. 

“Política furtiva” 

A convergência sobre a nova LOBOFA não esmorece as críticas do PSD à 

política de Defesa do Governo. “Há uma falha de cerca de cinco mil homens 

de patente mais baixa, temos mais oficiais do que soldados, mais chefes do 

que executantes”, sublinha. 

“Este é um problema que não se está a combater. O ministro Gomes Cravinho 

não teve ainda a força necessária para colocar no Orçamento esta questão”, 

lamenta. “Outro ponto em que discordamos é sobre o Hospital Militar de 

Belém”, acentua. 

Enquanto o Governo prevê a futura conversão do hospital, onde agora está 

instalado o centro de apoio à covid do Exército, numa unidade de cuidados 

continuados da Câmara de Lisboa gerida pela Santa Casa da Misericórdia, o 

PSD quer a sua manutenção como pólo do Hospital das Forças Armadas no 

combate às pandemias e unidade de cuidados intensivos. “Sobre o sistema 

social dos militares temos denunciado, e continuaremos a denunciar, muitas 

situações”, garante. 

A pedido de Rui Rio, Ângelo Correia foi chamado a apoiar a área de Segurança 

do CEN do partido. A mira está na extinção do SEF [Serviço de Estrangeiros 

e Fronteiras]. “O comportamento de alguns elementos do SEF tinha de ser 

corrigido, mas a correcção não obrigava àquela alteração”, critica. 

“Está em causa uma visão que não foi debatida no Parlamento, que foi 

extraída ao poder político dos cidadãos, que é o Parlamento”, enfatiza. “Vai 

ser executada fora dos olhares dos parlamentares, é uma política furtiva e o 

que vai acontecer é um desastre completo”, prognostica. 

 

 

 

... /// ... 

 

https://www.publico.pt/2021/03/30/politica/noticia/psd-governo-divergem-futuro-hospital-militar-belem-1955878
https://www.publico.pt/2021/03/30/politica/noticia/psd-governo-divergem-futuro-hospital-militar-belem-1955878
https://www.publico.pt/2020/12/21/politica/noticia/militares-civis-juntos-covid-hospital-contagios-1943668
https://www.publico.pt/2021/04/14/sociedade/noticia/oficial-sef-extinto-controlo-entradas-estrangeiros-passa-gnr-psp-1958487
https://www.publico.pt/2021/04/14/sociedade/noticia/oficial-sef-extinto-controlo-entradas-estrangeiros-passa-gnr-psp-1958487
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LUSA, IN PÚBLICO 

Vasco Lourenço defende que a reforma em curso pode “acabar 

de vez com as Forças Armadas”. 

 

 

 

28 ABRIL 

 

 

Vasco Lourenço, Capitão de abril 

LUSA/ANTÓNIO PEDRO SANTOS 

O presidente da Associação 25 de Abril defende que a reforma legislativa em 

curso no sector da defesa pode “acabar de vez com as Forças Armadas” e 

acusou de ignorância o poder político dos últimos anos. 

<https://www.publico.pt/2021/04/26/politica/noticia/vasco-lourenco-defende-

reforma-curso-acabar-forcas-armadas-1960012> 

 

Vasco Lourenço falou sobre a reforma lançada pelo Governo da Lei de Defesa 

Nacional e da Lei Orgânica das Forças Armadas durante um encontro, no 

domingo, entre Capitães de Abril e jovens com o Presidente da República, 

Marcelo Rebelo de Sousa, no antigo picadeiro do Palácio de Belém, em Lisboa, 

no 47.º aniversário do 25 de Abril. 

“Eu tenho para mim que um dos grandes falhanços do regime português pós-

25 de Abril é precisamente as Forças Armadas. Aliás, nós estamos prestes 

a ver aprovar na Assembleia da República uma alteração na estrutura 

das Forças Armadas que vai apontar para acabar de vez com as 

Forças Armadas, na minha opinião”, declarou o coronel. 

Em seguida, o presidente da Associação 25 de Abril criticou “as forças 

políticas que têm estado no poder ao longo destes anos”. 

https://www.publico.pt/autor/lusa
https://www.publico.pt/2021/04/26/politica/noticia/vasco-lourenco-defende-reforma-curso-acabar-forcas-armadas-1960012
https://www.publico.pt/2021/04/26/politica/noticia/vasco-lourenco-defende-reforma-curso-acabar-forcas-armadas-1960012
https://www.publico.pt/2021/04/12/politica/noticia/reforma-leis-militares-ja-parlamento-pcp-proposta-alternativa-1958183
https://www.publico.pt/2021/04/12/politica/noticia/reforma-leis-militares-ja-parlamento-pcp-proposta-alternativa-1958183
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“Como eu lhes tenho dito a eles várias vezes, não sabem nada, não querem 

saber e têm raiva a quem sabe de defesa nacional e Forças Armadas. São 

uns perfeitos ignorantes, só fazem asneiras. Têm vindo a destruir a 

condição militar”, criticou. 

Segundo Vasco Lourenço, os partidos políticos “querem transformar as Forças 

Armadas em funcionários públicos”. 

As propostas do Governo que alteram a Lei de Defesa Nacional e a Lei 

Orgânica das Forças Armadas, aprovadas em Conselho de Ministros no dia 8 

deste mês, centralizam competências no chefe do Estado-Maior General das 

Forças Armadas (CEMGFA). 

Em Março, o Presidente da República convocou reuniões do Conselho de 

Estado e do Conselho Superior de Defesa Nacional para ouvir estes dois 

órgãos de consulta sobre esta reforma. 

O Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu-se em 15 de Março e deu 

“parecer de princípio favorável” aos projectos de propostas de revisão da Lei 

de Defesa Nacional e da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças 

Armadas. 

Em 26 de Fevereiro, numa cerimónia no Instituto Universitário Militar, o 

Presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas 

formulou o voto “de que seja bem sucedido este processo, em conciliação 

entre arrojo e bom senso, assertividade e participação, reforço institucional 

e plasticidade pessoal”, sem falar especificamente sobre a intenção de reforço 

de competências do CEMGFA. 
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https://www.publico.pt/2021/02/22/politica/noticia/cravinho-quer-lancar-ate-verao-bases-futuro-forcas-armadas-1951351
https://www.publico.pt/2021/02/22/politica/noticia/cravinho-quer-lancar-ate-verao-bases-futuro-forcas-armadas-1951351
https://www.publico.pt/2021/03/19/politica/noticia/marcelo-visibilidade-forcas-armadas-conselho-estado-1955214
https://www.publico.pt/2021/03/19/politica/noticia/marcelo-visibilidade-forcas-armadas-conselho-estado-1955214
https://www.publico.pt/2021/04/01/politica/noticia/cravinho-recebeu-sugestoes-chefes-militares-1956820
https://www.publico.pt/2021/04/01/politica/noticia/cravinho-recebeu-sugestoes-chefes-militares-1956820
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EXPRESSO 

Ministro aponta o dedo: “Não são os militares do passado que 

devem decidir sobre as Forças Armadas do presente” 

 

 

 

Nuno Botelho 

28 abril 2021                      

             LUSA 

O ministro da Defesa sustentou hoje que as críticas à reforma militar são 

sempre as mesmas e baseadas num "guião" produzido por um conjunto de 

oficiais que saíram das Forças Armadas há mais de uma década. Não são os 

militares e muito menos os militares do passado que devem decidir sobre 

como funcionam as Forças Armadas do presente e do futuro", afirmou João 

Gomes Cravinho aos jornalistas, à margem de uma visita ao Centro de 

Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEiiA), em Matosinhos, no 

distrito do Porto. 

<https://expresso.pt/politica/2021-04-28-Ministro-aponta-o-dedo-Nao-sao-os-

militares-do-passado-que-devem-decidir-sobre-as-Forcas-Armadas-do-presente-

aeb39206> 

O governante disse que ficaria muito surpreendido se não existissem críticas 

porque, sustentou, são as mesmas que se fizeram ouvir em 2009, 2014 e 

"muito provavelmente" se vão fazer ouvir cada vez que a tutela política 

"queira tocar" nas Forças Armadas. 

"As críticas são sempre as mesmas, vêm do mesmo guião que foi produzido 

por um conjunto de oficiais que saíram das Forças Armadas há mais de uma 

década e que, obviamente têm direito às suas opiniões, mas não são donos 

das Forças Armadas", sublinhou. 

João Gomes Cravinho explicou que a reforma militar foi desenvolvida 

a pensar nas necessidades do presente e do futuro e não a olhar para 

o passado. 

Houve um trabalho de diálogo com as chefias atuais das Forças 

Armadas e não com as do passado, assim como com as instituições, 

frisou. 

https://expresso.pt/politica/2021-04-28-Ministro-aponta-o-dedo-Nao-sao-os-militares-do-passado-que-devem-decidir-sobre-as-Forcas-Armadas-do-presente-aeb39206
https://expresso.pt/politica/2021-04-28-Ministro-aponta-o-dedo-Nao-sao-os-militares-do-passado-que-devem-decidir-sobre-as-Forcas-Armadas-do-presente-aeb39206
https://expresso.pt/politica/2021-04-28-Ministro-aponta-o-dedo-Nao-sao-os-militares-do-passado-que-devem-decidir-sobre-as-Forcas-Armadas-do-presente-aeb39206
https://expresso.pt/autores/2015-05-03-Lusa
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O ministro disse que, agora, a reforma militar vai seguir a tramitação normal 

e passar pela Assembleia da República. As propostas do Governo que alteram 

a Lei de Defesa Nacional e a Lei Orgânica das Forças Armadas, aprovadas em 

Conselho de Ministros no dia 08 deste mês, centralizam competências no 

chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA).  

Em março, o Presidente da República convocou reuniões do Conselho de 

Estado e do Conselho Superior de Defesa Nacional para ouvir estes dois 

órgãos de consulta sobre esta reforma. 

Segue-se agora o debate na generalidade na Assembleia da República, a 12 

de maio, e análise na especialidade das propostas do Governo. 

 

... /// ... 

 

PÚBLICO 

Clareza de propósito. 

 

28 ABRRIL 

 

Alexandre Reis Rodrigues30 

28 abril 2021 

<https://www.publico.pt/2021/04/28/opiniao/noticia/clareza-proposito-1960045> 

Ao contrário do que tem sido feito transparecer nalguns círculos, não é 

possível deduzir dos artigos vindos a público, quer da parte dos elementos do 

GREI (Grupo de Reflexão Estratégica Independente), quer da parte de muitos 

outros militares, que exista uma oposição a reformas no setor militar. Bem 

pelo contrário, como veremos. 

O que existe, sim, é uma oposição aberta ao que hoje chamaria a “reforma 

Cravinho”, coisa bem diferente. Nada tem a ver, como já vi referir, com a 

proteção de interesses corporativos e com a ignorância do que é interesse 

nacional, apreciação a que falta um mínimo de razoabilidade, por deslocação 

da realidade dos factos. 

 
30 Vice-almirante reformado. Antigo Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada. 

https://www.publico.pt/2021/04/28/opiniao/noticia/clareza-proposito-1960045
https://www.publico.pt/2021/04/08/politica/noticia/reforma-aprovada-forcas-armadas-reforca-chefe-estadomaior-general-1957750
https://www.publico.pt/2021/04/08/politica/noticia/reforma-aprovada-forcas-armadas-reforca-chefe-estadomaior-general-1957750
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Principalmente se tivermos em conta os esforços que as Forças Armadas têm 

feito para cumprir todas as missões, com merecimento reconhecido, interno 

e externo, malgrado o evidente défice de meios. 

Muito menos tem a ver com falta de identificação, da parte dos militares, de 

que as alterações na situação de segurança exigem mudanças na alteração 

do dispositivo, da forma de emprego militar e até na forma como o Estado — 

não apenas as Forças Armadas — está organizado para enfrentar os desafios 

neste campo. Não se vê que tenha qualquer aplicabilidade a recomendação 

de que os militares precisam de pensar em termos de guerras do futuro, 

como se alega algures. É o que andam a tentar fazer desde há muito, não 

obstante a falta de apoios práticos da tutela. 

Este quadro nunca será resolvido por medidas pontuais no campo da partilha 

de responsabilidades militares, tirando a uns para dar mais a outros. 

Aliás, se for apenas sectorial — ignorando que se trata de um sistema que 

funciona como um conjunto —, estará, muito provavelmente, destinado ao 

fracasso. É o que dizem políticos com experiência do assunto. 

Esta reforma trata apenas da estrutura superior de comando das Forças 

Armadas. Não é, obviamente, um aspeto central das dificuldades com que 

estas se defrontam. Devia tratar, antes de mais, de vencer as “Batalhas do 

Presente”, conjugando a afetação de recursos aos objetivos politicamente 

estabelecidos. 

Dificilmente resultará copiando modelos que foram criados para sociedades 

que, no campo da Defesa, funcionam sob moldes que assentam em bases 

culturais muito diferentes das existentes em Portugal. Refiro-me, por 

exemplo, ao conceito de “Defesa Total” que os nórdicos aplicam, mas que 

pressupõe soluções de relacionamento político interno (nomeadamente entre 

o Governo e Parlamento) para que Portugal não está preparado, nem mostra 

apetência para adotar.    

Uma reforma, qualquer que seja o seu campo, exige, no mínimo, uma 

evidente clareza de propósito e um estudo aprofundado das suas razões, dos 

seus custos e benefícios, das suas implicações, etc. Nenhum destes pontos 

transparece do que tem sido dito pelos defensores da que se discute para o 

campo militar. Ficam em falta os elementos que lhe dariam credibilidade e o 

respeito de todos. Boas razões para estarmos preocupados. 

 

 

... /// ... 

  

https://www.publico.pt/2021/04/13/politica/noticia/defesa-tenta-consenso-politico-alargado-reforma-militar-1958346
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

As Forças Armadas e a reforma do que falta reformar 

 

 

 

Carlos Branco 31 

04 maio 2021 

<https://www.dn.pt/opiniao/as-forcas-armadas-e-a-reforma-do-que-falta-

reformar--13679711.html> 

A ausência de razoabilidade no que se tem escrito e lido sobre a reforma da 

estrutura superior das Forças Armadas (FA) merece meditação. A 

superficialidade da argumentação por muitos utilizada leva-nos a crer que 

certos articulistas não chegaram sequer a ler os documentos que pretendem 

comentar. 

Chamaria a isso a análise da soundbite. Antes de mais, afirmo que não faz 

sentido fazer uma reforma da estrutura superior das FA sem fazer uma 

reforma da Defesa. 

Mais grave é confundir FA com Defesa, tentar fazer uma reforma da estrutura 

superior das FA e chamar-lhe reforma da Defesa. Porque há de facto um 

longo caminho a percorrer em matéria de eficiência organizacional, devo 

começar por afirmar que defendo inequivocamente uma reforma da estrutura 

superior da Defesa, não o arremedo pífio limitado às FA aprovado em 

Conselho de Ministros e que será brevemente submetido à consideração da 

Assembleia da República. 

O que está em causa neste debate não é um confronto maniqueísta entre 

conservadores retrógrados e progressistas iluminados, mas sim o confronto 

com a mediocridade da proposta. Não é problemática a criação de um Estado-

Maior conjunto em apoio do CEMGFA, para dirigir operações militares longe 

do território nacional. O que não é admissível é aproveitar oportunisticamente 

este desenvolvimento benéfico para alargar o poder do CEMGFA a outras 

áreas, sem obedecer a uma lógica organizacional, sem se saber, por exemplo, 

se a figura de CEMGFA que emergirá desta reforma será comandante 

estratégico ou comandante operacional ou, num rasgo de originalidade, as 

duas coisas. 

 
31 Major-general, na reserva. Antigo Diretor da Divisão de Cooperação e Segurança 

Regional do Estado-Maior Internacional do Quartel-General da NATO. Sócio efetivo 
do GREI. 

https://www.dn.pt/opiniao/as-forcas-armadas-e-a-reforma-do-que-falta-reformar--13679711.html
https://www.dn.pt/opiniao/as-forcas-armadas-e-a-reforma-do-que-falta-reformar--13679711.html
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Este arremedo de reforma não passa de um projeto pessoal, sem suporte 

doutrinário ou validação empírica, uma casca de banana pisada pelo MDN. 

Poucas serão as organizações de sucesso em que as decisões de natureza 

estratégica não sejam discutidas coletivamente, e não reflitam as visões dos 

seus membros. As diferentes escolas de gestão aconselham a envolvê-los na 

definição dos objetivos e na construção das soluções. 

Do ponto de vista decisional, esta reforma traduz um pensamento retrógrado 

apresentado sob uma capa de modernidade. 

Dadas as diferenças existentes entre os ramos das FA, não há vantagem nem 

faz sentido que decisões em matéria orçamental, planeamento estratégico 

militar, missão das FA, dispositivo e sistema de forças não resultem de um 

processo colegial. A isto acrescentam-se as leis da programação e das 

infraestruturas militares. 

Parece óbvio que a concentração do poder decisional na discricionariedade de 

uma única entidade aumenta o risco de erro, sobretudo se essa entidade 

carecer de experiência profissional, em particular operacional, que o impeça 

de ponderar adequadamente o aconselhamento. Não conheço nenhuma 

organização saudável em que não exista tensão na alocação de recursos e 

onde não existam mecanismos de negociação para a dirimir. 

Essa tem sido a principal função do Conselho de Chefes de Estado-Maior 

(CCEM), que se pretende agora suprimir. Ao abolir o sistema de checks and 

balances materializado pelas atribuições do CCEM, rompe-se com as 

cláusulas de salvaguarda existentes, exacerba-se o corporativismo e 

transforma-se o cargo de CEMGFA num ajuste de contas cíclico. 

Não há inconveniente que o estudo e o processamento daqueles assuntos 

seja feito pelo Estado-Maior conjunto. Deve, aliás, sê-lo. Mas a decisão sobre 

essas matérias tem de ser colegial. Por isso, só faz sentido que se mantenham 

as prerrogativas do CCEM presentemente consagradas na lei. 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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CORREIO DOS AÇORES 

Agitação nas Hostes 

 

 

 

João Bosco Mota Amaral 32 

4 maio 2021 

<http://correiodosacores.pt/NewsDetail/ArtMID/383/ArticleID/29305/Agita231227o

-nas-Hostes> 

Não pode nem deve ignorar-se a controvérsia que está agitando as Forças 

Armadas, tendo por foco a alteração da respectiva Lei Orgânica no sentido de 

fortalecer a posição do Chefe do Estado-Maior-General das mesmas, em 

detrimento da posição tradicional dos Chefes dos Estados Maiores dos vários 

ramos, Marinha, Exército e Força Aérea. Só aparentemente a questão é de 

honras e precedências, porque do que efectivamente se trata é da autonomia 

dos ramos e do poder dos respectivos Altos Comandos. 

O Governo pretende destacar o papel do CEMGFA, em ligação e dependência 

imediata do Ministro da Defesa Nacional, deixando o CEMA, o CEME e o 

CEMFA na dependência do primeiro. 

Argumenta-se que se trata agora das guerras do futuro - salvo seja, como se 

estivéssemos para entrar em guerra proximamente... - as quais envolvem 

operações conjuntas dos vários ramos, em vez da acção isolada de cada um 

deles, como acontecia outrora e aí logo se evoca a guerra colonial, 

maioritariamente combatida pelo Exército e sob responsabilidade das suas 

chefias.  

Antigos altos responsáveis militares têm vindo a terreiro, com artigos de 

opinião e diligências várias, incluindo conversas com o Comandante Supremo 

das Forças Armadas, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa. 

Este não fez à questão orelhas moucas e propôs o assunto para debate no 

Conselho Superior de Defesa Nacional, chegando mesmo a ouvir sobre o 

mesmo tema o Conselho de Estado. 

 
32 Ex-Presidente da Assembleia da República. 

http://correiodosacores.pt/NewsDetail/ArtMID/383/ArticleID/29305/Agita231227o-nas-Hostes
http://correiodosacores.pt/NewsDetail/ArtMID/383/ArticleID/29305/Agita231227o-nas-Hostes
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Seguro do apoio do PSD na Assembleia da República - a pretendida reforma 

começou mesmo a ser elaborada durante o mandato do anterior Governo 

PSD/CDS - o Governo segue em frente com os seus propósitos, fazendo 

algumas concessões mínimas ao reclamado poder dos Chefes dos ramos. 

Mas o que fervilha por debaixo da presente polémica é a insatisfação 

crescente entre os militares quanto àquilo que consideram a progressiva 

degradação do seu estatuto pessoal e profissional, a desconsideração das 

especificidades da condição militar, as severas limitações orçamentais que 

colocam as unidades em situação de incompletude e os equipamentos em 

obsolescência acelerada, a incapacidade das chefias de obterem dos 

sucessivos governos a resolução destes e demais problemas, o imediato 

silenciamento e afastamento de quem quer que se atreva a erguer a voz para 

defender os pontos de vista prevalecentes entre as fileiras. 

Acresce a percepção de que está em curso uma subtil mudança de rumo por 

parte dos governantes, que vão retirando às Forças Armadas funções que 

sempre exerceram e para as quais se encontram equipadas e treinadas, para 

as atribuir à Guarda Nacional Republicana. O caso da aquisição da 

dispendiosa lancha para combate ao contrabando e a outros tráficos, é uma 

espinha na garganta da Marinha, que se considera vocacionada para as 

tarefas de defesa da costa no mar e até dispõe de uma Polícia Marítima, cujas 

instalações por todo o país incluem já a Região Autónoma dos Açores, 

inauguradas com pompa e circunstância, por sinal até mesmo defronte da 

fachada iluminada do Comando Territorial da GNR. 

Estaremos à beira de um novo 25 de Abril? Claro que não, tão sólidas se 

encontram as nossas instituições democráticas, entre as quais se inserem as 

Forças Armadas, subordinadas ao Poder Civil! 

Mas convém muito não fingir que não há problemas carecidos de atenção, 

diálogo efectivo e resolução em tempo razoável. Afinal, as Forças Armadas 

são uma peça chave do próprio Poder Nacional e ninguém quer certamente 

ser responsável pela sua deterioração e progressivo apagamento, menos 

ainda quando se aproxima a data em que Portugal completará 900 anos, 

confirmando-se como um dos mais antigos países da Europa e do Mundo. 

Em França surgiram recentemente sinais preocupantes de tensão envolvendo 

militares nas controvérsias políticas em curso na sociedade, uma situação 

totalmente diferente da atrás descrita. Fontes anónimas alertam para a 

incapacidade dos poderes estabelecidos resolverem os conflitos raciais e 

religiosos que estão dilacerando o país. O Governo do Presidente Macron 

pretende fazer aprovar uma lei dita contra os separatismos dos grupos 

islâmicos radicais, mas com isso levanta objecções por parte dos cidadãos 

preocupados com a garantia dos direitos individuais e das liberdades públicas.  
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Têm-se sucedido atentados sangrentos e a pretexto da pandemia vive-se um 

prolongado confinamento, naturalmente ruinoso. 

Vai seguir-se a repressão das ditas fontes, mas infelizmente é de temer que 

os problemas, sobre os quais elas alertam, afinal persistam e se vão mesmo 

agravando. 

 

... /// ... 

 

 

 
NASCER DO SOL 

 

ASCENSO SIMÕES 33 

 

06 MAIO 2021 

 

Tenho pelos generais Luís Araújo e Pinto Ramalho e pelo almirante Melo 

Gomes a maior das considerações. São militares de grande craveira, serviram 

Portugal como poucos. As suas opiniões são sempre muito relevantes no que 

à defesa e à segurança dizem respeito. Porém, a posição que têm vindo a 

assumir, sobre as alterações à Lei Orgânica das Bases da Organização das 

Forças Armadas e à Lei de Defesa Nacional e que visam a consagração de um 

novo comando superior assumido pelo Chefe do Estado Maior General das 

Forças Armadas, não podem merecer a minha concordância enquanto 

parlamentar e investigador na área da defesa nacional. 

Olhemos para os argumentos mais referidos e encontremos neles o racional 

que poderia levar à sua ponderação. 

1. A reforma que agora se propõe vem seguir, mal, a estrutura que a 

maior parte dos países na NATO já adotou. 

A nossa política externa assenta na nossa opção europeia, na nossa presença 

no mundo enquanto história e enquanto língua e, muito relevante, na opção 

Atlântica que se revela na nossa presença na Organização do Tratado 

Atlântico. 

Portugal recebeu um contributo enorme da NATO na valorização dos seus 

quadros, tendo passado, pelas suas imensas dimensões, militares tão 

relevantes como Humberto Delgado. 

 
33 Gestor e político. 
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Faz sentido, sempre fez sentido, que a nossa estrutura militar doméstica se 

encaixe nos modelos mais usados nesta frente livre e promotora de paz, como 

faz sentido que a nossa presença, no contexto das estruturas de comando, 

não conceda dúvidas e se alinhe, claramente, com as restantes 

representações castrenses. 

Espanha fez, há muitos anos e sem a contestação que verificamos hoje em 

Portugal, a sua transformação, assumido o Chefe do Estado Maior de Defesa 

a centralidade da decisão operacional. 

2. Os chefes dos Ramos perdem a sua ligação ao poder político, 

deixam de poder “negociar” os meios com os diversos ministros da Defesa 

Nacional, secundarizam-se perante um outro Chefe. 

Portugal ainda vive a dimensão simbólica da estrutura militar advinda da 

Guerra Colonial, assiste à descompensação de meios entre os Ramos, 

multiplica áreas que devem ser hoje, até pela segurança que devem merecer, 

concentradas. 

Não quero ser memorizador do universo castrense, mas a existência de várias 

estruturas de música em cada ramo não pode deixar de ser questionada no 

tempo presente. Como não pode deixar de ser relevante uma centralização 

das novas vocações digitais e de cibersegurança que recebem, na maior parte 

dos países europeus, uma atenção do mais relevante comando 

operacional. 

3. Há tantas urgências nas forças armadas que não se compreende a 

opção. 

Este argumento não é novo. A cada tempo, com Fernando Nogueira, Aguiar 

Branco ou João Cravinho ele sempre é aduzido. Mas não pode ser valorizado. 

Claro que há problemas de efetivos; claro que há problemas de natureza 

remuneratória; claro que há obrigações com os meios. Mas governar não é 

alinhar os problemas fazendo depender uns da resolução dos outros. 

As nossas forças armadas carecem de mais meios humanos e de mais 

recursos financeiros, mas, ao mesmo tempo, carecem da reinvenção das 

carreiras, de uma nova reponderação da quadrícula, de uma outra forma de 

recrutamento. 

Os quadros técnicos, como também acontece em alguns países da União 

Europeia, não precisam de vir diretamente das Academias, no mundo de hoje 

é inconcebível que ainda existam oficiais, saídos da entidade formadora 

máxima, que assumem o destino de se quedarem pela burocracia 

hierarquizada nascida nas cadeiras da Administração Militar. 
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4. A reforma retira capacidade de informação e conhecimento aos 

Ramos. 

Este é o argumento mais disparatado que podemos encontrar na contestação. 

Todos os relatórios da NATO, que avaliaram o processo de valorização 

estratégica e operacional nas estruturas concentradas, dizem o contrário. 

Os Ramos não vão deixar de ter os seus Chefes de Estado Maior com amplo 

universo de competências e com capacidade de implicação da estrutura 

política no universo dos planos de reequipamento. Como também não vão 

deixar de ter uma ligação especial ao comandante supremo que é o 

Presidente da República. 

Há, contudo, como se verificou nos processos mais recentes que implicaram 

o Exército Português, a necessidade de uma outra atenção a matérias que, 

tratadas no minifúndio dos Ramos, acabam por criar danos de credibilidade 

ao universo reverente das Forças Armadas. 

5. A iniciativa do Governo faz cessar o equilíbrio histórico dos Ramos. 

O general Valença Pinto, que comandou o Exército e foi Chefe do Estado Maior 

General das Forças Armadas, deu bem nota, no seu exercício, que um dos 

problemas que se vivia, vive, na estrutura militar é a ausência de equilíbrio 

estratégico e operacional entre os Ramos. O almirante Melo Gomes e o 

general Luís Araújo saberão, melhor que todos, como isso é verdadeiro. As 

leis de programação não têm resolvido, talvez até tenham ampliado, as 

barreiras à capacidade operacional da Armada e da Força Aérea. 

Por outro lado, o Exército assume a maior das passividades na sua 

modernização, na sua capacidade de cortar a direito nos custos ociosos que 

sempre comportou, mesmo depois de todas as reformas. Uma comparação 

entre o Exército português o seu congénere belga, país mais rico mas com 

uma dimensão populacional e territorial próxima da portuguesa, dir-nos-á 

sobre o caminho que ainda temos para fazer. 

A reforma que o Governo apresentou ao país não está feita tendo como 

referenciais os atuais protagonistas políticos e militares. Está, isso sim, 

construída para dar um novo tempo à capacidade estratégica e operacional.  

Talvez o desempenho extraordinário que temos verificado na emergente 

campanha nacional de vacinação Covid19 nos possa ajudar a ver melhor o 

futuro. 

 

 

... /// ... 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Prendas do ministro da Defesa Nacional 

 
 
 
 
 

 

Mário Cabrita 34 

11 maio 2021  

<https://www.dn.pt/opiniao/prendas-do-ministro-da-defesa-nacional-

13703355.html> 

Com demasiada frequência os militares são surpreendidos por decisões do 

ministro da Defesa Nacional (MDN), como foi o caso do comunicado do 

Conselho de Ministros a propósito da propalada reforma da estrutura superior 

das Forças Armadas (FA), cujo teor merece o repúdio dos militares e pode ser 

considerado injusto, insultuoso e humilhante. 

Dizer que esta reforma visa "... garantir as condições para que as Forças 

Armadas sejam capazes de responder aos desafios atuais e futuros ..." é uma 

tentativa de a justificar e de colar uma imagem de incompetência e 

incapacidade à sua estrutura superior e é ofensivo para todos os militares que 

nas últimas décadas têm levantado bem alto o nome de Portugal pelos quatro 

cantos do mundo. 

Na reforma proposta pelo governo, mais do que os seus objetivos, são 

criticáveis o método e a fundamentação. O edifício da Defesa Nacional, ao 

contrário de muitos outros construídos começando na base até chegar ao 

topo, tem de ser moldado a partir do nível mais superior e mais abrangente.  

Desde logo, com a consciencialização de que a defesa nacional é uma 

obrigação e responsabilidade de todos os portugueses, pelo que esta 

preocupação deveria estar presente desde os bancos da escola. 

A fase seguinte é a da definição dos grandes conceitos, após o que se passará 

à sua materialização no escalão ministerial, já que a defesa nacional é 

transversal a toda a sociedade. É certo que, neste âmbito, sobressai o 

Ministério da Defesa Nacional. Só depois, no final da linha, surgem as FA. 

 
34 Tenente-general reformado. Antigo 2º Comandante-geral da Guarda Nacional 

Republicana. Membro fundador do GREI. 
 

https://www.dn.pt/opiniao/prendas-do-ministro-da-defesa-nacional-13703355.html
https://www.dn.pt/opiniao/prendas-do-ministro-da-defesa-nacional-13703355.html
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Não tendo havido, nesta matéria, qualquer mudança nos patamares 

superiores às FA, nem sequer na orgânica do Ministério da Defesa Nacional, 

pensar-se-ia não haver qualquer lógica para proceder a modificações no nível 

inferior da estrutura, as FA. 

A menos que elas não tenham cumprido a sua missão, tenham envergonhado 

o Estado português, sofrido contínuos desaires na sua atividade operacional e 

não tenham sabido responder quando os portugueses mais precisaram delas. 

Porém, a realidade desmente, sistematicamente, esta hipótese. 

De facto, a comunidade internacional tem vindo a agradecer, reiteradamente, 

a excelência, a coragem e a eficiência dos militares portugueses. Também, 

internamente, os elogios são constantes, até das mais altas entidades do 

Estado português. 

Então, que motivos conduzem às atuais propostas de alteração? Não sendo 

visíveis, nem transparentes, só podem ter por base razões pessoais e 

privadas. O argumento de que países aliados adotaram as medidas agora 

propostas, também não colhe. Primeiro, porque nem todos os países da 

Europa e da NATO o fizeram. Depois, porque um estudo pormenorizado revela 

pontos comuns entre essas estruturas, mas, no global, todas elas são 

diferentes. Naturalmente, porque a organização das Forças Armadas reflete a 

sua história, as suas tradições, os seus princípios, os seus objetivos e os seus 

recursos. É o que também deverá ser feito em Portugal. 

Ainda a propósito desta polémica, o MDN afirmou, há dias, que: "Não são os 

militares e muito menos os militares do passado que devem decidir sobre 

como funcionam as Forças Armadas do presente e do futuro." Duas notas: 

• É certo que a autoridade para legislar sobre a estrutura superior das FA é 

do governo e da Assembleia da República, mas não há narrativa de 

instituições com sucesso reformativo, quando essas remodelações são 

feitas contra os seus membros e não com eles. 

• Temos muito orgulho em sermos militares do passado. Vivemos, lutámos, 

combatemos, fomos comandados, comandámos e, muitos de nós, 

servimos em estados-maiores internacionais. Sempre em nome de 

Portugal e dos portugueses. Fomos acumulando informação, 

conhecimento, saber e experiência, aquela que, muito provavelmente, 

faltará ao senhor ministro e aos seus conselheiros. 

Mas somos também militares do presente e, em nome da democracia que 

ajudámos a construir e das FA a quem demos mais de 40 anos de vida, 

temos o direito e o dever de expressar a nossa opinião e de tentar dar o 

nosso contributo para que, no futuro, as FA sejam, ainda, mais efetivas e 

que tenham os recursos indispensáveis ao seu bom funcionamento. 
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Senhor ministro, não desperdice energia e furor legislativo com problemas 

secundários. Concentre-se no que é realmente prioritário, nas lacunas que são 

por demais conhecidas. Se tentar caminhar nesse sentido, pode contar com o 

apoio indefetível de todos nós e ficará na história como grande reformador na 

área militar. Está nas suas mãos. Assim o queira. E, acima de tudo, será 

recordado como alguém que fez trabalho útil. 

 

 

 

 

... /// ... 

 

 

 

 

 

EXPRESSO 

 

Ministro diz que reforma das Forças Armadas compete à 

política. "Em democracia, é assim mesmo" 

 
 

 

 

Tiago Canhoto /Lusa 

11 maio 2021 

<HTTPS://EXPRESSO.PT/POLITICA/2021-05-11-MINISTRO-DIZ-QUE-REFORMA-

DAS-FORCAS-ARMADAS-COMPETE-A-POLITICA.-EM-DEMOCRACIA-E-ASSIM-

MESMO-9A2E16BA> 

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, afirmou hoje que a reforma nas 

Forças Armadas "é matéria de debate político", sendo "secundário" o que 

está à volta, e que os diplomas estão "onde devem estar", no parlamento. 

"Os diplomas [sobre a reforma das Forças Armadas] estão, precisamente, no 

local de debate político. Esta é uma matéria de debate político" e é "na 

Assembleia da República" que "a discussão será [feita] entre as diferentes 

forças partidárias", afirmou hoje à agência Lusa o governante. 

O ministro, que falava na Base Aérea n.º 11 (BA11) de Beja, onde assistiu a 

um exercício do evento "NATO Tiger Meet 2021", vincou que "o que se passa 

fora desse âmbito, no fundo, é muito secundário". 

https://expresso.pt/politica/2021-05-11-Ministro-diz-que-reforma-das-Forcas-Armadas-compete-a-politica.-Em-democracia-e-assim-mesmo-9a2e16ba
https://expresso.pt/politica/2021-05-11-Ministro-diz-que-reforma-das-Forcas-Armadas-compete-a-politica.-Em-democracia-e-assim-mesmo-9a2e16ba
https://expresso.pt/politica/2021-05-11-Ministro-diz-que-reforma-das-Forcas-Armadas-compete-a-politica.-Em-democracia-e-assim-mesmo-9a2e16ba


Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

373 

Cabe ao Governo proceder a reformas na área das Forças Armadas (FA), 

lembrou o ministro da Defesa Nacional: "Naturalmente, não posso pensar de 

outra maneira". "É o que diz a nossa Constituição, é o que dizem as nossas 

leis, que é ao Governo que compete fazer essa gestão estratégica", frisou. 

Os diplomas do Governo sobre esta reforma "estão na Assembleia da 

República (AR)" e, "em democracia, é assim mesmo, é aí que devem estar". 

"Vão agora ser discutidos na AR, o Governo fará a defesa dos diplomas, os 

partidos dirão de sua justiça e esse é o procedimento adequado", insistiu, 

Na segunda-feira, em declarações à Lusa, o ministro da Defesa acusou ex-

chefes militares de "manobras escusas" para "perpetuar a influência" nas FA, 

declarando não se intimidar em relação às reformas legislativas em curso, 

mantendo a expectativa da aprovação dos diplomas. 

Para o governante, "existe, claramente, um conjunto manobras escusas por 

parte de uma agremiação de antigos chefes militares para tentarem 

perpetuar a influência que tinham em relação às Forças Armadas, mas, em 

democracia, não é assim que as coisas funcionam". 

O ex-Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) Luís 

Araújo declarou hoje que "os militares não trabalham debaixo da mesa", 

lamentando as expressões do ministro da Defesa sobre antigos líderes das 

FA. 

"Os militares não trabalham debaixo da mesa. Isso, normalmente, é muito 

usual noutros setores da nossa atividade nacional, aos quais não me quero 

estar a referir agora. Os militares fazem tudo às claras. Eu, pelo menos, fui 

assim educado", afirmou, em declarações à agência Lusa. 

Questionado também hoje pela Lusa sobre estas palavras do antigo CEMGFA, 

João Gomes Cravinho, de máscara de proteção contra a covid-19 colocada no 

rosto, limitou-se a afirmar: "Permita-me só responder com um sorriso quanto 

a isso". 

A propósito da expressão "manobras escusas" que utilizou relativamente a 

antigos chefes militares, o ministro disse que "as pessoas sabem 

perfeitamente" ao que se refere. 

"Mas sobre isso prefiro não tecer mais comentários. Não há necessidade", 

assinalou. 

As propostas do executivo liderado por António Costa para alterar a Lei de 

Defesa Nacional e a Lei Orgânica de Organização das FA (LOBOFA) são 

apreciadas esta tarde na comissão parlamentar de Defesa Nacional, 

seguindo-se o debate alargado em sessão plenária, na próxima semana. 
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O executivo, na senda de tentativas similares por parte de outros Governos, 

em 2009 e 2014, pretende concentrar mais poderes e competências na figura 

do CEMGFA, designadamente em termos de comando operacional conjunto 

dos três ramos das FA (Marinha, Exército e Força Aérea). 

A edição deste ano do "NATO Tiger Meet 2021", na BA11, conta com a 

presença de sete esquadras de voo de cinco países aliados e é organizada 

pela Esquadra 301 - "Jaguares" da Força Aérea. 

 

 

... /// .... 

 

TSF 

"Incongruente", "inadequada", "apressada". Antigos militares 

condenam reforma das Forças Armadas 

Grupo de antigos militares entregaram um documento ao Presidente da 

República e aos partidos políticos onde defendem que seria mais sensato 

suspender a proposta do Governo. 

 

 

 

 
 
 

© (Maria João Gala /Global Imagem 

Cristina Lai Men com Carolina Rico 

12 maio 2021  

 

<https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/incongruente-inadequada-apressada-

antigos-militares-condenam-reforma-das-forcas-armadas-13711086.html> 

 

 

Um grupo de antigos militares GREI (Grupo de Reflexão Estratégica 

Independente) pede a suspensão das propostas do Governo no âmbito da 

Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas. 

 

https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/incongruente-inadequada-apressada-antigos-militares-condenam-reforma-das-forcas-armadas-13711086.html
https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/incongruente-inadequada-apressada-antigos-militares-condenam-reforma-das-forcas-armadas-13711086.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/grei.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/grupo-de-reflexao-estrategica-independente.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/grupo-de-reflexao-estrategica-independente.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/grupo-de-reflexao-estrategica-independente.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/grupo-de-reflexao-estrategica-independente.html
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No documento elaborado pelo GREI [Estudo, de 20 de abril] e entregue ao 

Presidente da República e aos partidos políticos, a que a TSF teve acesso, a 

proposta do Governo para alterar a Lei Orgânica de Bases de Organização 

das Forças Armadas (LOBOFA) e a Lei de Defesa Nacional (LDN), é descrita 

como "incongruente", "inadequada", "apressada" e "nada usual". 

Os antigos militares estão apreensivos com um processo que, consideram, 

representa uma profunda rutura com o passado, e não percebem porque é 

que os principais protagonistas não foram ouvidos. "São assuntos de Estado 

que não podem ser tratados, reforce-se, de forma superficial e inadequada e 

sem envolver todos os interessados, sem exclusão", pode ler-se no 

documento. 

As propostas do Governo são consideradas confusas, com "um 

'pecado original' proporcionado pela visão redutora, de a qualquer 

custo e ao arrepio do caminho que vinha sendo prosseguido desde 

1982": transferir poderes para o Chefe do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas. Se isso acontecer, avisa o GREI, todos farão o que 

podem, mas não o que devem, e o resultado será um "atrito 

persistente e insolúvel". 

Esta é uma reforma não compreendida, que "esvazia o poder" dos Chefes de 

Estado Maior, condenam, "feita ao arrepio dos princípios e dos valores, da 

doutrina e dos conceitos e da cultura da Instituição Militar", que, salientam, 

"nem em tempo de guerra tem lugar". 

O GREI sugere que o Parlamento, através da comissão de defesa, assuma 

um estudo sobre a segurança e defesa que se pretende para o país, bem 

como o modelo das Forças Armadas. 

Em vez de resolver, esta proposta vai criar problemas, alertam os antigos 

chefes militares, defendendo que suspender o processo seria um passo 

da "maior sensatez e de mais elevada prudência." Face à situação 

pandémica, "a última coisa que necessitaríamos seria o adicionar 

instabilidade às FFAA", alertam os miliares. 

Em declarações à TSF, o vice-almirante Pires Neves, do GREI, ressalva, por 

outro lado, que "ninguém está contra a reforma" em si, mas sim "contra a 

reforma nos termos em que está apresentada", propondo-se o grupo a 

ajudar, a dialogar para encontrar soluções. Pires Neves considera que tem 

faltado "bom senso" por parte de alguns protagonistas. 

 

 

... /// ... 

 

https://www.tsf.pt/entidade/org/tsf.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/parlamento.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/forcas-armadas.html
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A Carta 

dos 

Antigos Chefes do Estado-Maior dos ramos das Forças Armadas 

aos 

titulares dos órgãos responsáveis pela Defesa Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de maio de 2020  
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     is pela Defesa Nacional 

 

 

 

 

 

Dirigimo-nos a Vossas Excelências, preocupados com a evolução do processo 

de Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas, promovida pelo 

Ministro da Defesa Nacional e assumida solidariamente pelo Governo com 

base em projetos de terceiros. 

É um facto que eventualmente se estará a formar uma maioria política 

concordante com a necessidade de mudar a Estrutura Superior das Forças 

Armadas, mas preconizando duas soluções diferentes: uma que parece 

querer manter a identidade dos ramos das Forças Armadas e que não prevê 

a constituição de um «Estado-Maior único» e outra que preconiza que o 

«Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas se constitua como 

Chefe do Estado-Maior de Defesa». 

Contudo as propostas legislativas enviadas pelo Governo para a Assembleia 

da República, depois de apressados ajustes e alterações de última hora, 

assentam numa solução que não corresponde exatamente a um Estado-Maior 

Conjunto, nem a um Estado-Maior de Defesa.  

Será um modelo  imaginativo  e, ao que se conhece,  único e que, no fundo, 

se pode traduzir num jogo de soma zero, em que os poderes dos  Chefes de 

Estado-Maior dos Ramos (CEM) transitam para o Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas (CEMGFA) invocando-se como principal razão “o 

reforço dos [poderes do] CEMGFA no comando das Forças Armadas e na 

administração dos assuntos de natureza militar”, bem como a necessidade 

de se responder aos ”desafios e objetivos que levaram a grande maioria dos 

países aliados com Forças Armadas de referência” a procederem de igual 

modo.    
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Cientes da importância desta fase de apreciação no Parlamento – que 

proporciona uma pausa de reflexão num processo que tem estado sujeito a 

controversa aceleração – tomamos a liberdade de levar ao conhecimento de 

Vossas Excelências, na qualidade de titulares dos órgãos do Estado 

diretamente responsáveis em matéria de defesa nacional, um conjunto de 

considerações e de pontos de vista sobre esta reforma que está aberta ao 

juízo da sociedade civil. 

1. A reforma: ponto de situação  

As linhas gerais da reforma foram apresentadas, sem consulta anterior ou 

conhecimento prévio, aos Chefes do Estado-Maior (CEM) dos três ramos das 

Forças Armadas, em reunião do Conselho Superior Militar realizada em 16 

fevereiro passado, a que se seguiu outra do mesmo órgão em 12 de março, 

em que só na manhã desse mesmo dia os CEM ficaram a conhecer as 

alterações preconizadas a introduzir na Lei de Defesa Nacional (LDN) e na Lei 

Orgânica de Bases de Organização das Forças Armadas (LOBOFA).  

A notícia chegou à opinião pública no dia seguinte, através de declarações do 

Ministro da Defesa Nacional à comunicação social, embora sem dizer muito 

acerca dos objetivos visados e das ações que seriam necessárias para os 

concretizar. 

A partir dessas primeiras impressões, o processo começou a evoluir 

rapidamente e foram assumidas diversas opções que imediatamente 

suscitaram reparo, por não terem sido objeto de adequada ponderação ou 

deliberação participada a nível institucional, nomeadamente, por parte dos 

CEM, nem parecem ter sido suficientemente fundamentadas. 

No plano da opinião pública – compartilhada por representantes políticos, 

cidadãos e grupos de interesses – a situação foi diferente: depois de um 

primeiro momento de perplexidade, começaram a surgir opiniões em 

oposição à reforma e, logo de seguida, manifestaram-se os argumentos a 

favor: a maioria por convicção e alguns, porventura, por «altruísmo por 

interesse».  

Apesar dessa controvérsia, não foi esclarecido, nem sequer abordado, quais 

são as reais repercussões da reforma no futuro imediato, para não falar nos 

efeitos no longo prazo, que ninguém pode prever com oportunidade e 

segurança.  

Entre outros aspetos, esses efeitos vão depender da evolução das 

circunstâncias e do uso que os titulares dos cargos de chefia militar vierem a 

dar às suas competências. Quando a reforma foi anunciada, há pouco mais 

de dois meses, não seria possível imaginar que os acontecimentos pudessem 

vir a evoluir assim.  
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Assistimos a episódios de uma nova forma de fazer política, de facto 

pretensamente consumada, com avisos intempestivos e ameaças veladas, 

veiculadas publicamente, que muito prejudicou a sua credibilidade e deixou 

profundas marcas de que falaremos adiante. 

2. Os antecedentes 

Convém recordar que o atual modelo da estrutura superior das Forças 

Armadas foi concebido e aprovado na década de 1980 e, desde então foi 

sendo progressivamente adaptado à evolução das conjunturas e dos cenários 

em presença. Na verdade, foi evoluindo por decisão refletida e sustentada de 

sucessivos governos, em estreita ligação com as chefias militares, em 

sucessivas legislaturas e, quase sempre, cumprindo os procedimentos de 

aconselhamento, de deliberação e de legitimação instituídos. 

A longa carreira do modelo, não resultou, portanto, de inércia política ou 

administrativa, que aliás teria sido impossível perante as «tentações 

recorrentes» de o mudar.  

Nessa época prevaleceu a ideia de que o modelo da estrutura superior das 

Forças Armadas deveria ter em conta o País, as circunstâncias e o contexto 

de interações recíprocas entre o plano político, o militar e o económico-

financeiro. Ou seja, a escolha do modelo não poderia ser indiferente às 

implicações que teria nesses três planos. 

Vários governos tiveram a preocupação de acompanhar a evolução das 

circunstâncias que tinham justificado a adoção do modelo, movidos pelo que, 

nesse tempo, se designava por razão de Estado. 

Os Chefes do Estado-Maior foram chamados a dar a sua opinião na perspetiva 

militar e que, em maior ou menor grau, foi sendo acolhida com os naturais 

ajustamentos resultantes dessas interações.  

Sabe-se que a perspetiva do atual Governo é diferente, mas não se conhecem 

ainda todas as razões da mudança preconizada. 

3. A abordagem escolhida 

A notícia da reforma também foi recebida com surpresa pela opinião pública 

– comum e especializada –, que acompanha regularmente as questões da 

política de defesa nacional e das Forças Armadas.  

No princípio do mês de fevereiro, nada indicava que esta reforma estava entre 

as primeiras prioridades do XXII Governo Constitucional, nem isso 

transparecia do discurso ministerial, nem por sinais de que o assunto estava 

a ser estudado. 
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Seja como for, a decisão estava tomada. Porém, a linha de ação seguida pelo 

Governo converteu um projeto que, visando transformar uma Instituição 

estruturante do Estado - As Forças Armadas - e que, por isso, recomendaria 

adequada prudência e reflexão, numa apressada e não convencional forma 

de ação política. 

Concretizando: não se conhece uma visão efetiva e estruturante para a 

mudança; não foram revelados quaisquer estudos justificativos ou de apoio 

à reforma; alterou-se a sequência dos processos de planeamento 

estabelecidos na lei; deixaram-se por resolver inúmeros problemas, públicos 

e notórios, que se prendem com a não coincidência dos recursos 

disponibilizados com os objetivos definidos e que seriam muito mais 

prementes; omitiu-se a situação extremamente difícil em que se encontram 

as Forças Armadas; escolheu-se um momento desastrado para iniciar a 

reforma; enveredou-se por um estilo discursivo que se afasta da comunicação 

tradicional na defesa nacional e que faz nascer novas subjetividades; não se 

mediu o melindre dos efeitos conjugados dos fatores mencionados. 

Deste modo, complicou-se um processo – que em condições estáveis já seria 

difícil e complexo –, ao acrescentar-lhe, desnecessariamente, «turbulência» 

e «extensões do risco» sem benefício compreensível. 

Vale a pena tecer, de seguida, um breve comentário sobre algumas destas 

questões. 

4. Uma curta reflexão  

A visão 

Não é conhecida uma visão ampla e nítida para a reforma, capaz de alimentar 

perspetivas em relação ao futuro. Não basta referir que o princípio de 

governação exige a modernização e a adoção de (partes de alguns) modelos 

estrangeiros, como se tem ouvido. 

Este tipo de simplificação reduz a capacidade de relacionar «as prioridades 

do presente» com os «desafios do futuro» e compromete as possibilidades 

de o configurar de uma forma desejável. Deste ponto de vista, uma visão 

superficial, como esta que se conhece, pode ser pior do que não ter nenhuma 

visão. 

Parece essencial que os promotores da reforma estabeleçam um propósito 

claro e uma visão de transformação efetiva, mobilizadora e assente em 

valores razoáveis, sensatos e compreensíveis para os destinatários; ela é 

indispensável para «dirigir, alinhar e inspirar» as cadeias de ação em jogo.  
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Essa visão terá, naturalmente, de partir dos estudos de diagnóstico, avaliação 

e análise de impacte do novo modelo, quer no que se refere aos objetivos 

intermédios quer aos finais. 

A sequência do planeamento 

A conceção da reforma não seguiu o desenvolvimento sequencial definido na 

hierarquia dos conceitos sobre a defesa nacional, que teve origem na Lei de 

Defesa Nacional e das Forças Armadas aprovada em 1982 e posteriormente, 

por duas vezes, substituída pela Lei de Defesa Nacional e pela Lei Orgânica 

de Bases da Organização das Forças Armadas que hoje se encontram em 

vigor.  

De facto, o Governo pretende mudar a estrutura superior das Forças Armadas 

antes de proceder à revisão do conceito estratégico de defesa nacional (de 

2013), a que se deverá seguir a revisão sequencial dos documentos 

estruturantes, nomeadamente: o conceito estratégico militar, as missões das 

Forças Armadas, o sistema de forças e o dispositivo. 

Esta «inversão» na hierarquia dos conceitos representa um imponderado 

retrocesso na metodologia de planeamento de defesa que tem vindo a ser 

aplicada e aperfeiçoada nas últimas quatro décadas. 

Por isso, torna-se necessário abandonar esta exceção e regressar, sem perda 

de tempo, à metodologia estabelecida. Nos assuntos estruturantes a pressa 

e a improvisação, inexplicáveis, conduzem sempre a más soluções. 

Os problemas acumulados 

É conhecido que a situação nas Forças Armadas é muito difícil, em resultado 

da incapacidade revelada por sucessivos Governos de encetarem as reformas 

verdadeiramente necessárias e de elaborarem projetos com visão estratégica 

de médio e longo prazo, adequados, exequíveis e aceitáveis.  

Com efeito, neste século, não têm existido recursos suficientes, nem um 

adequado aparelho burocrático, nem uma organização para concretizar 

qualquer reforma de fundo, ou para resolver a infinidade de problemas que 

têm vindo a acumular-se, dia-a-dia, ao longo dos anos.  

Houve casos em que os problemas se agravaram substancialmente devido a 

medidas que se revelaram desajustadas da realidade, como sucedeu em 2013 

com a «Reforma 2020». Importa não reincidir nesse tipo de erros, tanto mais 

que as consequências serão cada vez em maior número e mais graves. 

Nada disto, nem os apelos que vieram de muitos lados, foram suficientes para 

que o Governo reavaliasse a intenção de iniciar a Reforma da Estrutura 

Superior das Forças Armadas, preterindo tudo o mais que de forma 

indisfarçável seria, de facto, prioritário. 
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O momento da reforma 

Acresce que esta reforma surge numa altura em que o País procura 

estabelecer prioridades para a pós-pandemia, com a perceção geral de que é 

necessário «Pensar antes de agir. Pensar a prazo e não dia a dia», como 

salientou o Presidente da República há poucos meses. 

E também não será despiciendo lembrar que a pandemia empurrou muitos 

portugueses, civis e militares, para uma lógica de sobrevivência, desigual em 

termos sociais, desenvolvendo em muitos, uma certa aversão a 

experimentações e originalidades discursivas. 

O discurso utilizado 

A crescente dificuldade de promover verdadeiras reformas tem sido 

acompanhada por um discurso – do tipo «novilíngua» - que, não sendo novo, 

está a atingir proporções inusitadas. 

É um discurso com caraterísticas peculiares: repete à exaustão as mesmas 

ideias; esvazia o sentido e a substância das coisas; rejeita um passado que 

classifica de obsoleto; insiste no processo irreversível da modernização; fala 

da via única para alcançar o futuro; transforma qualquer acontecimento 

pequeno num grande acontecimento; defende «a obra necessária, que vem 

na hora certa». 

Alguns destes argumentos têm estado presentes no discurso desta reforma, 

sem acrescentar muito, e a esgrima pública de opiniões tem-se revelado, não 

como um saudável confronto de ideias, mas sim como uma tentativa de 

imposição de pontos de vista únicos, por vezes sob a pressão implícita de 

«desqualificação» e «destruição» da reputação de quem discorde deles. Esses 

são acusados de interferir com os princípios da democracia e embaraçar o 

trabalho dos que foram eleitos pelo povo para servir a Nação.  

Este é um dos ângulos da questão: o outro, que falta, é a avaliação da 

reforma pelo parlamento. 

Apesar de existirem normas e modos de mediar as diferenças, alguns dos 

episódios constatados neste processo deixaram para trás, sob o olhar público, 

padrões de comportamento que se tomavam por certos. 

A necessidade de tomar posição 

Ninguém pode contestar a legitimidade do Governo para promover as 

reformas que entende servirem melhor o interesse nacional e de as submeter 

à Assembleia da República. E também não se deve estranhar que, na 

sociedade civil, se manifeste uma pluralidade de opiniões acerca das decisões 

do Executivo em matéria tão complexa e sensível quanto esta.  
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No entanto, a Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas representa 

uma nova maneira de conduzir este tipo de processos, não apenas nos 

aspetos formais, mas também nos moldes e práticas seguidas na realidade. 

Começou-se da pior maneira e de forma pouco prometedora uma espécie de 

exercício político e administrativo degradado. 

Perante o aspeto decisivo desta reforma e os riscos que comporta, temos o 

dever cívico de expressar a nossa apreensão acerca da forma como tem vindo 

a ser conduzida. A perturbação provocada no ambiente das Forças Armadas 

obriga-nos a isso, como é também legítima a interrogação que se nos coloca, 

sobre se as suas reformas sucessivas, designadamente as últimas (2009 e 

2014), se traduziram numa melhoria da sua eficiência e eficácia. 

Não temos qualquer dúvida em afirmar que, ao invés, a situação é hoje muito 

pior: degradação do sistema de forças, impossibilidade de cumprir o 

dispositivo e algumas missões, menosprezo da condição militar, assimetrias 

remuneratórias com outros corpos de servidores do Estado são algumas das 

variáveis que inequivocamente nos causam a maior apreensão.       

5. Problemas latentes 

Entretanto, os acontecimentos vieram reavivar para além destas, um 

conjunto de outras questões antigas e sensíveis: Quais são as faculdades e 

as competências imprescindíveis para governar, administrar e comandar? 

Qual o valor efetivo da responsabilidade coletiva e individual na esfera do 

Executivo e no quadro da administração pública? Quem se responsabiliza pelo 

futuro? Existe capacidade para efetuar alguma reforma estrutural na área da 

defesa nacional? Que lições se retiram da atribuição de grandes somas para 

o reequipamento das Forças Armadas? Qual a eficácia dos mecanismos de 

controlo, fiscalização e correção ao dispor do Estado? Qual a influência dos 

grupos de interesses e grupos de pressão que se movem na área das 

indústrias de defesa, dos programas de reequipamento militar e da gestão do 

património imobiliário? Que capacidade de resistência tem o Estado em 

relação a eventuais pressões? Que perspetivas se abrem para o futuro da 

defesa nacional? Que tipo de Forças Armadas pretende o País?  

6. Nota final 

Concluímos com três ideias centrais que deixamos à consideração de Vossas 

Excelências: 

Em primeiro lugar, a conveniência de preservar a transparência institucional 

e a clareza de ação nas estruturas através das quais (ou no âmbito das quais) 

o Ministro da Defesa Nacional prossegue as suas atribuições, 

designadamente: as Forças Armadas e os serviços integrados na 
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administração direta do Estado, os organismos integrados na administração 

indireta do Estado, os órgãos consultivos, e outras estruturas e entidades 

integradas no setor empresarial do Estado.  

Em segundo lugar, a necessidade de manter os graus e níveis intermédios de 

comando e administração da estrutura das Forças Armadas, no justo 

equilíbrio, entre o «poder de comandar» e a «arte de comandar», entre 

liderança e administração, entre atribuições e competências assegurados pela 

necessária diversidade de aptidões e saberes que, para além do mais, importa 

preservar e não perder. 

No fundo  definir um adequado equilíbrio, sem sobreposições,  entre as 

funções de direção  política e administração superior (MDN) e onde se insere 

o enquadramento do “planeamento de defesa militar” e as do CEMGFA (que 

assegurando a ligação entre a política e a estratégia deve preocupar-se com 

a prospetiva e com o planeamento estratégico, com os objetivos militares 

estratégicos e operacionais e ainda, neste contexto, com as orientações 

balizadoras do planeamento de forças) e, por último a gestão estratégica, 

disciplina esta, onde os CEM devem poder pontificar e, ao seu nível,  

comandar e administrar os seus ramos.     

Por fim a evidente necessidade de, ao invés de deliberações apressadas, 

refletir e ponderar as questões de defesa nacional e das Forças Armadas 

promovendo um debate alargado à sociedade civil, envolvendo a inteligência 

nacional, a Academia, os Institutos políticos, os partidos políticos e o que de 

melhor existe em conhecimento e saber no País, fazendo-o , agora sim, à  

semelhança do que se “faz lá fora“ quando as questões estruturantes do país 

e em especial as de segurança e de defesa estão em causa. 

Aqui estão algumas razões da nossa inquietação, que não podemos evitar. 

Devemo-lo ao País e a todos, homens e mulheres, que o servem nas fileiras 

das Forças Armadas. 

 

 

 

*** * *** 

 

 

 

P.S. Subscrevem esta posição os seguintes Ex-Chefes do Estado-Maior da Armada, 

do Exército e da Força Aérea, assinando em seu nome os mais antigos. 
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ARMADA 

Almirante António Carlos Fuzeta da Ponte 

Almirante João José de Freitas Ribeiro Pacheco 

Almirante José Manuel Garcia Mendes Cabeçadas 

Almirante Francisco António Torres Vidal Abreu 

Almirante Fernando José Ribeiro de Melo Gomes 

Almirante José Carlos Torrado Saldanha Lopes 

Almirante Luís Manuel Forneaux Macieira Fragoso 

EXÉRCITO 

General António dos Santos Ramalho Eanes                                                   

General Jorge da Costa Salazar Braga  

General Amadeu Garcia dos Santos 

General Octávio Gabriel Calderon Cerqueira Rocha 

General António Eduardo Martins Barrento 

General José Manuel Silva Viegas 

General José Luiz Pinto Ramalho 

General Artur Neves Pina Monteiro 

General Carlos António Corbal Hernandez Jerónimo 

General Frederico José Rovisco Duarte 

Tenente-General Vasco Joaquim Rocha Vieira 

FORÇA AÉREA 

General Jorge Manuel Brochado de Miranda 

General Tomás George Conceição Silva 

General Narciso Mendes Dias 

General Aurélio Benito Aleixo Corbal 

General Manuel José Alvarenga de Sousa Santos 

General António José Vaz Afonso 

General Manuel José Taveira Martins 

General Luís Evangelista Esteves de Araújo 

General José António de Magalhães Araújo Pinheiro 

General Manuel Teixeira Rolo 
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Assinam em nome de todos os subscritores 

 

 

 

Lisboa, 11 de maio de 2021 

 

 

   

 

    Almirante, REF 

 

 

 

 

 

 

General, REF 

António Carlos Fuzeta da Ponte 
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LISTA DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Sua Excelência o Presidente da República (em mão) 

Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República (em mão) 

Sua Excelência o 1º Ministro (em mão) 

Suas Excelências os líderes Parlamentares e Deputadas não inscritas 

Partido Socialista 

Partido Social Democrático 

Bloco de Esquerda 

Partido Comunista Português 

Partido Centro Democrático Social/Partido Popular 

Partido das Pessoas dos Animais e Natureza 

Partido Chega 

Partido Iniciativa Liberal 

Presidente da Comissão de Defesa Nacional 

Deputada Joacine Katar Moreira 

Deputada Cristina Rodrigues 

Suas Excelências os titulares do Conselho Superior de Defesa Nacional 

O Presidente da República (distribuído) 

O Presidente da Assembleia da República (distribuído) 

O 1º Ministro (distribuído) 

O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros 

O Ministro de Estado e das Finanças 

O Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital 

O Ministro da Defesa Nacional 

O Ministro da Administração Interna 

O Ministro das Infraestruturas e da Habitação 

O Ministro do Ambiente e da Ação Climática 

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

O Representante da República para a Região Autónoma dos Açores 

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira 



Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

389 

O Presidente do Governo da Região Autónoma dos Açores 

O Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira 

O Presidente da Comissão de Defesa Nacional (distribuído) 

O Chefe do Estado-Maior da Armada 

O Chefe do Estado-Maior do Exército 

O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea 

O Deputado José Mimoso Negrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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Diário de Notícias 

Eanes à cabeça. 28 ex-Chefes militares pedem travão na 

reforma das Forças Armadas 

 

 

 

 

 

Com Ramalho Eanes à cabeça, praticamente todos os ex-Chefes de Estado-

Maior dos três Ramos desde o 25 de abril assinam uma carta contra o plano do 

governo para mudar o comando superior das Forças Armadas, reforçando o 

poder do CEMGFA 

Valentina Marcelino 

13 maio 2021 

<https://www.dn.pt/politica/eanes-a-cabeca-28-ex-chefes-militares-pedem-travao-

na-reforma-das-forcas-armadas-13719185.html> 

A pressão sobre o governo para reavaliar a reforma do comando superior das 

Forças Armadas (FAA) subiu mais um patamar. Ramalho Eanes, ex-presidente 

da República e ex-Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas 

(CEMGFA), Fuzeta da Ponte, igualmente ex-CEMGFA e Brochado de Miranda, 

ex-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA) assinam por 25 outros ex-

Chefes dos três Ramos das Forças Armadas uma carta, dirigida aos "titulares 

dos órgãos responsáveis pela Defesa Nacional" (Presidente da República, 

primeiro-ministro, ministro da Defesa e grupos parlamentares), a apelar que 

este diploma, em vez de "deliberações apressadas" seja precedido por 

um "debate alargado à sociedade civil, envolvendo a inteligência nacional, 

Academia, os institutos públicos, os partidos políticos e o que de melhor existe 

em conhecimento e saber no país". 

Com a discussão no Parlamento agendada já para a próxima terça-

feira, dia 18, este será um derradeiro trunfo de vários oficiais-generais na 

reforma que se têm manifestado contra a proposta do governo, posição 

reforçada agora por esta tomada de posição de praticamente todos os ex-

Chefes dos três Ramos e CEMGFAS (com exceção para Valença Pinto) desde 

o 25 de abril, para adiar o processo. 

https://www.dn.pt/autor/valentina-marcelino.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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Mendes Cabeçadas, Pina Monteiro, Alvarenga de Sousa Santos e Luís Araújo, 

ex-CEMGFAS, bem como Melo Gomes e Macieira Fragoso, ex-Chefes de 

Estado-Maior da Armada; Rovisco Duarte, Salazar Braga, Silva Viegas, Pinto 

Ramalho e Rocha Vieira, ex-Chefes de Estado-Maior do Exército; e Aleixo 

Corbal, Teixeira Rolo e Mendes Dias, ex-CEMFA"s, encontram-se também 

entre os subscritores desta carta a que o DN teve acesso 

A proposta de alteração à Lei de Bases das Forças Armadas pretende reforçar 

a unidade de comando estratégico e operacional nas FAA, dando mais poder 

ao Chefe de Estado-Maior-General (CEMGFA), pretendendo com isso que a 

resposta dos militares seja mais célere nas missões. 

Mas estes Oficiais Generais discordam que os Chefes de Estado Maior (CEM) 

percam poderes, alegando ser necessário "definir um adequado equilíbrio, 

sem sobreposições, entre as funções de direção política e administração 

superior (Ministério da Defesa Nacional) e onde se insere o enquadramento 

do planeamento de defesa militar e as do CEMGFA (que assegurando a ligação 

entre a política e a estratégia deve preocupar-se com a prospetiva e com o 

planeamento estratégico, com os objetivos militares estratégicos e 

operacionais e ainda, neste contexto, com as orientações balizadoras do 

planeamento de forças) e, por último a gestão estratégica, disciplina esta, 

onde os CEM devem poder pontificar e, ao seu nível, comandar e administrar 

os seus ramos". 

O grupo dos 28 consideram a forma como o governo está a impor as 

mudanças um "imponderado retrocesso na metodologia de 

planeamento de defesa que tem vindo a ser aplicada e aperfeiçoada nas 

últimas quatro décadas". 

Entenderam "ter o dever cívico de expressar" a sua "apreensão acerca da 

forma como tem vindo a ser conduzida", assinalando "a perturbação 

provocada no ambiente das Forças Armadas" os obrigou a esta tomada 

de posição. 

"Assistimos a episódios de uma nova forma de fazer política", com "avisos 

intempestivos e ameaças veladas, veiculadas publicamente", que "deixaram 

profundas marcas", asseveram, recomendando uma "adequada prudência e 

reflexão" e classificando a "ação política" do ministro como "apressada" 

e "não convencional", através de um "exercício político degradado". 

Segundo os signatários, a "situação é hoje muito pior" do que quando 

avançaram as anteriores reformas (2009 e 2014): "degradação de 

efetivos e do sistema de forças, impossibilidade de cumprir o dispositivo em 

algumas missões, menosprezo da condição militar, assimetrias 

remuneratórias com outros corpos servidores do Estado, são algumas 

variáveis que inequivocamente nos causam maior apreensão", sustentam. 

https://www.dn.pt/politica/melo-gomes-vamos-ter-um-dono-disto-tudo-nas-forcas-armadas-13558537.html
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Segundo a carta a que o DN teve acesso, "não se conhece uma visão efetiva 

e estruturante para a mudança". 

O PSD já assumiu o seu apoio a esta reforma, conforme explicou ao DN 

a deputada Ana Miguel, coordenadora de Defesa da bancada do PSD. 

 

 

 

 

... /// ... 

 

 

 

EXPRESSO CURTO 

13 maio 2021 

 

A guerra dos chefes militares contra o ministro da Defesa conhece novos 

desenvolvimentos. O ex-Presidente da República, Ramalho Eanes, encabeça 

uma revolta inédita de 28 antigos chefes militares. Todos (menos um) 

assinaram uma carta em que se opõem à reestruturação proposta por João 

Cravinho. 

A espiral de animosidade entre o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho e 

os antigos chefes militares, atingiu esta semana um novo máximo e 

contribuiu para esta iniciativa inédita, carregada de peso político pelos nomes 

envolvidos, que estava a ser preparada há mais de uma semana: uma carta 

de seis páginas, crítica da reforma da estrutura superior das Forças Armadas 

e da crise que o setor atravessa, subscrita pelo ’Grupo dos 28’ ex-chefes 

militares dos três ramos. 

 

 

 

... /// ... 

https://www.dn.pt/politica/governo-e-psd-alinhados-poem-generais-em-sentido-13505776.html
https://www.dn.pt/politica/ana-miguel-dos-santos-nao-cedemos-a-pressoes-esta-reforma-e-inevitavel-13505844.html
https://impresa.us9.list-manage.com/track/click?u=8a4f8aa8fc09bb2c7e6a61ea6&id=96977de162&e=c99c8d2abd
https://impresa.us9.list-manage.com/track/click?u=8a4f8aa8fc09bb2c7e6a61ea6&id=96977de162&e=c99c8d2abd
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SEMANÁRIO EXPRESSO 

Perturbação.” Eanes encabeça revolta inédita de 28 e 

chefes militares “ 

FacebookTwitterE-Mail 

 

 

 

 

 

FOTO PAULO CUNHA/LUSA 

14 maio 2021 

<https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2533/html/primeiro-

caderno/politica/perturbacao.-eanes-encabeca-revolta-inedita-de-28-ex-chefes-

militares> 

 

Nunca um ministro fora tão abertamente contestado por tantos ex-chefes 

como está a ser João Gomes Cravinho 

Todos os antigos chefes (menos um) assinam uma 

carta contra a reforma Cravinho das FA 

VÍTOR MATOS 

É a primeira vez, em 47 anos de democracia que há uma manifestação de 

revolta desta dimensão entre as mais altas patentes militares na reforma, e 

que reflete o mal estar nas chefias, hierarquia e fileiras das Forças Armadas.  

A espiral de animosidade entre o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho e 

os antigos chefes militares, atingiu esta semana um novo máximo e 

contribuiu para esta iniciativa inédita, carregada de peso político pelos nomes 

envolvidos, que estava a ser preparada há mais de uma semana: uma carta 

de seis páginas, crítica da reforma da estrutura superior das Forças Armadas 

e da crise que o setor atravessa, subscrita pelo ’Grupo dos 28’ ex-chefes 

militares dos três ramos - com a única exceção do general Valença Pinto 

(Exército). 

https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2533/html/primeiro-caderno/politica/perturbacao.-eanes-encabeca-revolta-inedita-de-28-ex-chefes-militares
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2533/html/primeiro-caderno/politica/perturbacao.-eanes-encabeca-revolta-inedita-de-28-ex-chefes-militares
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2533/html/primeiro-caderno/politica/perturbacao.-eanes-encabeca-revolta-inedita-de-28-ex-chefes-militares
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A missiva é assinada à cabeça pelos mais antigos, o ex-Presidente da 

República general Ramalho Eanes (Exército), o almirante Fuzeta da Ponte 

(Armada) e o general Brochado Miranda (Força Aérea). 

Entre eles, contam-se seis antigos chefes do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas (CEMGFA), para expressarem “apreensão” e lançarem um aviso: a 

“perturbação provocada no ambiente das Forças Armadas obriga-nos a isto”. 

A mensagem, a que o Expresso teve acesso, foi enviada ontem, quinta-feira, 

ao Presidente da República, primeiro-ministro, ministro da Defesa, e grupos 

parlamentares. 

O documento contesta a linguagem do ministro Gomes Cravinho - classificada 

como uma “novilíngua” que está a “atingir proporções inusitadas” -, mas 

manifesta, sobretudo, críticas ao método de decisão e ao conteúdo da 

reforma do comando superior das Forças Armadas, que será votada no 

Parlamento, na próxima terça-feira, dia 18, pelo PS com apoio do PSD. (Ver 

P&R) 

O ministro da Defesa, que em março classificou as resistências dos militares 

na reforma como “interesses corporativos”, voltou à carga no início desta 

semana contra “uma agremiação de antigos chefes militares” que tenta 

“perpetuar a influência” nas Forças Armadas. 

A referência implícita visa o Grupo de Reflexão Estratégica Independente 

(GREI) de oficiais-generais, que tem movido influências, ao mais alto nível, 

contra a reforma em curso e que chegou a enviar um “estudo” contra a 

reforma ao Presidente da República. 

Gomes Cravinho avisou que, “em democracia, não é assim que as coisas 

funcionam”, acusando os velhos generais e almirantes de “manobras 

escusas” pelas quais o ministro não se deixa “intimidar”. 

Os 28 ex-chefes de Estado-Maior, sem terem o GREI como chapéu (do qual 

só três dos subscritores fazem parte), reagiram acusando o ministro da 

Defesa de “tentativa de imposição de pontos de vista únicos”, por vezes sob 

a “pressão implícita de ‘desqualificação’ e ‘destruição’ da reputação de quem 

discorde”. 

João Gomes Cravinho também chegou a dizer, esta terça-feira [11 de maio], 

que a revisão das leis em causa é uma “matéria de debate político" e é "na 

Assembleia da República" que "a discussão será feita entre as diferentes 

forças partidárias". 

Na carta, os 28 respondem que “não se deve estranhar que, na sociedade 

civil, se manifeste uma pluralidade de opiniões acerca das decisões “numa 

matéria tão “sensível”. 
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Generais como Garcia dos Santos, Cerqueira Rocha, Pina Monteiro ou Rocha 

Vieira (ex-governador de Macau) e almirantes como Mendes Cabeçadas, Melo 

Gomes ou Macieira Fragoso subscrevem o texto onde pode ler-se: “Assistimos 

a episódios de uma nova forma de fazer política”, com “avisos intempestivos 

e ameaças veladas, veiculadas publicamente", que ”deixou profundas 

marcas.” 

“MENOSPREZO” E EXERCÍCIO POLÍTICO “DEGRADADO” 

Os antigos chefes contestam o processo da reforma em curso, lembrando 

que, em 2009 e 2014 - nas mesmas circunstâncias - “foi sendo acolhida” a 

opinião dos chefes dos ramos, o que não consideram ter acontecido agora. 

Valença Pinto, o único ex-chefe que não assina a carta, era CEMGFA em 2009, 

quando a primeira tentativa de concentrar mais poder no EMGFA não se 

completou por oposição das chefias. 

Quanto à reforma propriamente dita - que dizem ser ”assumida 

solidariamente pelo Governo com base em projetos de terceiros" - os oficiais-

generais reformados recomendam uma “adequada prudência e reflexão” e 

classificam a “ação política” do ministro como “apressada” e “não 

convencional”. Vão até mais longe: “Começou-se da pior maneira e de forma 

pouco prometedora, uma espécie de exercício político e administrativo 

degradado.” 

“Qual a influência dos grupos de interesses e grupos de pressão que 

se movem na área das indústrias de defesa?”, questionam 

Os militares lamentam que “não foram revelados quaisquer estudos 

justificativos” da reforma do comando, e acusam o Governo e o atual CEMGFA 

almirante Silva Ribeiro, de inverterem prioridades: 

“Deixaram-se por resolver inúmeros problemas, públicos e notórios, que se 

prendem com a não coincidência dos recursos disponibilizados com os 

objetivos definidos”. 

Ainda há uma semana, o Expresso noticiou que a Marinha só tem uma de 

cinco fragatas a navegar e que o ramo se debate com graves problemas de 

manutenção dos navios. [ver notícia] 35 

 
35 Cf. <https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2532/html/primeiro-

caderno/politica/fragata-vasco-da-gama-em-risco.-marinha-a-beira-da-
catastrofe> 

https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2532/html/primeiro-caderno/politica/fragata-vasco-da-gama-em-risco.-marinha-a-beira-da-catastrofe
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2532/html/primeiro-caderno/politica/fragata-vasco-da-gama-em-risco.-marinha-a-beira-da-catastrofe
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2532/html/primeiro-caderno/politica/fragata-vasco-da-gama-em-risco.-marinha-a-beira-da-catastrofe
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A INFLUÊNCIA DE INTERESSES NOS NEGÓCIOS DA DEFESA 

Segundo os signatários da carta, a “situação é hoje muito pior” do que era 

antes: “Degradação de efetivos e do sistema de forças, impossibilidade de 

cumprir o dispositivo e algumas missões, menosprezo pela condição militar, 

assimetrias remuneratórias com outros corpos de servidores do Estado”. Se 

o poder reincidir nesse " tipo de erros”, garantem, ”as consequências serão 

cada vez em maior número e mais graves”. 

Já os efeitos da nova estrutura superior das FA vão depender “do uso que os 

titulares dos cargos de chefia militar vierem a dar às suas competências”, 

escrevem. E ainda acusam a Defesa de não ter esclarecido “as reais 

repercussões da reforma no futuro imediato, para não falar nos efeitos no 

longo prazo, que ninguém pode prever.” Para os militares, devia-se ter 

adotado a metodologia tradicional, começando o caminho pela revisão do 

conceito estratégico de defesa nacional e dos documentos “estruturantes” 

que daí derivam. 

Para os generais e almirantes, o Governo devia promover um “debate 

alargado à sociedade civil”, envolvendo especialistas, a academia e os 

partidos, para “refletir e ponderar” as questões de Defesa Nacional. 

Mas, sobretudo, o Executivo devia “preservar a transparência institucional” e 

manter os “graus e níveis intermédios de comando e administração da 

estrutura das Forças Armadas”. 

O ’Grupo dos 28’ ainda coloca outras questões, deixando no ar suspeitas em 

relação aos negócios da Defesa: “Qual a influência dos grupos de interesses 

e grupos de pressão que se movem na área das indústrias de defesa, dos 

programas de reequipamento militar e da gestão do património imobiliário?”, 

perguntam. “Que capacidade de resistência tem o Estado em relação a 

eventuais pressões?” 

Como reagirá o ministro a estas pressões - encabeçadas por um ex-

Presidente da República a quem Marcelo Rebelo de Sousa queria dar o 

marechalato e que está a refletir sobre se aceita presidir à Comissão de Honra 

dos 50 anos do 25 de Abril -, é algo que se vai saber nos próximos dias. 
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RÁDIO RENASCENÇA 

"É a democracia". Marcelo reage a polémica sobre reforma da 

Lei das Forças Armadas 

 

 

 

 

Foto: Nuno Veiga/Lusa (arquivo) 

Paula Caeiro Varela , com Lusa 

14 maio 2021 

<https://rr.sapo.pt/2021/05/14/pais/e-a-democracia-marcelo-reage-a-polemica-

sobre-reforma-da-lei-das-forcas-armadas/noticia/238665/> 

Questionado sobre a carta assinada pelos antigos chefes militares, com 

Ramalho Eanes, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que tem sido um processo 

longo, marcado por amplo debate. 

O Presidente da República comentou esta sexta-feira a polémica em torno da 

reforma da Lei das Forças Armadas. Marcelo Rebelo de Sousa diz que a 

contestação é própria do debate em democracia e que o processo está em 

curso, nas mãos do Parlamento. 

Questionado sobre a carta assinada pelos antigos chefes militares, com o 

antigo Presidente da República Ramalho Eanes, Marcelo Rebelo de Sousa, 

comandante supremo das Forças Armadas, lembra que tem sido um processo 

longo, marcado por amplo debate. 

“É um processo que já vem de trás. O senhor Presidente Eanes já 

manifestou várias vezes a sua posição sobes esta matéria no 

Conselho de Estado, fora do Conselho de Estado, várias das 

personalidades subscritoras já manifestaram noutros documentos. 

Eu recebi há um mês alguns dos subscritores.” 

https://images.rr.sapo.pt/marcelo_militares_100619_foto_nuno_veiga28628e20defaultlarge_1024.jpg
https://rr.sapo.pt/artigo/33804/paula-caeiro-varela
https://rr.sapo.pt/2021/05/14/pais/e-a-democracia-marcelo-reage-a-polemica-sobre-reforma-da-lei-das-forcas-armadas/noticia/238665/
https://rr.sapo.pt/2021/05/14/pais/e-a-democracia-marcelo-reage-a-polemica-sobre-reforma-da-lei-das-forcas-armadas/noticia/238665/
https://images.rr.sapo.pt/marcelo_militares_100619_foto_nuno_veiga28628e20defaultlarge_1024.jpg
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O Presidente da República lembra que a reforma da Lei das Forças Armadas 

está agora nas mãos da Assembleia da República e requer uma maioria 

alargada. 

“É um processo em curso, em que todos manifestaram a sua posição: 

responsáveis governativos, chefias militares, antigas chefias, especialistas, 

personalidades que têm sempre um papel muito importante e que 

intervieram no Conselho de Estado. É a democracia, é assim que está a seguir 

o processo, segue para a Assembleia da República. É um processo que exige 

uma maioria alargada, foi assim com a versão originária da Lei da Defesa 

Nacional”, recorda Marcelo Rebelo de Sousa. 

O chefe de Estado falava no final de uma visita à exposição sobre moedas e 

medalhas do Vaticano, no Museu do Dinheiro, em Lisboa, onde esteve 

acompanhado do governador do Banco de Portugal, do núncio apostólico e 

do arquivista e bibliotecário do vaticano, cardeal José Tolentino de Mendonça. 

A polémica à volta da reforma do Governo às Forças Armadas está a subir de 

tom e alcançou um patamar que não se via desde a Revolução de 1974. Numa 

ação inédita e cheia de simbolismo, também político, 28 antigos chefes 

militares dos três ramos das Forças Armadas dirigem uma carta ao Presidente 

da República, ao primeiro-ministro, ao ministro da Defesa e aos partidos com 

assento parlamentar. 

Em causa está o plano de reforma do ministro da Defesa, que pretende mudar 

o comando superior das Forças Armadas, reforçando o poder do Chefe de 

Estado-Maior-General. 

O PCP anunciou que vai votar contra as propostas de Governo do PS de 

reforma das Forças Armadas, na Assembleia da República, na próxima 

semana, por considerar tratar-se de um “processo de governamentalização”. 
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https://rr.sapo.pt/2021/05/14/pais/revolta-nas-forcas-armadas-ramalho-eanes-encabeca-carta-com-criticas-a-reforma-da-estrutura-superior/noticia/238628/
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RÁDIO RENASCENÇA 

Melo Gomes: Reforma não responde aos problemas das Forças 

Armadas e falta debate 

 

 

 

Pedro Mesquita, com redação 

14 maio 2021 

<https://rr.sapo.pt/noticia/pais/2021/05/14/melo-gomes-reforma-nao-responde-

aos-problemas-das-forcas-armadas-e-falta-debate/238708> 

Em declarações à Renascença, o Chefe de Estado-Maior da Armada alerta 

para a degradação das Forças Armadas e diz que o general Ramalho Eanes 

subscreveu a carta de protesto "sem pestanejar". 

O almirante Melo Gomes, antigo Chefe do Estado Maior da Armada, muito 

próximo de Ramalho Eanes, explica que a reforma que está desenhada não 

dá resposta - nem aborda sequer - as prioridades das Forças Armadas. 

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira 

que a reforma da Lei das Forças Armadas, que está no Parlamento, tem sido 

alvo de um amplo debate, mas Melo Gomes, um dos signatários de uma carta 

de protesto, discorda. 

“Um debate deste tipo não existiu. Houve debate certamente, como 

diz e muito bem o Presidente e comandante supremo das Forças 

Armadas, no âmbito do Conselho Superior de Defesa Nacional e no 

âmbito do Conselho de Estado. Agora, a nossa visão é diferente, é um 

debate alargado com a sociedade civil, com os institutos políticos, 

com o melhor saber que existe no âmbito militar”, afirma o antigo chefe 

de estado maior da Armada. 

O almirante Melo Gomes diz que o grupo de signatários da carta, entre os 

quais está o antigo Presidente Ramalho Eanes, defende “que é preciso 

ponderar as coisas devidamente”. 

“Os problemas que existem nas Forças Armadas não são, 

prioritariamente, aqueles que esta reforma, aparentemente, quer 

resolver. Os problemas que existem nas Forças Armadas são a não 

coincidência dos recursos disponibilizados com os objetivos que o 

poder político define”, sublinha o oficial nestas declarações à Renascença. 

https://rr.sapo.pt/artigo/33807/pedro-mesquita
https://rr.sapo.pt/noticia/pais/2021/05/14/melo-gomes-reforma-nao-responde-aos-problemas-das-forcas-armadas-e-falta-debate/238708
https://rr.sapo.pt/noticia/pais/2021/05/14/melo-gomes-reforma-nao-responde-aos-problemas-das-forcas-armadas-e-falta-debate/238708
https://rr.sapo.pt/2021/05/14/pais/e-a-democracia-marcelo-reage-a-polemica-sobre-reforma-da-lei-das-forcas-armadas/noticia/238665/
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EXPRESSO 

Marcelo fez um “esforço constante” para moderar a reforma 

das Forças Armadas. Mas para os ex-chefes isso não chegou 

 

 

Vítor Matos 

Jornalista 

14 maio 2021 

<https://expresso.pt/politica/2021-05-14-Marcelo-fez-um-esforco-constante-para-

moderar-a-reforma-das-Forcas-Armadas.-Mas-para-os-ex-chefes-isso-nao-chegou-

9342b98a> 

O Presidente abriu uma “exceção” no conselho de estado, fez um apelo em 

comunicado, sensibilizou o ministro para ter em conta as posições dos chefes 

militares, pediu “arrojo e bom senso”, e cravinho cedeu alguma coisa. Em belém 

admite-se que pode haver mais alterações no parlamento à reforma do comando 

superior das forças armadas, mas o tempo não volta para trás. 

Nos últimos meses, como comandante supremo, Marcelo Rebelo de Sousa 

teve um papel na suavização das arestas que mais incomodavam as 

chefias militares na reforma do comando superior das Forças Armadas.  

Mesmo assim, a amenização da proposta inicial do ministro da Defesa não 

chegou para impedir a violenta carta do ‘Grupo dos 28’ ex-chefes 

militares que o Expresso noticiou na edição desta sexta-feira e que está a 

agitar o meio castrense. As cedências de João Gomes Cravinho são 

reconhecidas em Belém e uma fonte próxima do Presidente admite mesmo 

ao Expresso que “tem vindo a haver avanços em relação ao ponto de 

partida”, resta “ver qual será o ponto de chegada”, uma vez que no 

Parlamento “ainda pode haver alterações” na fase de apreciação dos 

diplomas na especialidade. 

Marcelo, que na tarde desta sexta-feira desdramatizou a carta dos 28 como 

fazendo parte de “um amplo debate próprio e salutar em democracia”, 

lembrou o facto de ter convocado o Conselho Superior de Defesa Nacional 

(CSDN) para apreciar esta matéria e de ter aberto uma “exceção” para levar 

a ‘reforma Cravinho’ ao Conselho de Estado, apresentada pelo próprio 

ministro da Defesa, que entrou como convidado especial na reunião. 

https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/politica/2021-05-14-Marcelo-fez-um-esforco-constante-para-moderar-a-reforma-das-Forcas-Armadas.-Mas-para-os-ex-chefes-isso-nao-chegou-9342b98a
https://expresso.pt/politica/2021-05-14-Marcelo-fez-um-esforco-constante-para-moderar-a-reforma-das-Forcas-Armadas.-Mas-para-os-ex-chefes-isso-nao-chegou-9342b98a
https://expresso.pt/politica/2021-05-14-Marcelo-fez-um-esforco-constante-para-moderar-a-reforma-das-Forcas-Armadas.-Mas-para-os-ex-chefes-isso-nao-chegou-9342b98a
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2533/html/primeiro-caderno/politica/perturbacao.-eanes-encabeca-revolta-inedita-de-28-ex-chefes-militares
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2533/html/primeiro-caderno/politica/perturbacao.-eanes-encabeca-revolta-inedita-de-28-ex-chefes-militares
https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
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Desse “esforço constante” - que é como as iniciativas presidenciais são 

descritas em Belém - resultaram as alterações que o ministro acabou por 

conceder nos diplomas que mandou para o Parlamento, que visam concentrar 

poderes no Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA). 

Mas a perceção é a de que a reforma não deverá andar para trás, até 

porque o entendimento na Presidência é que o ponto de viragem já aconteceu 

em 2014, quando o CEMGFA passou a ter poder hierárquico sobre os chefes 

dos ramos e passou a ser o comandante operacional. Na verdade, Marcelo 

nunca se manifestou contra o aprofundamento dessas alterações 

realizadas há sete anos: em fevereiro, numa intervenção no Instituto 

Universitário Militar, até pediu “arrojo e bom-senso” no desenho do 

reforço do poder do CEMGFA para a reforma ser bem-sucedida. Arrojo há. 

Restará saber se, quando as leis saírem do Parlamento, Marcelo 

considera que houve “bom senso”. 

A polémica pública tem sido abordada de forma “simplista”, segundo a visão 

de Belém, quando a matéria é muito mais “complexa do que 

parece” porque mexe com as relações recíprocas de poder entre o ministro, 

o CEMGFA e os chefes dos ramos. Pelo menos num ponto Marcelo deverá 

concordar com a ‘carta dos 28’: as leis dependem muito da sua aplicação 

e as características pessoais de cada CEMGFA serão 

determinantes quando a reforma se tornar uma realidade. 

A primeira influência pública notória do comandante supremo 

aconteceu no comunicado do CSDN (em cuja reunião as altas patentes 

apresentaram reservas), no qual Marcelo fez saber que na modelação da 

proposta era “fundamental o papel dos chefes dos três ramos” - 

Exército, Marinha e Força Aérea -, com o objetivo de não haver um 

esmagamento dos altos comandantes perante a concentração de força no 

CEMGFA. 

Depois, no Conselho de Estado - onde Ramalho Eanes, que encabeça os 

subscritores da ‘carta dos 28’, fez uma intervenção muito crítica -, o 

Presidente voltou a reforçar a necessidade de as preocupações dos chefes de 

Estado-Maior serem tidas em conta. Na sequência dessas reuniões, Gomes 

Cravinho recebeu um memorando das chefias numa reunião do Conselho 

Superior Militar [30 de março] e acabou por fazer clarificações e cedências. 

AFINAL, O QUE MUDOU? 

Algumas arestas acabaram por ser limadas: o ministro deixou cair o 

chamado “recurso hierárquico” das decisões e atos dos chefes, que era 

possível na versão anterior, e recuou noutra questão incómoda para os 

ramos, relacionada com a nomeação dos comandantes da componente 

operacional - que vão passar para a dependência do CEMGFA. 

https://www.publico.pt/2021/02/26/politica/noticia/marcelo-espera-reforma-papel-cemgfa-bemsucedida-arrojo-bom-senso-1952316
https://expresso.pt/politica/2021-03-15-Conselho-Superior-de-Defesa-Nacional-da-luz-verde-a-reformas-do-Governo-nas-Forcas-Armadas
https://expresso.pt/politica/2021-03-22-Ex-chefes-militares-acusam-Governo-de-grave-erro-em-carta-a-Marcelo.-Reforma-tera-consequencias-gravosas-a9d74c0f
https://expresso.pt/politica/2021-03-22-Ex-chefes-militares-acusam-Governo-de-grave-erro-em-carta-a-Marcelo.-Reforma-tera-consequencias-gravosas-a9d74c0f
https://expresso.pt/politica/2021-03-19-Conselho-de-Estado-sobre-Defesa-Ramalho-Eanes-esta-contra-a-reforma-do-Governo-para-as-Forcas-Armadas-74913ab0
https://expresso.pt/politica/2021-03-31-Chefias-militares-apresentaram-memorando-ao-ministro-para-alterar-reforma-das-Forcas-Armadas-b4426d51
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Se, numa primeira versão, o CEMGFA nomeava estes comandantes apenas 

ouvindo as chefias, na proposta final estes passam a ser nomeados e 

exonerados pelo ministro da Defesa, sob proposta dos chefes dos 

ramos (e apenas ouvindo o CEMGFA). 

No que respeita à polémica que tem que ver com o despacho dos chefes dos 

ramos com o ministro, Cravinho acrescentou as “matérias administrativas 

e de execução orçamental que resultem da lei”, mas manteve o 

despacho relativo à execução da Lei de Programação Militar (compra de 

equipamentos) e da Lei de Infraestruturas Militares (gestão de edificado), 

mas não em relação à sua conceção. 

Já nas competências do Conselho de Chefes do Estado-Maior não 

manteve os poderes deliberativos deste órgão, mas mudou a semântica: na 

última versão do articulado, as chefias passam a dar “parecer” em vez de 

serem apenas “ouvidas”. 

O Presidente sublinhou, nas declarações que fez esta sexta-feira [14 de maio] 

à saída do Banco de Portugal, que as posições das partes, apesar destas 

mexidas, permanecem “as mesmas”. 

E que Marcelo conhece bem, uma vez que recebeu um estudo com mais de 

30 páginas de um grupo de oficiais-generais do Grupo de Reflexão Estratégica 

Independente (GREI) [Documento, de 20 de abril), que antes do ‘Grupo dos 

28’ tinha sido dos mais ativos a mover influências contra a reforma do 

ministro e do CEMGFA, almirante Silva Ribeiro. 

Se as alterações aos diplomas são suficientes para o Presidente promulgar - 

uma vez que o PSD até tinha uma posição inicial mais radical do que o 

Governo -, isso só se deve saber no fim do processo legislativo, quando as 

alterações à Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas e à 

Lei da Defesa Nacional chegarem a Belém. 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Ex-chefes contra a reforma das Forças Armadas não convencem 

a maioria 

PCP e BE assumem que vão votar contra o plano do governo para reforçar as 

responsabilidades e as competências do Chefe de Estado-Maior-General das 

Forças Armadas, apoiado pelo PS, PSD e CDS. 

 

 

 

 

Valentina Marcelino 

15 maio 2021 

<https://www.dn.pt/politica/ex-chefes-contra-reforma-de-forcas-armadas-nao-

convencem-a-maioria-13723366.html> 

A maioria parlamentar que deverá aprovar - admitindo "melhorias" - as 

propostas do governo para reformar a estrutura superior das Forças 

Armadas não cede ao grupo dos 28 ex-Chefes que, encabeçados pelo 

General Ramalho Eanes, antigo Presidente da República, apelaram a que esta 

medida fosse precedida de um "debate alargado à sociedade civil", numa 

derradeira tentativa de travar ou, pelo menos, adiar o processo legislativo em 

curso. 

PS, PSD e CDS estão alinhados com os princípios subjacentes às alterações à 

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

Armadas (LOBOFA) que visam reforçar as competências e aumentar as 

responsabilidades do Chefe de Estado-Maior-General das Forças 

Armadas (CEMGFA). 

Para já, os Oficiais Generais (todos os ex-Chefes dos Ramos e CEMGFA, com 

exceção de Valença Pinto, desde o 25 de abril) só encontram respaldo nos 

partidos mais à esquerda, PCP e BE, que admitem que vão votar contra 

as propostas do governo. governo. 

Quanto a Marcelo, questionado sobre o tema, vincou [14 de maio] que foi 

"acompanhando" e "ouvindo posições", mas "como é costume, o PR não 

intervirá na apreciação parlamentar." Lembrou, porém, que "é da 

competência do Presidente da República a última palavra". 

https://www.dn.pt/autor/valentina-marcelino.html
https://www.dn.pt/politica/ex-chefes-contra-reforma-de-forcas-armadas-nao-convencem-a-maioria-13723366.html
https://www.dn.pt/politica/ex-chefes-contra-reforma-de-forcas-armadas-nao-convencem-a-maioria-13723366.html
https://www.dn.pt/politica/eanes-a-cabeca-28-ex-chefes-militares-pedem-travao-na-reforma-das-forcas-armadas-13719185.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+DN-Ultimas+%28DN+-+Ultimas%29
https://www.dn.pt/politica/ramalho-eanes-defende-que-nunca-e-tarde-para-consensos-desde-que-se-queira--13722752.html
https://www.dn.pt/politica/ramalho-eanes-defende-que-nunca-e-tarde-para-consensos-desde-que-se-queira--13722752.html
https://www.dn.pt/politica/marcelo-enquadra-contestacao-a-reforma-das-forcas-armadas-como-debate-democratico-13721055.html
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O processo foi lançado pelo governo há apenas dois meses e será debatido 

no plenário da Assembleia da República na terça-feira [18 de maio], 

estando a votação prevista para sexta [21 de maio]. Os diplomas serão depois 

debatidos em detalhe na especialidade na Comissão de Defesa Nacional. Até 

à hora do fecho desta edição, apenas o PCP tinha apresentado duas propostas 

de alteração à LDN e à LOBOFA. 

Desde cedo que o PSD anunciou a sua inclinação de voto a favor do plano do 

governo, quando boa parte dos ex-Chefes subscritores da carta, tornada 

pública nesta sexta-feira [14 de maio], já tinham manifestado apreensão e 

críticas. 

"Não cedemos a pressões. Esta reforma é inevitável", declarou em 

entrevista ao DN, em março, Ana Miguel dos Santos, coordenadora para a 

Defesa do grupo parlamentar social-democrata. 

Desta vez o PSD não esteve disponível para reagir ao novo apelo dos ex-

Chefes, mas o DN apurou junto de fontes do partido que nada se alterou na 

posição. 

Do PS, Diogo Leão, coordenador da bancada parlamentar para a Defesa, 

refuta à partida as críticas do grupo dos 28 quanto a não ter havido debate 

prévio ao processo legislativo, que teve início formalmente a 8 de abril, com 

aprovação em Conselho de Ministros dos diplomas. 

"Houve debate em vários patamares, desde as reuniões do ministro da 

Defesa com os grupos parlamentares, que nem eram obrigatórias, na reunião 

do Conselho Superior de Defesa Nacional (15 de março), na discussão no 

Conselho de Chefes Militares com todos os Chefes dos Ramos no ativo e no 

próprio Conselho de Estado, por iniciativa do Presidente da República, no qual 

apenas o General Eanes apresentou oposição", sublinha este deputado. 

Diogo Leão entende que o "apelo" feito na carta "está limitado a um 

determinado universo de pessoas respeitáveis até pelo contributo de 

várias delas na construção da democracia, a começar pelo General Ramalho 

Eanes, mas são militares que estiveram em funções num ambiente 

geoestratégico muito diferente da atualidade. A lupa com que vemos 

esta reforma da estrutura superior das FA é muito diferente. A democracia 

tem regras e o lugar desta discussão é agora o Parlamento". 

Um dos signatários da carta, o Almirante Melo Gomes, um dos mais ativos 

porta-vozes do grupo dos Generais, contesta Diogo Leão. 

"O senhor deputado Leão que nunca ouviu um tiro e que pelos vistos é um 

especialista em estratégia, devia saber que no Grupo de Reflexão 

Estratégica Independente e nos "28" há militares que estiveram e 

comandaram desde a Guerra colonial, até outros que cumpriram missões no 

Afeganistão, no combate à pirataria no Índico, nas diversas missões de apoio 

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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à Paz, no bloqueio à Ex-Jugoslávia etc.… na NATO, na UE e nas Nações 

Unidas. Não haverá, em Portugal nenhum grupo com maior 

experiência! Estudem, informem-se e, sobretudo, assumam as suas 

responsabilidades livres dos diretórios partidários", assevera. 

O CDS lembra, por seu turno, que "sempre fez parte do arco do poder nos 

consensos em matéria de Defesa". Pedro Morais Soares, coordenador para 

a área da Defesa da bancada centrista, sublinha que "esta reforma é o chapéu 

que faltava para finalizar um processo iniciado com o governo PSD/CDS (em 

2014)", destacando a "melhoria da operacionalidade num sistema 

semelhante à maior parte dos países da NATO". 

E não deixa de acentuar "muita preocupação com a falta de financiamento das 

FA e o número de efetivos, longe do que é exigido". 

Da parte do PCP e do BE a reforma não é bem-vinda. 

Os comunistas entendem que há o risco de "governamentalização" das 

Forças Armadas e refutam influências do ex-Chefes. "Respeitamos as objeções 

apresentadas na carta dos 28 Oficiais Generais, ouvimo-los, mas a nossa 

posição estava decidida há muito e é contra esta ideia, que já vem do 

governo de direita, de centralizar o comando. No nosso entender, representa 

um grave risco de governamentalização, pois o ministro de Defesa passa 

a ter um único interlocutor em vez do Conselho de Chefes", sublinha António 

Filipe, porta-voz do PCP para a área da Defesa. 

No mesmo sentido vai o BE: "Reprovamos em toda a linha a proposta do 

governo. É mais uma negociata à Bloco Central que nos deixa de pé 

atrás", afirma João Vasconcelos, membro da Comissão de Defesa. "Não se 

percebe a pressa, nem a oportunidade (a meio da pandemia). Esta 

concentração de poderes é perigosa e deixa a democracia necessariamente 

mais pobre", conclui. 

 

 

 

 

... /// ... 
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Ex-Presidente Cavaco Silva considera que seria “chocante” 

PSD aprovar reforma das Forças Armadas 

Cavaco Silva dirigiu ainda duras críticas à posição do seu próprio partido sobre a 

proposta de lei, considerando que o apoio do PSD à reforma é “um equívoco a tempo 

de ser corrigido”. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuno Ferreira Santos 

Lusa 

16 de MAIO, 2021 

<https://www.publico.pt/2021/05/16/politica/noticia/expr-cavaco-silva-considera-

chocante-psd-aprovar-reforma-forcas-armadas-1962790> 

 

O ex-Presidente da República Cavaco Silva considerou, este domingo, que é 

“um erro grave” a reforma das Forças Armadas que o ministro da Defesa 

pretende fazer, afirmando que seria para si “chocante” ver o PSD aprová-la. 

“Considero um erro grave a reforma que o ministro da Defesa 

Nacional pretende agora levar a cabo, pondo em causa o equilíbrio na 

distribuição de competências entre o ministro, o chefe do Estado-

Maior General das Forças Armadas e os chefes de estado-maior dos 

ramos”, afirmou numa declaração enviada à agência Lusa. 

Cavaco Silva dirigiu ainda duras críticas à posição do seu próprio partido sobre 

a proposta de lei, considerando que o apoio do PSD, que disse ver veiculada 

na comunicação social, à reforma, é “um equívoco a tempo de ser corrigido”. 

Considerou ainda que “seria chocante ver deputados social-democratas 

seguirem esse caminho”. 

Para Cavaco Silva, a posição social-democrata em relação à proposta 

de lei “só pode resultar de duas razões: ignorância da realidade das 

Forças Armadas portuguesas ou concordância com o discurso de 

desconsideração e desqualificação do ministro da Defesa em relação 

a chefes militares a quem o país muito deve”. 

file:///C:/autor/lusa
https://www.publico.pt/2021/05/16/politica/noticia/expr-cavaco-silva-considera-chocante-psd-aprovar-reforma-forcas-armadas-1962790
https://www.publico.pt/2021/05/16/politica/noticia/expr-cavaco-silva-considera-chocante-psd-aprovar-reforma-forcas-armadas-1962790
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Dirigentes do PSD, como o antigo ministro Ângelo Correia e a deputada Ana 

Miguel Santos, têm vindo a manifestar-se publicamente favoráveis, grosso 

modo, às medidas idealizadas pelo executivo socialista, algo essencial à 

aprovação das iniciativas, que necessitam de maioria qualificada de dois 

terços dos deputados do hemiciclo de São Bento. 

Em causa estão propostas do Governo que alteram a Lei de Defesa Nacional 

e a Lei Orgânica das Forças Armadas, aprovadas em Conselho de Ministros 

no dia 8 de Abril, que centralizam competências no chefe do Estado-Maior 

General das Forças Armadas (EMGFA), alterando a estrutura superior de 

comando. 

Cavaco Silva argumenta que é uma reforma que “não é exigida pelas 

prioridades do presente nem pelos desafios do futuro”, e que a 

legislação em vigor “já garante a unidade de comando das Forças 

Armadas aos níveis estratégico e operacional”. Prova disso, considera, 

são “os elogios internacionais” aos militares portugueses que participam em 

missões no estrangeiro. 

Em 2009 e 2014, as reformas da estrutura superior que acompanhou, 

enquanto chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, 

“foram preparadas com o envolvimento activo e o acordo dos chefes de 

estado-maior dos ramos”, aponta Aníbal Cavaco Silva. 

A reforma é contestada por ex-chefes de estado-maior dos três ramos, 28 

dos quais – incluindo o ex-Presidente Ramalho Eanes – assinaram uma carta 

a criticá-la e a pedir um debate alargado à sociedade civil. 

Na carta com seis páginas, enviada na quinta-feira passada ao Presidente da 

República, primeiro-ministro, ministro da Defesa e grupos parlamentares, o 

grupo expressa “apreensão” e lança um aviso: a “perturbação provocada no 

ambiente das Forças Armadas obriga-nos a isso”. 

O grupo contesta também a linguagem do ministro Gomes Cravinho, que 

classificam como uma “novilíngua” que está a “atingir proporções inusitadas”, 

e manifesta críticas ao método de decisão e ao conteúdo da reforma do 

comando superior das Forças Armadas, que será debatida na Assembleia da 

República na próxima terça-feira. 

O ministro da Defesa, que em Março classificou as resistências dos militares 

na reforma como “interesses corporativos”, criticou no início da semana 

passada o que considera serem “manobras escusas” de “uma agremiação de 

antigos chefes militares” que tenta “perpetuar a influência” no sector. 

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enquadrou a 

contestação dos antigos chefes militares como parte de “um amplo debate, 

como é próprio em democracia e salutar em democracia”. 
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Realçou que “a palavra agora está nas mãos da Assembleia da República”, e 

que “é da competência do Presidente da República a última palavra”. 

Em meados de Março, o PSD apresentou um documento com propostas para 

a reforma das Forças Armadas, entre as quais a necessidade de maior 

investimento, mas também a constituição do chefe de Estado Maior General 

das Forças Armadas como “chefe do Estado-Maior de Defesa”, passando os 

chefes dos outros ramos (Exército, Marinha e Força Aérea) para a sua 

“efectiva dependência directa”, em termos operacionais. 

Nessa conferência de imprensa, o coordenador do Conselho Estratégico 

Nacional (CNE) social-democrata para a Defesa, Ângelo Correia, admitiu que 

o conceito de PS e PSD para o sector “é o mesmo”, o que considerou “muito 

bom”, e disse já ter tido contactos com o ministro João Gomes Cravinho sobre 

estas matérias. 

“Quanto aos diplomas que aí vêm, eles tocam apenas uma questão que é o 

problema da organização, a reorganização e reforço de uma ideia de reforma 

dentro do comando das FA, na área operacional”, afirmou Ângelo Correia, 

defendendo “uma solução em que a coordenação operacional” atribua 

responsabilidades mais claras ao chefe do EMGFA. 

 

 

... /// ... 

 

 

JORNAL DE NOTÍCIAS/AGÊNCIAS 

Rui Rio: votar contra a reforma das Forças Armadas seria "uma 

contradição muito grande" 

 

 

 

 

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou esta segunda-feira que seria uma 

"contradição muito grande" votar contra a reforma das Forças Armadas, 

defendida pelo partido "há anos", só porque foi apresentada pelo Partido 

Socialista (PS). 

17 maio 2021 

<https://www.jn.pt/nacional/rui-rio-votar-contra-reforma-das-forcas-armadas-

seria-uma-contradicao-muito-grande-13729411.html> 

https://www.jn.pt/nacional/rui-rio-votar-contra-reforma-das-forcas-armadas-seria-uma-contradicao-muito-grande-13729411.html
https://www.jn.pt/nacional/rui-rio-votar-contra-reforma-das-forcas-armadas-seria-uma-contradicao-muito-grande-13729411.html
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"Seria uma contradição muito grande do PSD dizer assim: nós há tantos 

anos que defendemos uma reforma neste sentido e agora porque ela é 

apresentada pelo Partido Socialista contradizemo-nos a nós mesmos e 

vamos votar contra só porque é do Partido Socialista, só porque não é do 

nosso governo", defendeu, em declarações aos jornalistas, no Porto, onde 

visitou o Museu do Holocausto. 

No domingo, o ex-Presidente da República Cavaco Silva considerou "um 

erro grave" a reforma das Forças Armadas que o ministro da Defesa 

pretende fazer, afirmando que é "um equívoco a tempo de ser corrigido", 

e que "seria chocante ver deputados social-democratas seguirem esse 

caminho". 

Declarando o seu respeito pelo ex-chefe de Estado cuja experiência 

destacou, o social-democrata sublinhou o que está em causa é uma 

matéria que consta dos programas do PSD "desde o tempo do Durão 

Barroso" que já apontava para a necessidade de uma reforma com "mais 

ou menos" estes parâmetros. 

"Não tem de ser exatamente assim, nem ninguém está a dizer que a forma 

como ela vai entrar no Parlamento é exatamente a forma como ela vai 

sair e poderá, na especialidade, naturalmente, sofrer alterações. Mas 

aquilo que é a linha de fundo é algo que esteve nos programas de Durão 

Barroso, de Santana Lopes até, nos programas de Passos Coelho e que 

nós procuramos sempre levar a cabo", observou. 

Para Rio esta é, por isso, uma questão de coerência, sob pena de amanhã 

[terça-feira] ser o PSD a tentar fazer uma reforma e o PS a votar contra 

porque foi apresentada pelos sociais-democratas. 

"Assim o país não anda para a frente", disse. 

O líder do PSD reconheceu, contudo, que a contestação encabeçada por 

ex-chefes de Estado-Maior, é algo a ter em conta no debate na 

especialidade. 

 

 

 

... /// ... 
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TVI24 

REFORMA DAS FORÇAS ARMADAS. COORDENADOR DO PSD ARRASA 

CAVACO SILVA: "DEVIA ESTAR CALADO" 

Ângelo Correia considera o antigo primeiro-ministro e presidente da 

república "não tem qualquer sentido tático nem técnico nem político" sobre 

o tema 

Nuno Mandeiro 

18 maio 2021 

<https://tvi24.iol.pt/politica/angelo-correia/reforma-das-forcas-armadas-

coordenador-do-psd-arrasa-cavaco-silva-devia-estar-calado> 

Na TVI24, o coordenador do PSD para a defesa nacional teceu duras críticas 

a Aníbal Cavaco Silva que disse que seria "chocante" e "um erro 

grave" o PSD aprovar reforma das Forças Armadas, proposta pelo Governo. 

Ângelo Correia pediu mesmo ao antigo presidente da república e 

primeiro-ministro, também ele social-democrata, que "não fale" por 

ser "uma pessoa que desta área não sabe nada”. 

O professor Cavaco Silva não fale. Tenho muito respeito pelo Cavaco 

Silva. Mas, assim como nós temos a obrigação de o respeitar 

e estimar, ele também tem de fazer um pequeno esforço para se 

ajudar a si próprio que é estar calado quando não sabe do que está a 

falar. Neste caso não tem qualquer sentido tático nem técnico nem 

político, são palavras de uma pessoa que desta área não sabe nada”, 

reitera Ângelo Correia. 

 O coordenador social-democrata confessa que todo o alarido em torno da 

reforma das forças armadas é para si "uma surpresa". O especialista 

garante que o projeto apresentado nada tem a ver "com eventuais 

tentativas de governamentalização política". 

“Não há retirada funcional do que quer que seja da área militar para 

a política. Não há. É uma questão de arrumação de poder dentro das 

forças armadas”, refere o coordenador do PSD. 

Ângelo Correia acrescenta que Portugal e Grécia são os únicos países da 

União Europeia que estão atrasados neste tipo de mudança estratégica na 

defesa nacional. 

https://tvi24.iol.pt/equipatvi24/nuno-mandeiro/5dcb3ae90b7022ee6b9b565b
https://tvi24.iol.pt/politica/angelo-correia/reforma-das-forcas-armadas-coordenador-do-psd-arrasa-cavaco-silva-devia-estar-calado
https://tvi24.iol.pt/politica/angelo-correia/reforma-das-forcas-armadas-coordenador-do-psd-arrasa-cavaco-silva-devia-estar-calado
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O coordenador do PSD para a defesa nacional lembra, que no regime atual, 

o Chefe do Estado-Maior-General não tem um poder efetivo sobre os três 

ramos militares. 

Ângelo Correi lembra que "quando foi necessária a criação da task force, 

para mandar o vice-almirante Gouveia e Melo com uma equipa de 40 

militares de todos os ramos foi preciso um despacho especial do 

Ministro da Defesa Nacional". 

O especialista acredita que, com a mudança dos tempos e do paradigma 

civilizacional, mudaram também as ameaças que podem atingir Portugal e a 

Europa. Garantido que é imperativo reformular as forças armadas nacionais 

para responder aos novos perigos que poderão um dia assolar o país. 

Hoje em dia as grandes ameaças são descontínuas: grupos 

terroristas, pirataria ou ataques cibernéticos. As guerras são 

[híbridas. (...) Mais que exército, armada e força aérea o país precisa 

é de forças armadas. Integrar os três ramos para que não haja 

competências nem concorrências, mas sim cooperação e 

entendimento”, culmina Ângelo Correia.  

A polémica em torno da reforma das Forças Armadas tem vindo a adensar-

se ao longo dos últimos dias.  

O debate esta terça-feira [18 de maio] sobre a reforma das Forças Armadas 

proposta pelo Governo foi utilizado pelos vários partidos, mais ou menos 

críticos da proposta do executivo, para apontar outros problemas estruturais 

do setor, como a falta de efetivos e meios. 

Em debate durante mais de hora e meia estiveram esta tarde duas propostas 

de lei do Governo, que alteram a Lei de Defesa Nacional e a Lei Orgânica das 

Forças Armadas (LOBOFA) - esta última concentrando no Chefe do Estado-

Maior das Forças Armadas competências operacionais – e ainda dois projetos 

de lei do PCP, que querem dar mais poderes ao Presidente da República e 

Comandante Supremo das Forças Armadas, quanto a Forças Nacionais 

Destacadas no estrangeiro, por exemplo, e a concessão do direito à 

manifestação aos militares. 

A reforma das Forças Armadas está a ser contestada por ex-chefes de Estado 

Maior dos três ramos, 28 dos quais - incluindo o ex-Presidente Ramalho Eanes 

- assinaram uma carta a criticá-la e a pedir um debate alargado à sociedade 

civil. O ministro da Defesa, que em março classificou as resistências dos 

militares na reforma como "interesses corporativos", criticou no início da 

semana passada o que considera serem "manobras escusas" de "uma 

agremiação de antigos chefes militares" que tenta "perpetuar a 

influência" no setor. 
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Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enquadrou a 

contestação dos antigos chefes militares como parte de "um amplo debate, 

como é próprio em democracia e salutar em democracia". 

 

... /// ... 

 

EXPRESSO 

Defesa responde ao ‘Grupo dos 28’ ex-chefes com um estudo: 

“Todos os países fizeram estas reformas” 

 
 

 

 

Rui Minderico 

Bruno Cardoso Reis, académico, investigador do Instituto da Defesa Nacional – mas 

também assessor do ministro da Defesa – publicou um estudo a demonstrar 

que a maioria dos países da NATO tem estruturas de comando superior das 

Forças Armadas como as que o Governo quer implementar em Portugal – e 

cuja reforma está a provocar um levantamento entre as antigas chefias. Em 

muitos casos, as reformas foram bem para lá do que PS e PSD querem 

aprovar. Saiba qual é o modelo de cada país. 

 

 

 

       Hélder Gomes                 Vítor Matos 

 Jornalista     Jornalista 

17 maio 2021  

<https://expresso.pt/politica/2021-05-17-Defesa-responde-ao-Grupo-dos-28-ex-

chefes-com-um-estudo-Todos-os-paises-fizeram-estas-reformas-6606726e> 

Esta é a resposta do Governo, a horas de o assunto ser discutido no plenário.  

O facto de não terem sido revelados “estudos justificativos” foi um dos 

argumentos do ‘Grupo dos 28’ ex-chefes militares – encabeçados pelo ex-

Presidente Ramalho Eanes – contra a reforma do comando superior das 

Forças Armadas que será debatida e votada esta terça-feira na Assembleia 

da República [18 de maio]. 

https://expresso.pt/autores/2018-04-02-Helder-Gomes
https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/politica/2021-05-17-Defesa-responde-ao-Grupo-dos-28-ex-chefes-com-um-estudo-Todos-os-paises-fizeram-estas-reformas-6606726e
https://expresso.pt/politica/2021-05-17-Defesa-responde-ao-Grupo-dos-28-ex-chefes-com-um-estudo-Todos-os-paises-fizeram-estas-reformas-6606726e
https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/autores/2018-04-02-Helder-Gomes
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Mas o Governo já tinha em marcha um relatório desde que, em março, 

um grupo de oficiais-generais fez chegar um documento com 30 páginas ao 

Presidente da República a contestar a reforma. O estudo, da autoria de 

Bruno Cardoso Reis, académico e assessor do ministro da Defesa, João 

Gomes Cravinho, está na página do Instituto da Defesa Nacional (IDN) desde 

sexta-feira, [14 de maio]36 o dia em que o Expresso divulgou a carta assinada 

por todos os antigos chefes do Estado-Maior (menos um), em que 

recomendavam uma pausa para “reflexão”, participada pela sociedade civil, 

universidades e especialistas. 

O estudo, intitulado “Direção e Comando Superior das Forças Armadas 

na Europa do Século XXI – uma análise histórica e comparativa”, 

conclui que nos outros países europeus da NATO, o chefe de Estado-Maior-

General das Forças Armadas (CEMGFA) – ou o seu correspondente, o Chief 

of Defense (CHOD), que tem ainda mais poderes – centraliza as estruturas 

de comando, num modelo em tudo semelhante ao que se quer fazer 

em Portugal, ou de forma ainda mais acentuada. 

“Todos os países da faixa euro-atlântica fizeram reformas deste 

tipo”, aponta Bruno Cardoso Reis ao Expresso. “E mesmo em países do 

Leste, como a República Checa ou a Hungria, até muito recentemente, nos 

últimos dois anos, houve reformas no sentido precisamente de criar uma 

estrutura que reforça muito o poder de quem está no topo da hierarquia 

militar e esta dimensão do comando conjunto”, acrescenta. 

Em todos os países europeus onde houve reformas, conclui o estudo, 

reforçou-se “o poder do CEMGFA ou seu equivalente”, com a 

“subordinação operacional dos ramos e, por vezes, com o fim dos 

respetivos Estados-Maiores e a sua transformação em comandos de 

componente”. Em Portugal não se chegou a tanto, apesar de o PSD, que 

está ao lado do Governo, ter defendido, através do Conselho Estratégico 

Nacional, um modelo mais parecido com o de um CHOD do que de um 

comando operacional conjunto. 

O estudo reconhece que, por regra, estas mudanças geram “alguma 

contestação” e que “nenhum modelo organizacional das Forças 

Armadas funciona bem sem o empenhamento das chefias”, que têm 

resistido sem intervenção pública e chegaram a apresentar um memorando 

com alterações que em parte foram acolhidas pelo ministro João Gomes 

Cravinho. 

Mas o relatório deixa um recado político para os ex-chefes que têm 

manifestado publicamente o sentimento da hierarquia. 

 
36 Cf. <https://www.idn.gov.pt/pt/publicacoes/ebriefing/Documents/E-

Briefing%20Papers/E-Briefing%20Papers%2014Mai21.pdf> 

https://expresso.pt/politica/2021-03-18-Ex-chefes-militares-em-guerra-com-o-Governo-escrevem-a-Marcelo-para-travar-reforma-ce42ec9d
https://www.idn.gov.pt/pt/publicacoes/ebriefing/Documents/E-Briefing%20Papers/E-Briefing%20Papers%2014Mai21.pdf
https://www.idn.gov.pt/pt/publicacoes/ebriefing/Documents/E-Briefing%20Papers/E-Briefing%20Papers%2014Mai21.pdf
https://www.idn.gov.pt/pt/publicacoes/ebriefing/Documents/E-Briefing%20Papers/E-Briefing%20Papers%2014Mai21.pdf
https://www.idn.gov.pt/pt/publicacoes/ebriefing/Documents/E-Briefing%20Papers/E-Briefing%20Papers%2014Mai21.pdf
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Apesar de admitir a necessidade de “um amplo debate público sobre 

estes temas, com especialistas civis e militares” – como pediram os ex-

chefes – no que respeita aos generais e almirantes na reforma, a discussão 

deve prosseguir “de acordo com as regras habituais”, que garantam 

que “ninguém se arroga indevidamente o estatuto de porta-voz das 

Forças Armadas fora da hierarquia legalmente constituída e do 

respeito pela tutela democrática das mesmas”. 

Ou seja, apesar de este ser um estudo do IDN, contém a posição política do 

ministro em relação às antigas chefias – cuja posição foi reforçada com o 

apelo do ex-Presidente Cavaco Silva para o PSD não votar a proposta. 

Bruno Cardoso Reis diz ser “evidente que os militares – sobretudo os militares 

na reforma, que são quem tem liberdade de falar – têm toda a legitimidade 

para se pronunciar sobre estes temas e faz sentido que sejam 

ouvidos”. O investigador lamenta, no entanto, que “até aqui a questão se 

centre apenas, ou sobretudo, em questões processuais” e não em questões 

de fundo. “Não vejo uma grande vontade de discutir uma visão de 

futuro das Forças Armadas ou da Defesa em Portugal”, diz ao Expresso. 

Por outro lado, também diz não conhecer “nenhum exemplo, a nível europeu, 

de declarações semelhantes às da AOFA [Associação de Oficiais das Forças 

Armadas]”. “Uma associação de oficiais, que é suposto ser minimamente 

representativa, diz que os oficiais apenas devem obediência ao povo e não a 

uma maioria parlamentar ocasional, nem sequer ao Presidente da 

República... Esses não são os termos habituais de debate nestas questões”, 

aponta. [O autor do estudo, porventura, inconscientemente, confunde o GREI 

com a AOFA]. 

Este tipo de mudanças gera, efetivamente, por regra, “alguma contestação, 

por um compreensível receio prudencial de que uma mudança possa afetar a 

capacidade operacional, ou pelo temor quanto ao seu eventual impacto nas 

estruturas de poder existentes, no sistema de instrução e promoção, no 

orçamento e nos meios disponíveis” e também por uma questão “identitária” 

pelo espírito de corpo promovido pelas Forças Armadas, pode ler-se no 

estudo. 

A participação no debate de militares com experiência é, para o 

autor, “evidentemente uma mais-valia”, mas “não faz sentido que o 

debate seja monopolizado por militares”. É importante que haja também 

uma participação de civis, a par de militares, defende, ainda que reconheça 

que os militares têm “alguma razão” quando se queixam da falta de interesse 

ou conhecimento do mundo civil por estes temas. “Não pode é haver qualquer 

dúvida de que, em última análise, quem decide é o Parlamento” – aliás, 

lembra, com regras que obrigam a uma maioria reforçada de dois terços para 

qualquer alteração de fundo nestas questões. 
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“Cabe a quem se opõe a qualquer tipo de reforma dizer o que é que Portugal 

tem assim de tão único que explica que deva continuar à margem desta 

tendência e quais são as grandes vantagens de não se acompanhar esta 

tendência”, sugere Bruno Cardoso Reis, que continua: “Se realmente 

acham que o mundo, em termos de geoestratégia e de tecnologias, 

não está a mudar de um modo que nos obriga a todos, em todas as 

áreas, a procurar adaptar a nossa forma de funcionar nas diversas 

instituições”. “Seria estranho que isso não acontecesse também nas Forças 

Armadas”, anota ainda. 

Segundo o estudo, nos “países em que os Estados-Maiores dos ramos ou seu 

equivalente são mantidos, verifica-se uma forte concentração destes nas 

tarefas de recrutamento, treino, aprontamento e sustentação”. Acima de 

tudo, Bruno Cardoso Reis espera que “não se perca a oportunidade de discutir 

um pouco mais a fundo, e em termos mais concretos, o que se pretende e 

para onde se aponta a evolução da Defesa, não só em Portugal, mas também 

a nível europeu e global”. 

COMO É NOS PAÍSES MAIORES? 

Reino Unido: A última grande reforma teve lugar em novembro de 2010, 

diz o estudo. Nessa altura, os chefes dos Estados-Maiores dos ramos 

britânicos ficaram ainda mais longe do centro das decisões operacionais e 

foram ultrapassados pela própria administração pública, ao deixarem de 

participar na Defence Board, o organismo máximo de direção da política de 

Defesa, onde têm assento o ministro, o CHOD, o secretário-geral e os 

diretores gerais do Ministério da Defesa. 

França: Em 2014, foi criado, na dependência do CEMGFA, o Comando para 

as Operações Interarmas que passou a ser responsável pelo emprego e 

comando operacional das tropas francesas. Mais recentemente, o CHOD 

passou também a liderar os comandos conjuntos para o Ciberespaço (em 

2017) e para o Espaço (em 2019). “Todos os esforços reformistas têm sido 

no sentido de reforçar a dimensão conjunta”, diz o estudo do IDN. 

Alemanha: Depois de grandes resistências por razões históricas, as reformas 

neste sentido foram iniciadas em 2012, quando os comandos da componente 

operacional do Exército, Força Aérea e Marinha passaram a estar diretamente 

subordinadas ao EMGFA num Comando Conjunto para Operações, tal como o 

Serviço Médico e até um Comando Logístico único. 

Espanha: Depois de reformas em 2010 e 2014 – datas que quase coincidem 

com as realizadas em Portugal – em 2020 foi aprofundada: os chefes dos 

Estados-Maiores dos ramos “ficam principalmente responsáveis pelo 

aprontamento e sustentação das forças e cabe ao CHOD o comando direto de 

toda a dimensão operacional”. 
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COMO É NOS PAÍSES DA DIMENSÃO DE PORTUGAL? 

Países Baixos: A partir de 2005 o CHOD passou a comandar a componente 

operacional dos ramos e também a parte da Ciberdefesa e as Operações 

Especiais. “A função dos serviços dos ramos é essencialmente de treino e 

aprontamento”. Quando uma unidade é considerada aprontada – pronta para 

entrar em missão –, “o seu comando é automaticamente transferido para o 

comando operacional conjunto”, diz o relatório. 

Dinamarca: Já tem esta filosofia há mais tempo, com um modelo de CHOD 

desde 1969. “Atualmente há sob a dependência do CHOD e do Estado-Maior 

Conjunto, Comandos de Componente (terra, mar, ar) um Comando Conjunto 

para Operações, bem como um Comando Conjunto para Operações Especiais 

e um Comando Conjunto do Ártico.” 

Finlândia: Não tem sequer Estados-Maiores dos ramos. A última reforma 

importante foi concluída em 2015 e criou-se um Comando Conjunto de 

Logística. Há apenas um Comando de Operações conjunto, sob tutela do 

CHOD, com autoridade direta sobre os chefes dos ramos como comandantes 

de componente. 

Bélgica: Adotou, desde 2002, o modelo do CHOD e, desde 2018, tem um 

comando único plenamente integrado dos comandos da componente 

operacional (médica, aérea, naval e terrestre). “A função dos Ramos é 

essencialmente de treino, formação e aprontamento”, escreve Cardoso Reis. 

Bulgária: Apesar de vir da tradição da Europa de Leste de um EMGFA com 

um Estado-Maior diretor a que estavam subordinados os Estados-Maiores dos 

ramos, desde 2010 que se optou pelo “fim dos Estados-Maiores dos Ramos, 

com um Estado-Maior único da Defesa sob o CHOD”. 

Grécia: Ainda não tem este modelo, e é um país em tensão permanente com 

a Turquia, onde as Forças Armada têm bastante relevância. Iniciou-se um 

processo de reforma do comando superior das Forças Armadas em maio de 

2019, e foram “aparentemente” dadas instruções pelo Ministério da Defesa 

para uma reforma da Estrutura de Comando, a ser aprovada ainda em 2021. 

 

 

 

 

... /// ... 

  



Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

417 

OBSERVADOR 

Erros e equívocos na reforma da 

estrutura superior das Forças Armadas 37 

 

 

 

Num país com problemas sociais, económicos, financeiros, sanitários, não se 

compreende que se crie um “não problema” sobre a estrutura superior das Forças 

Armadas 

18 de maio 2021 

<https://observador.pt/opiniao/erros-e-equivocos-na-reforma-da-estrutura-

superior-das-forcas-armadas/> 

No Parlamento, há duas propostas do Governo para reforçar as competências 

do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA). Uma, 

altera a Lei de Defesa Nacional (LDN) e outra aprova uma Lei Orgânica das 

Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA), que baixa as posições 

da Marinha, Exército e Força Aérea com repercussões na defesa nacional e 

na organização e funcionamento das Forças Armadas. O Ministro da Defesa 

Nacional (MDN), comunicou as alterações, através da comunicação social, 

surpreendendo militares e público em geral e criando apreensões ao não 

divulgar estes projetos de decretos-lei.  

Em ambas as propostas, a perda de autonomia dos Chefes de Estado-Maior 

dos ramos (CEM) e passagem à dependência hierárquica do CEMGFA para os 

assuntos militares, é justificada “com a melhoria da articulação político-

militar, nomeadamente através de uma distinção mais clara entre a 

orientação estratégica e a execução, o reforço da unidade de comando das 

Forças Armadas, aos níveis estratégico e operacional, a minimização de 

redundâncias de competências e de estruturas e o esclarecimento de 

situações que podem ser equívocas quanto à linha de comando.”. 

Afirmar que se pretende alcançar este objetivo é um equívoco, pois a atual 

legislação já dá ao CEMGFA todos os instrumentos para exercer o comando 

operacional das forças e dos meios da componente operacional do sistema 

de forças, em todo o tipo de missões das Forças Armadas, dispondo do 

Comando Conjunto para as Operações Militares. 

 
37 Major-general reformado. Antigo Comandante da Zona Militar dos Açores (2003-

2005). Sócio fundador do GREI. 

https://observador.pt/opiniao/erros-e-equivocos-na-reforma-da-estrutura-superior-das-forcas-armadas/
https://observador.pt/opiniao/erros-e-equivocos-na-reforma-da-estrutura-superior-das-forcas-armadas/
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Enquanto responsável pelo planeamento e implementação da estratégia 

militar operacional, também já tem na sua dependência os CEM para 

questões que envolvam prontidão, emprego e sustentação das forças e meios 

da componente operacional do sistema de forças.  

Desde 1982, o CEMGFA, tem as competências adequadas ao cumprimento 

das missões operacionais das Forças Armadas e os anteriores detentores do 

cargo, oficiais generais com conhecimento, pensamento estratégico e 

experiência de comando e liderança, têm projetado, com os CEM, forças para 

várias partes do mundo, em missões de paz e humanitárias da ONU, NATO 

ou UE, honrando Portugal e merecendo rasgados elogios.  

Qual é então a questão de nível estratégico ou operacional, que exige esta 

reforma da estrutura superior das Forças Armadas, quando tudo mostra que 

o fundamental da modernização passa por garantir os recursos (humanos e 

materiais) adequados aos três ramos? É o reforço das competências do 

CEMGFA que colmata as limitações à operacionalidade das Forças Armadas? 

A resolução de um problema não pode assentar em remendos descentrados 

da questão essencial e nenhuma força conjunta ou de componente (marítima, 

terrestre, aérea ou cyber) poderá ter melhor desempenho sem recursos 

adequados ao cumprimento das missões. 

A fundamentação para a nova LOBOFA também refere que esta “não 

representa uma rutura com o passado e procura dar continuidade a reformas 

anteriores”. Tal afirmação é outro equívoco porque a proposta rompe com a 

realidade atual, designadamente, em três aspectos:  

− Subordina os CEM ao CEMGFA, sem um desígnio nacional que o 

justifique; 

− Elimina a capacidade deliberativa do Conselho de Chefes de Estado-

Maior, que passa a órgão de consulta do CEMGFA; 

− Alivia a agenda do MDN, passando os assuntos dos ramos a ser, na 

generalidade, intermediados pelo CEMGFA.  

O MDN afirmou, na Comissão de Defesa Nacional, que está a pensar nos 

desafios do futuro e interessado nas reacções e ideias dos oficiais do ativo, 

que vão ser as forças armadas do futuro, não desprezando a experiência do 

passado. Posteriormente, disse que não são os militares do passado que 

devem decidir o funcionamento das Forças Armadas do presente e futuro. 

Tais afirmações dão uma visão muito diferente da realidade, porque:  

Fala de futuro, sem tratar dos problemas atuais; 

• Mostra disponibilidade para um debate, que não existe;  

• Tenta passar a ideia de divisão entre militares do ativo, reserva e 

reforma, que não há;  
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• Afirma que há militares a querer decidir as políticas de defesa, o que é 

uma deturpação. 

Foi também dito que entre os países da NATO já não há um modelo parecido 

com o português, porque já evoluíram para um modelo em que o CEMGFA 

tem autoridade sobre os três ramos e sobre as valências da ciberdefesa e 

saúde militar. Mas, comparar a organização militar, apenas, pelo critério da 

subordinação hierárquica dos chefes dos estados-maiores dos ramos, é um 

processo perigosamente redutor para importar modelos de organização de 

forças armadas.  

Para concentrar poderes no CEMGFA é também utilizado o argumento de que 

a maioria dos países aliados com Forças Armadas de referência, no espaço 

geopolítico da Europa Ocidental e Atlântica tem esse modelo. Contudo, não 

se podem comparar situações incomparáveis porque, dos vinte e um países 

que integram simultaneamente a NATO e a UE, apenas seis (Bélgica, 

Espanha, França, Irlanda, Luxemburgo e Países Baixos) e Reino Unido 

(NATO), são referidos como modelo que se pretende imitar. No entanto, 

verifica-se que, mesmo esses seis países, têm diferentes regimes, 

desenvolvimento, forma de governo, cultura e tradições e até organização, 

recursos e capacidades das respetivas forças armadas. O próprio cargo mais 

elevado da hierarquia militar “chefe de estado-maior de defesa”, tem funções 

que não correspondem, na globalidade, às previstas nas propostas em 

discussão. 

Tais diferenças são notórias quando comparados os conceitos estratégicos de 

defesa nacionais e os reflexos destes na organização das correspondentes 

forças militares.  

O atual Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN) não justifica a 

alteração do modelo em vigor. Além disso, o Governo também enviou ao 

Parlamento uma proposta de Lei das Grandes Opções para 2021-2025, 

reiterando uma “reorganização das Forças Armadas em função do produto 

operacional, no sentido de privilegiar uma estrutura de forças baseada em 

capacidades conjuntas e assente num modelo de organização modular e 

flexível e uma efetiva arquitetura de comando conjunto”, cuja discussão fica 

condicionada por estas propostas de reforço das competências do CEMGFA. 

Num país com problemas (sociais, económicos, financeiros, sanitários…), não 

se compreende que se crie um “não problema” sobre a estrutura superior das 

Forças Armadas sem que, previamente, seja discutido e atualizado o CEDN. 

Os portugueses vivem em paz e democracia. Os monólogos do MDN e 

considerar que a defesa da autonomia dos ramos militares como “guerras 

passadas, de natureza corporativa”, e a desconsideração de militares da 

reserva e reforma, fazem recordar tempos da “peste grisalha”, de má 

memória! 
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Dizer que as críticas às propostas “são contra esta reforma”, é um erro pois, 

apenas, apelam a um debate prévio, que inclua as Forças Armadas. Também 

não parece correto utilizar o facto de a maioria das opiniões serem expressas 

por militares da reserva e reforma, quando todos sabemos que os do ativo 

não se podem pronunciar publicamente. 

Em assuntos que envolvem as Forças Armadas, não deve haver vencedores 

nem vencidos. Alterações da LDN e da LOBOFA aconselha consenso, 

tranquilidade, transparência e participação de especialistas dos ramos e do 

Instituto Universitário Militar, além do MDN e EMGFA, sem beliscar a coesão 

dos militares, fundamental nas Forças Armadas. Esta foi sempre a prática em 

processos legislativos deste âmbito, antes da decisão nos órgãos 

institucionais. 

O défice de debate, pode ainda ser ultrapassado na Assembleia da República, 

onde a Comissão de Defesa Nacional tem a oportunidade de habilitar os 

deputados a decidirem, com conhecimento e responsabilidade, sobre 

matérias tão relevantes no âmbito da defesa nacional e das Forças Armadas.  

 

... /// ... 

 

TVI 

“RUI RIO É VÍTIMA DELE PRÓPRIO. UMA LIDERANÇA SOLITÁRIA E 

UM POUCO ERRÁTICA” 

 

 

 

 

 

Maria João Avillez criticou as declarações do coordenador do PSD para a 

defesa nacional, Ângelo Correia, e pediu "autoridade, coerência e rumo" a 

Rui Rio 

Nuno Mandeiro 

19 maio 2021 

<https://tvi24.iol.pt/opiniao/angelo-correia/maria-joao-avillez-rui-rio-e-vitima-

dele-proprio-uma-lideranca-solitaria-e-um-pouco-erratica> 

https://tvi24.iol.pt/equipatvi24/nuno-mandeiro/5dcb3ae90b7022ee6b9b565b
https://tvi24.iol.pt/opiniao/angelo-correia/maria-joao-avillez-rui-rio-e-vitima-dele-proprio-uma-lideranca-solitaria-e-um-pouco-erratica
https://tvi24.iol.pt/opiniao/angelo-correia/maria-joao-avillez-rui-rio-e-vitima-dele-proprio-uma-lideranca-solitaria-e-um-pouco-erratica
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Maria João Avillez considera que este tema é muito mais do que uma 

polémica e que esta reforma “não foi completamente explicada ao país”. 

Mais do que uma polémica é um assunto muito sério, porque quando 

vemos uma discordância da parte de todos os chefes militares, desde 

abril de 1974, e quando vemos dois ex-presidentes da república 

discordar também, veemência, desta reforma temos de parar para 

pensar. O assunto é sério. Nada justificaria que tantos chefes se 

juntassem para manifestar a sua discordância”, refere Maria João 

Avillez. 

Na terça-feira, o coordenador do PSD para a defesa nacional defendeu a 

reforma das forças armadas, lembrando que esta já ocorreu em todos os 

países europeus, com exceção de Portugal e Grécia. 

Maria João Avillez acredita que "não se pode falar de um só 

modelo" adaptável a todos os estados-membros da União Europeia, dadas 

as discrepâncias entre todas estas forças bélicas. 

A comentadora da TVI acrescenta existe "um caminho que deveria ter sido 

feito e não foi” lembrando algumas lacunas conhecidas das forças de defesa 

nacional portuguesas. O Alfeite está, praticamente, fora de combate. Há 

fragatas que não vão ao mar, porque não têm peças. Os submarinos 

não submergem. 

São precisos muitos mais efetivos do que aqueles que há e não há 

suficientes meios financeiros para os chamar para as fileiras das 

forças armadas”, explica a comentadora. 

Maria João Avillez acredita que o PSD "não esteve nada bem" ao colocar-

se ao lado do PS na reforma das forças armadas. A comentadora acrescenta 

que Rui Rio não entendeu a importância deste assunto e deixou-o a cargo 

de "alguém que se sabia à partida que ia ter uma anuência com o PS", 

referindo-se ao coordenador do PSD para a defesa nacional, Ângelo Correia. 

As críticas dirigidas ao líder social-democrata estenderam-se ao seu método 

de liderança. Maria João Avillez diz que “Rui Rio é vítima dele próprio, de 

uma liderança demasiado solitária e um pouco errática”. 

Não se lhe pede o mesmo que a um deputado ou militante do partido. 

Pede-se-lhe autoridade, coerência e rumo. Nesse sentido é que há 

uma responsabilidade acrescida quando se é líder do maior partido 

da oposição”, culmina Maria João Avillez. 

 

... /// ... 

  



A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas 

 

422 

 

  



Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS PROPOSTAS DE LEI DO GOVERNO NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

- O debate na generalidade e a opinião publicada - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de maio de 2021 
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JN/AGÊNCIAS 

João Cravinho defende "mudança prudente e ponderada" na 

reforma militar 

 

 

 

 

 

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, na Assembleia da República 

Foto: LUSA 

18 maio 2021 

<https://www.jn.pt/nacional/joao-cravinho-defende-mudanca-prudente-e-

ponderada-na-reforma-militar-13734152.html> 

O ministro das Defesa Nacional respondeu esta terça-feira às críticas à 

reforma da estrutura das Forças Armadas, afirmando tratar-se de uma 

"mudança prudente e ponderada, sustentada e aconselhada" pela 

experiência de Governos do PS e do PSD/CDS. 

"Esta é uma mudança prudente e ponderada, sustentada e aconselhada 

pela experiência das reformas de 2009 e 2014, e também pelas 

experiências acumuladas na gestão das missões diversas das Forças 

Armadas", afirmou João Gomes Cravinho, na abertura do debate, no 

parlamento, das duas propostas de lei para rever a Lei de Defesa Nacional 

e a Lei Orgânica das Forças Armadas (LOBOFA). 

Para João Gomes Cravinho, esta é "a oportunidade e a obrigação", "em 

nome do investimento" nas Forças Armadas, "do esforço de cada um dos 

militares", e "do pleno cumprimento das múltiplas missões" e também 

uma de "evitar a dispersão de meios e algumas entropias legais que ainda 

condicionam" o seu desempenho. 

O ministro da Defesa respondeu às críticas dos ex-chefes militares às 

mudanças na estrutura de comando, dizendo que as "Forças Armadas não 

existem para si próprias, e os ramos não existem para si próprios". 

https://www.jn.pt/nacional/joao-cravinho-defende-mudanca-prudente-e-ponderada-na-reforma-militar-13734152.html
https://www.jn.pt/nacional/joao-cravinho-defende-mudanca-prudente-e-ponderada-na-reforma-militar-13734152.html
https://www.jn.pt/entidade/pessoa/joao-gomes-cravinho.html
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"Esta é uma reforma a olhar para os desafios do presente e do futuro 

global, não para o passado. As Forças Armadas não existem para si 

próprias, e os ramos não existem para si próprios. Estão ao serviço da 

defesa eficaz do interesse nacional num Mundo cada vez mais conflituoso, 

mais competitivo, e em mudança mais acelerada", disse João Gomes 

Cravinho. 

Na abertura do debate, o ministro afirmou que as mudanças têm em conta 

o "posicionamento estratégico e a postura" das Forças Armadas que "estão 

em transformação". 

E apontou quatro fatores, "alterações na distribuição de poder a nível 

global e regional", o "rápido desenvolvimento de novas capacidades", as 

"mudanças na tipologia de ameaças" e no tipo de "missões prioritárias".  

Cravinho garante equilíbrio de poderes 

O ministro da Defesa Nacional garantiu que a reforma militar proposta 

pelo Governo não implica qualquer alteração no relacionamento entre o 

sistema político e as Forças Armadas, respondendo assim a críticas de 

"governamentalização". 

"Não há rigorosamente nenhuma alteração em relação à atualidade no que 

toca ao relacionamento entre o sistema político e as nossas Forças 

Armadas: não há nenhuma alteração nos poderes da tutela, não há 

nenhuma alteração no equilíbrio de poderes entre o Governo, a 

Assembleia da República, e a Presidência da República", apontou João 

Cravinho. 

O ministro respondia à deputada do PSD, Ana Miguel Santos, que 

momentos antes tinha pedido ao governante socialista clareza quanto à 

crítica da governamentalização, apontada nomeadamente pelo PCP e pela 

Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) à reforma do executivo. 

Cravinho apontou que "não há nenhuma alteração nos mecanismos de 

nomeação dos chefes militares", nem na "forma de funcionamento do 

Conselho Superior de Defesa Nacional ou no Conselho Superior Militar, 

onde os chefes participam". "Não há, portanto, nenhum elemento que 

possa servir de fundamentação para uma ideia que tenho ouvido na 

comunicação social quanto a governamentalização", vincou o ministro. 

Cravinho disse ainda que "é importante afastar as ideias propostas por 

alguns de que estamos perante algo de radicalmente novo" e que "apenas 

aqueles que não observam a realidade da Defesa Nacional é que podem 

estar surpreendidos por esta alteração". 
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EXPRESSO 

Um debate “triste”, diz general. E o “súbito aparecimento” de 

um estudo 

 

 

 

 

 

 

18 maio 2021  

 

 

 

Vítor Matos 

Jornalista 

Se o major-general Carlos Branco entende que os deputados não foram ao 

fundo da questão no debate desta terça-feira, o almirante Melo Gomes 

espera que os diplomas desçam à comissão de Defesa sem votação, para 

poderem ser trabalhados. Os militares criticam o estudo do IDN que 

apareceu de repente sobre os modelos estrangeiros de comando superior 

das Forças Armadas. E até aceitavam o modelo espanhol 

<https://expresso.pt/politica/2021-05-18-Um-debate-triste-diz-general.-E-o-

subito-aparecimento-de-um-estudo-05b4681f> 

 

O PAN abriu uma janela, na tarde desta terça-feira, que pode ajudar 

a atenuar a contestação dos militares à proposta do Governo para 

reformar o comando superior das Forças Armadas. A deputada Inês 

Sousa Real propôs que os projetos em questão - do Governo e do PCP - 

descessem à comissão parlamentar de defesa sem serem votadas na próxima 

quinta-feira, "para que se possa ir mais longe na especialidade", 

afirmou a parlamentar.  

Um dos promotores das cartas críticas da reforma da estrutura superior de 

comando das Forças Armadas, o almirante Melo Gomes - que preside [à 

Assembleia Geral] do Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI) e 

que assinou a carta dos 28 ex-chefes como antigo comandante da Armada - 

ouviu a deputada do PAN e considera que essa solução pode ser 

interessante. "Se querem, de facto, um consenso, era uma solução 

politicamente muito inteligente", diz ao Expresso. 

https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/politica/2021-05-18-Um-debate-triste-diz-general.-E-o-subito-aparecimento-de-um-estudo-05b4681f
https://expresso.pt/politica/2021-05-18-Um-debate-triste-diz-general.-E-o-subito-aparecimento-de-um-estudo-05b4681f
https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
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Mais do que a questão central que estava em discussão (a estrutura superior 

de comando das Forças Armadas), Melo Gomes considera que os 

"problemas residem mais nos recursos do que nas estruturas" de 

comando, e por isso destaca as intervenções de partidos como o PCP, Verdes, 

Bloco, PAN e PSD, que mencionaram "os desajustamentos entre recursos e 

objetivos, a degradação da condição militar associada à degradação dos 

equipamentos e sistemas de forças e efetivos", o que para este antigo chefe 

do Estado-Maior da Armada "são as verdadeiras questões", e que "não 

constam dos projetos-lei em cima da mesa". 

Se o almirante não viu "nada de muito novo" no debate, o major-general 

reformado Carlos Branco, classifica ao Expresso o debate como um 

"exercício triste", em que os partidos "não estiveram à altura". E 

explica: "Fizeram perguntas triviais e sem ir às questões essenciais", 

porque as alterações às leis "vão muito para além da reforma da 

componente operacional". 

Na opinião de Carlos Branco, o problema não está no reforço dos poderes do 

CEMGFA na área operacional, mas no papel dos ramos e dos respetivos 

chefes. Questões que não estiveram no centro do debate, como os temas que 

os chefes militares despacham com o ministro ou a clareza das linhas de 

comando na relação com o CEMGFA, ou a perda de poderes deliberativos do 

Conselho de Chefes de Estado-Maior. 

ESTUDO DO IDN? UM EXPEDIENTE DE ÚLTIMA HORA 

Quanto ao estudo publicado pelo Instituto de Defesa Nacional (IDN) por um 

académico que também é assessor do ministro da Defesa, os militares que 

contestam a reforma do comando superior das Forças Armadas 

respondem: "O seu súbito aparecimento, como um acaso bem 

lembrado, sugere um expediente de última hora", e que "nunca esteve 

presente nas "apregoadas 'procuras de consenso'" diz ao Expresso, o 

presidente do GREI, grupo que numa primeira mensagem enviada ao 

Presidente da República e aos responsáveis pela política de Defesa Nacional 

se queixou exatamente de não haver estudos a fundamentar a proposta (e 

que foi também um dos argumentos dos 28 ex-chefes encabeçados por 

Ramalho Eanes). 

O estudo, assinado por Bruno Cardoso Reis, intitulado “Direção e Comando 

Superior das Forças Armadas na Europa do Século XXI – uma análise histórica 

e comparativa”, conclui que nos outros países europeus da NATO, o chefe de 

Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) – ou o seu 

correspondente, o Chief of Defense (CHOD) – centraliza as estruturas de 

comando operacional, num modelo semelhante ao que o Governo quer fazer 

em Portugal. 
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Melo Gomes questiona: "Este documento foi partilhado em tempo com 

os chefes de Estado-Maior da Marinha, Exército e Força Aérea?" E 

duvida da semelhança em termos "geoestratégicos, históricos ou 

culturais" de Portugal com países como Dinamarca, Finlândia, 

Bulgária, Hungria, ou República Checa. E alguns sem Marinha de 

Guerra. 

Já Carlos Branco pega no exemplo espanhol citado no estudo, como 

exemplo das diferenças para o que se quer implementar em Portugal. 

Na lei de organização de bases das Forças Armadas espanholas de 2020, os 

chefes dos ramos continuam a assessorar o ministro e o Chefe do Estado 

Maior da Defesa (o CEMGFA espanhol) numa medida muito superior ao que 

se tenciona fazer em Portugal. Por exemplo, em Espanha apesar do comando 

operacional pertencer ao CEMGFA, os ramos continuam a definir “as 

especificações militares dos sistemas de armas" e das "infraestruturas 

militares necessárias”, enquanto na 'reforma Cravinho', nestes aspetos os 

chefes dos ramos têm basicamente um papel consultivo ou executante. 

Para Melo Gomes, o modelo espanhol (*) seria "confortável". "Porque 

é que não copiamos o modelo de Espanha?", pergunta. Agora os olhos 

estão postos no Parlamento. 

 

  

(*) Para os eventuais interessados poderão aceder com facilidade à legislação 

espanhola: 

“Código de leyes administrativas de la Defensa” 

Selección y ordenación: General Auditor don Fernando García-Mercadal 

Edición actualizada a 24 de marzo de 2021 

MINISTERIO DE DEFENSA BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

in 

<https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=31c89b9239&attid=0.1&permmsgid

=msg-f:1697604103424862551&th=178f19f011e26957&view=att&disp=inline> 

ou 

Real Decreto 521/2020, de 19 de mayo, 

por el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas 

in 

<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5190> 

 

  

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=31c89b9239&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1697604103424862551&th=178f19f011e26957&view=att&disp=inline
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=31c89b9239&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1697604103424862551&th=178f19f011e26957&view=att&disp=inline
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5190
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VISÃO 

Que quer o Governo? Forças Armadas ou tropa fandanga? 

 

 

Luís Delgado 38 

18 maio 2021 

<https://visao.sapo.pt/opiniao/ponto-de-vista/linhas-direitas/2021-05-18-que-

quer-o-governo-forcas-armas-ou-tropa-fandanga/> 

Há uma agitação profunda nas Forças Armadas, com ex-chefes e dois ex-

comandantes Supremos, Eanes e Cavaco, para além dos que estão no activo 

e não podem falar, contra a reforma que o Governo quer fazer no coração 

das Forças Armadas: o seu comando superior. O ponto essencial é este: o 

Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) passará a ser 

o verdadeiro comandante-chefe operacional, de todas as forças militares, e 

os atuais Chefes dos Estados-Maiores dos três ramos, Exército, Marinha e 

Força Aérea estarão na sua dependência hierárquica – o que quer dizer que 

os pode mudar quando entender – e o Conselho que formam, em conjunto, 

será apenas consultivo.  

Diz o Governo, em defesa desta reforma, que é um modelo de futuro e que 

é idêntico a alguns países europeus e da NATO. O PSD alinha nesta teoria, e 

aprovou na generalidade o projecto, mas Rui Rio já veio dizer que logo se 

verá na especialidade. 

Isto depois de Cavaco se ter oposto, vigorosamente, a esta alteração. Se 

percebemos bem o PSD, e para se livrar desta polémica, vai fazer tudo para 

não mexer em nada.  

Para os ex-chefes isto significa a total politização das Forças 

Armadas, sem equilíbrio entre os ramos, e apenas com um único 

interlocutor junto do Governo. 

É um argumento pesado e válido. Com as escassas Forças Armadas que 

temos, cujas missões externas têm de ser sempre muito reduzidas, a criação 

de um modelo de um único Comandante Combatente, como os CinC 

(Comandante em Chefe) americanos, é excessivamente ridícula e 

desproporcionada, e sem nenhuma adesão à realidade. 

 
38 Comentador político in “linhas direitas”. 

https://visao.sapo.pt/autores/luis-delgado/
https://visao.sapo.pt/opiniao/ponto-de-vista/linhas-direitas/2021-05-18-que-quer-o-governo-forcas-armas-ou-tropa-fandanga/
https://visao.sapo.pt/opiniao/ponto-de-vista/linhas-direitas/2021-05-18-que-quer-o-governo-forcas-armas-ou-tropa-fandanga/
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Nós não temos comandos estratégicos, divididos por zonas do globo, nem por 

áreas especiais, e espaciais, e esta reforma, a fazer-se, vai destruir ainda 

mais a hierarquia militar, as suas distintas capacidades, concentrando tudo 

num único chefe operacional.  

O ministro da Defesa quer aplicar, mas mal, a estrutura e o modelo 

americano, que foi copiado, genericamente, noutros países, mas com FA 

poderosas e estrategicamente preparadas para actuar em todos os teatros.  

Nos EUA, o Chefe do Estado Maior General Inter-Armas (Colin Powell, por 

exemplo) é o que manda menos nas FA. É, genericamente, o conselheiro 

militar do Presidente, e não tem nenhum poder sobre os comandantes 

combatentes. Nem ele, nem os chefes dos ramos, que nos EUA são 4, uma 

vez que os Marines são autónomos.  

Que quer Portugal? Ter um único Comandante Combatente (CinC), que por 

acaso também é Chefe do Estado-Maior General, o que gera uma confusão 

hierárquica e estratégica complicada. Manda em todos, só ele é que aconselha 

o Governo, e o Comandante Supremo, e ao mesmo tempo é o chefe de todas 

as operações militares. Não há aqui uma grande confusão? Uma mistura 

explosiva? Isto vai tornar as nossas FA ainda mais dispensáveis. Se o 

objectivo é esse, então esta é a solução certa.  

Isto não é uma reforma para o futuro, é uma trapalhada de conceitos 

numa instituição que tem de ser fortemente hierarquizada e 

responsabilizada. Não transformem as nossas já pequenas Forças 

Armadas numa tropa fandanga.  

 

 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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TSF 

Polémica reforma das Forças Armadas aprovada na 

generalidade 

PS, PSD e CDS votaram favoravelmente as propostas do Governo. 

 

 
 
 
 
 
 

© Manuel de Almeida/Lusa (arquivo) 

Por Lusa 

20 maio 2021 

<https://www.tsf.pt/portugal/politica/polemica-reforma-das-forcas-armadas-

aprovada-na-generalidade-13744078.html> 

O parlamento aprovou esta quinta-feira, por larga maioria, na generalidade, 

as propostas de lei do Governo para a reforma na Defesa Nacional, que 

concentram mais poder no Chefe do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas (CEMGFA). 

As propostas do executivo para rever a Lei de Defesa Nacional e a Lei 

Orgânica de Bases das Forças Armadas (LOBOFA) foram aprovados com os 

votos do PS, PSD e CDS. 

Votaram contra BE, PCP, PEV, Chega e abstiveram-se o PAN, a Iniciativa 

Liberal e as duas deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira (ex-Livre) 

e Cristina Rodrigues (ex-PAN). 

Na mesma votação, foram chumbados dois projetos de lei do PCP sobre os 

mesmos temas, por uma maioria PS, PSD e CDS. 

Os dois diplomas serão agora discutidos, na especialidade, na comissão 

parlamentar de Defesa Nacional. Só depois, a lei será aprovada em definitivo, 

em votação final global. 

A reforma que concentra mais poder no CEMGFA esteve em debate no 

parlamento, na terça-feira, depois de semanas de críticas de ex-chefes 

militares e de dois antigos Presidentes, Ramalho Eanes e Cavaco Silva. 

https://www.tsf.pt/portugal/politica/polemica-reforma-das-forcas-armadas-aprovada-na-generalidade-13744078.html
https://www.tsf.pt/portugal/politica/polemica-reforma-das-forcas-armadas-aprovada-na-generalidade-13744078.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/cemgfa.html
https://www.tsf.pt/entidade/titulo/lei-de-defesa-nacional.html
https://www.tsf.pt/entidade/titulo/lei-organica-de-bases-das-forcas-armadas.html
https://www.tsf.pt/entidade/titulo/lei-organica-de-bases-das-forcas-armadas.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/ps.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/psd.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/cds.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/be.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/pcp.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/pev.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/pan.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/iniciativa-liberal.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/iniciativa-liberal.html
https://www.tsf.pt/entidade/pessoa/joacine-katar-moreira.html
https://www.tsf.pt/entidade/pessoa/cristina-rodrigues.html
https://www.tsf.pt/entidade/pessoa/ramalho-eanes.html
https://www.tsf.pt/entidade/pessoa/cavaco-silva.html
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No debate, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, respondeu 

às críticas à reforma da estrutura das Forças Armadas afirmando tratar-se de 

uma "mudança prudente e ponderada, sustentada e aconselhada" pela 

experiência de Governos do PS e do PSD/CDS. 

As propostas de lei do Governo, para rever a Lei de Defesa Nacional e a Lei 

Orgânica das Forças Armadas (LOBOFA), foi criticada à esquerda 

pelo PCP e Bloco de Esquerda, só foi abertamente elogiada pelo PS, e teve 

apoio do PSD e do CDS. 

 

 

... /// ... 

 

 

OSERVADOR 

Privilegiar uma estrutura de forças conjuntas é desarticular, não 

é reorganizar as Forças Armadas 

 

 

 

 

José Francisco F. Nico39 

20 maio 2021 

Os ramos são os melhores centros de excelência para as capacidades 

militares que lhes estão atribuídas. Não são matérias que devam ser 

tratadas por estruturas multidisciplinares como o EMGFA. 

<https://observador.pt/opiniao/privilegiar-uma-estrutura-de-forcas-conjuntas-e-

desarticular-nao-e-reorganizar-as-forcas-armadas/> 

Reorganizar as Forças Armadas é de imediato, e primeiro que tudo, avaliar 

de forma independente o EMGFA, incluindo os processos de planeamento, de 

coordenação e de decisão político-militar com o MDN, e demonstrar que o 

CEMGFA tem o seu estado-maior e centro de operações conjunto qualificado 

e certificado nacional e NATO. 

 
39 Tenente-general Piloto Aviador, reformado.  

https://www.tsf.pt/entidade/pessoa/joao-gomes-cravinho.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/forcas-armadas.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/psd/cds.html
https://www.tsf.pt/entidade/titulo/lei-organica-das-forcas-armadas.html
https://www.tsf.pt/entidade/titulo/lei-organica-das-forcas-armadas.html
https://www.tsf.pt/entidade/titulo/lobofa.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/bloco-de-esquerda.html
https://observador.pt/opiniao/autor/josefranciscofnicomilitar/
https://observador.pt/opiniao/autor/josefranciscofnicomilitar/
https://observador.pt/opiniao/privilegiar-uma-estrutura-de-forcas-conjuntas-e-desarticular-nao-e-reorganizar-as-forcas-armadas/
https://observador.pt/opiniao/privilegiar-uma-estrutura-de-forcas-conjuntas-e-desarticular-nao-e-reorganizar-as-forcas-armadas/
https://observador.pt/opiniao/autor/josefranciscofnicomilitar/
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Reorganizar as Forças Armadas é, em segundo lugar, enumerar quando 

foram realizados e (no que for possível) tornar públicos os relatórios de 

avaliação da prontidão genética dos ramos entregues ao MDN pelo CEMGFA, 

como competência fundamental deste, e os consequentes despachos 

ministeriais. 

A ideia em título, derivada da exposição de motivos da Proposta de Lei nº 

84/XIV, reflecte a fundamentação política para a pretendida reorganização 

da estrutura superior das Forças Armadas. Dela se infere que, na visão 

política, ou talvez mais acertadamente na visão político-militar se 

considerarmos o inevitável aconselhamento do actual CEMGFA, a melhoria do 

produto operacional depende de capacidades conjuntas e de uma efectiva 

arquitectura de comando conjunto. É verdade se não for permanente, mas 

também não é tudo, nem sequer o fundamental, não devendo ser por aí que 

se deve começar. 

A reorganização pretendida, para ser efectiva em termos de produto 

operacional, isto é, na melhoria tanto no âmbito como no potencial das 

valências militares e na capacidade de as empregar de forma coerente, 

entrosada e sincronizada, não tem a ver, à partida, com a estrutura de forças 

conjuntas. 

Para um melhor entendimento do problema, na realidade só existem forças 

conjuntas quando é definido um objectivo estratégico militar. Até lá, as forças 

cumprem o seu ciclo permanente de aprontamento a nível dos ramos que 

deve ser autónomo, de acordo com a filosofia de emprego de cada tipo de 

forças: aéreas, navais e terrestres. A partir da activação dos mecanismos de 

defesa militar pelo Governo, o comandante operacional inicia então o seu 

planeamento no que é acompanhado pelas componentes dos ramos, em 

paralelo. Depois, para cumprir as linhas de acção que permitirão atingir os 

diversos objectivos operacionais do plano, que convergem para o objectivo 

estratégico militar, o comandante operacional selecciona o grupo de forças 

necessárias, maior ou menor conforme as ameaças a conter ou eliminar. São 

essas forças que adquirem então o estatuto de forças conjuntas. Podem ser 

poucas ou até podem ser todas no caso de uma agressão militar directa, mas 

a ideia mais importante a reter é que normalmente não existem forças 

conjuntas estruturadas/permanentes. 

Recordo que, desde o 25 de Abril, apenas uma vez se activou uma pequena 

força conjunta para resgatar cidadãos nacionais e estrangeiros que estavam 

em perigo na Guiné-Bissau durante o golpe de Estado para derrubar o 

presidente Nino Vieira. Fora esta situação, têm existido numerosas 

participações de forças nacionais no exterior, mas sempre atribuídas a outros 

comandos conjuntos para quem o CEMGFA transfere o respectivo nível de 

autoridade: no âmbito da NATO, da ONU ou da UE. 
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Nestes termos, o produto operacional começa por depender essencialmente 

do sistema de forças que for possível aprontar e é uma questão resolvida 

única e exclusivamente a nível dos ramos. Insere-se no âmbito da genética 

das capacidades militares o que tem de ser feito de acordo com as 

especificidades técnicas e de emprego de cada uma. Por isso, o aprontamento 

de capacidades no âmbito terrestre deve ser efectuado pelo Exército, o de 

capacidades aéreas pela Força Aérea e o de capacidades navais e anfíbias 

pela Marinha. Os ramos são os melhores centros de excelência para as 

capacidades militares que lhes estão atribuídas. Não são matérias que devam 

ser tratadas por estruturas multidisciplinares como o EMGFA, nem deve 

competir ao CEMGFA advogar as questões com elas relacionadas junto do 

MDN. O CEMGFA, em função do seu ramo de origem, não será, certamente, 

o elemento melhor qualificado para defender as questões genéticas 

associadas às capacidades dos ramos a que não pertence. Por exemplo, não 

se vislumbra qualquer razoabilidade, no caso do CEMGFA ser um general da 

Força Aérea, assumir responsabilidades sobre prioridades relacionadas com 

as capacidades navais ou terrestres. 

Posto isto, o maior problema é, à partida, garantir que as capacidades 

militares atribuídas a cada ramo dispõem do necessário efectivo para as 

operar, estão tecnicamente actualizadas, mantêm-se permanentemente 

prontas ao nível táctico e a sua sustentação está garantida nos termos que 

forem aprovados. Deverá competir ao comandante de cada ramo pugnar 

junto da tutela pela atribuição dos recursos aprovados para que estes 

processos sejam exequíveis. O CEMGFA, na sua qualidade de conselheiro do 

MDN, tem também um papel muito importante, mas na validação e 

prioritização dos recursos que nunca serão totalmente suficientes como se 

tem verificado.     

Assim, a genética das capacidades militares não deve ser associada à 

estrutura superior das FFAA, nem o CEMGFA deve passar a ser o comandante 

do Exército, da Força Aérea e da Marinha que é o que a legislação proposta 

vai facilitar e por último impor. De facto, quando os chefes dos ramos 

passarem a subordinados do conselheiro da tutela sem que a operação militar 

conjunta seja um facto real, a visão do CEMGFA adquire inevitavelmente um 

nível que o qualifica automaticamente como comandante efectivo de qualquer 

dos ramos, criando indiretamente uma estrutura permanente de forças 

conjuntas. 

A reorganização proposta, pressupondo envolvimento do CEMGFA a nível 

táctico (dos ramos), vai contra o princípio da descentralização da execução. 

Não é adequado que o comandante operacional se preocupe com o comando 

e controlo dos batalhões, das esquadras aéreas ou de forças navais. 

Exponho duas ideias objectivas para melhorar o produto operacional. 
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A primeira, relaciona-se com a formação e treino dos níveis operacional e 

estratégico. Se amanhã for necessário accionar a defesa militar do país, os 

processos de planeamento, de coordenação e de decisão político-militar 

certamente que não estão suficientemente preparados para enfrentar uma 

emergência dessa dimensão. Tendo em conta a célebre máxima, combate-se 

como se treina, é necessário simular para exercitar o EMGFA com os 

comandos de componente, incluindo também o MDN, e tudo dependerá do 

realismo com que se faça tudo isso. Durante a carreira militar tive 

oportunidade de participar em exercícios com QGs conjuntos e comandos de 

componente e aprendi a importância da simulação credível para qualificar e 

certificar QGs e estados-maiores em operações conjuntas. Para fazer 

diferente e melhor a nível da estrutura superior das FFAA, investiria na 

certificação obrigatória dos níveis operacional e estratégico militar, 

efectuando exercícios assentes na simulação com as novas tecnologias.   

A segunda ideia incide nas responsabilidades dos comandantes quanto à 

genética dos respectivos ramos. A prontidão conseguida deve ser 

permanentemente avaliada como uma clara competência do CEMGFA, pelo 

que melhorar a legislação implicaria clarificar a sua responsabilidade 

inspectiva sobre a prontidão das capacidades militares de cada ramo e a 

imprescindível comunicação dos resultados obtidos ao MDN. 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

A politização das Forças Armadas 

  

  

  

Mário Augusto Mourato Cabrita 40 

20 maio 2021 

<https://www.dn.pt/opiniao/a-politizacao-das-forcas-armadas-13736928.html> 

O poder político tem procedido a diversas alterações legislativas que têm vindo 

a politizar, progressivamente, as Forças Armadas (FA). Isto tornou-se mais 

evidente aquando da publicação da Lei de Defesa Nacional de 2009, que 

alterou a metodologia de escolha do Chefe do Estado-Maior General das 

Forças Armadas (CEMGFA) e dos Chefes de Estado-Maior dos Ramos (CEM).  

Até aí, o processo era, no essencial, o seguinte: sempre que vagava um dos 

cargos acima descritos, as FA apresentavam ao Ministro da Defesa Nacional 

(MDN) uma lista de 6 nomes, no primeiro caso, e de 3 nos restantes, que 

preenchessem as condições legais para a nomeação. 

Após a entrada em vigor da citada Lei, a escolha passou a ser feita 

directamente pelo MDN, que elege quem bem entende, sem qualquer 

intervenção das FA e sem que se conheça o critério de cada opção. 

Em ambas as situações, a escolha era/é prerrogativa e competência do MDN. 

Até então, a Lei possibilitava, inclusive, ao MDN solicitar mais nomes, se não 

lhe agradassem os inicialmente propostos. 

Se a escolha dos Chefes foi sempre do livre arbítrio do MDN, que razões 

justificaram esta reorganização legislativa? Vontade de reafirmar o controlo 

político das FA? Mas alguma vez este foi posto em causa? 

Esta decisão teve duas implicações muito graves. Primeiro, criou aos CEM um 

dilema de difícil solução e equilíbrio: estes, a quem devem lealdade, um dos 

princípios éticos de maior significado entre militares? À Instituição que os 

formou e aos seus subordinados, ou ao MDN que os escolheu para dar corpo 

às suas orientações políticas? Segundo, porque dá uma imagem de 

partidarização das Chefias e das FA, totalmente indesejável e desajustada. 

A impossibilidade de as FA terem uma palavra, mesmo que ilusória, na escolha 

dos seus líderes, não se compreende. Talvez não seja despiciendo ver como 

ocorre a selecção dos chefes de algumas instituições fundamentais no 

funcionamento do Estado Português. Assim: 

 
40 Tenente-general, reformado. Antigo 2º Comandante-Geral da Guarda Nacional 

Republicana. Sócio fundador do GREI. 

https://www.dn.pt/opiniao/a-politizacao-das-forcas-armadas-13736928.html
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• O Presidente da Assembleia da República é eleito pelos seus pares; 

• 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 pelos seus pares. 

Este tratamento diferenciado não é lógico nem compreensível. Tal como nos 

casos acima descritos, quem conhece o mérito, capacidade e valor de um 

putativo CEM são os seus pares, que lidaram com ele ao longo de muitos anos, 

ao contrário do MDN que, em muitos casos, nunca teve qualquer contacto com 

os candidatos e só pode, portanto, basear a nomeação em critérios políticos. 

A reforma agora proposta consolida a total dependência hierárquica dos CEM 

ao CEMGFA, para todos os assuntos militares. O despacho com o MDN será, 

apenas, para assuntos marginais. 

O governo prepara-se para dar mais uma machadada na estrutura das FA, 

violando claramente os princípios da organização militar, da coesão e da 

unidade de comando, imprescindíveis em tempo de guerra, para salvaguarda 

da responsabilidade em combate e preservação de vidas humanas, e 

fundamentais em tempo de paz, para que nenhum comandante interfira na 

acção de comandante subordinado, nem na gestão do pessoal que está sob o 

seu comando. 

• Vejamos, agora, o que a nova proposta de lei define nesta matéria e a sua 

racionalidade. 

• O MDN escolhe o CEMGFA. Correcto, dado que é seu subordinado directo. 

• O MDN nomeia, embora sob proposta do CEMGFA, um conjunto de 

titulares da estrutura do EMGFA. 

Parece incorrecto, dado que o EMGFA é comandado pelo CEMGFA, que 

deverá ter total autonomia na gestão do seu pessoal. 

• Os CEM são nomeados pelo Presidente da República, sob proposta do 

Governo. Também incorrecto, dado que são subordinados do CEMGFA e, 

como tal, a sua escolha deve ser da inteira responsabilidade deste. 

Um outro pormenor muito importante prende-se com a alteração da nova Lei 

que retira aos CEM a competência para nomear coronéis e capitães-de-mar-

e-guerra para a frequência do Curso de Promoção a Oficial General. 

Esta responsabilidade sobe um escalão e passa a ser do Conselho de Chefes, 

sendo que estes não conhecem os oficiais dos outros Ramos e é o único órgão 

cujos elementos são todos escolhidos pelo poder político. É mais um passo no 

sentido de politizar as FA. 
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Senhor Ministro. Os militares são os únicos profissionais que têm no seu 

estatuto o dever de isenção partidária. Constitucionalmente, as FA estão ao 

serviço do povo português e defendem a Pátria. Não estão à disposição de 

qualquer outro poder! Por isso, não as conduzam por caminhos ínvios, 

tortuosos e que não se sabe onde terminam. 

 

 

... /// ... 

 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

O cerne da questão 

 

 

 

Alexandre Reis Rodrigues41 

21 maio 2021 

<https://www.dn.pt/opiniao/o-cerne-da-questao-13741989.html> 

Portugal precisa de uma reforma da Defesa, desde há muito. Uma reforma 

que reconheça a radical alteração geopolítica por que o País passou desde o 

25 de abril. É claro que têm sido feitas várias reformas, mas nenhuma 

definiu de forma clara qual o modelo de forças armadas que o País 

precisa, em função dos objetivos politico-estratégicos estabelecidos, nem 

estabeleceu uma clara e coerente organização do Estado para otimização dos 

recursos escassos. 

Ou seja, uma reforma objetivamente pensada em função do quadro de 

interesses nacionais e respetivas prioridades, um assunto que nunca foi 

abordado em termos úteis para um planeamento consequente de 

capacidades. 

Uma alteração da estrutura superior de comando, através de atribuições mais 

abrangentes ao CEMGFA, não dá qualquer garantia de que essa reforma vai, 

finalmente, acontecer. Nem sequer constitui um contributo. Configura apenas 

uma concentração de poderes no CEMGFA, num quadro nebuloso de 

indefinição de prioridades, que, para ser esclarecido, requereria uma vontade 

política que não é evidente existir. Bem pelo contrário. 

 
41 Vice-almirante reformado. Antigo Vice-chefe do Estado-Maior da Armada. 

https://www.dn.pt/opiniao/o-cerne-da-questao-13741989.html
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O assunto tem sido extensivamente abordado nos órgãos de comunicação 

social e objeto de declarações demolidoras do processo que está a ser usado, 

entre muitas, por parte de individualidades que merecem todo o respeito dos 

portugueses. 

Entretanto, o ministro da Defesa Nacional conseguiu fazer sair uma publicação 

do Instituto de Defesa Nacional que reúne uma análise das estruturas militares 

superiores de vários países, numa óbvia intenção de sustentar o argumento 

em que se tem baseado para avançar com as alterações pretendidas. 

Não tenho nada de substancial objetivamente contra o conteúdo do 

documento. Aliás, é da autoria de uma pessoa que conheço bem e me merece 

o maior respeito e consideração. Acontece, apenas, que não introduz 

qualquer elemento novo para discussão do assunto, pois o tema é bem 

conhecido dos seus principais opositores. 

Não adianta nada sobre como os países em causa encaram as suas questões 

de Defesa, como têm estruturado o seu pensamento e organização do Estado, 

em função da sua condição geopolítica. 

Se o objetivo é comparar, para eventualmente seguir o caminho dos outros, 

então o âmbito da comparação tem que abranger todos os aspetos do tema e 

não apenas o particular da estrutura superior. Tem que abordar os respetivos 

pensamentos sobre a Defesa, as estratégias adotadas, a organização do 

Estado, principalmente na forma como concebem a articulação do poder 

militar com os restantes elementos do poder nacional, no modo como encaram 

a inserção das políticas militares na política geral do Estado, etc. O documento 

do IDN, na minha análise, falha esse requisito. 

Se não se olhar para a questão de forma global, começando por uma 

revisão do conceito estratégico de defesa nacional, então teremos 

mais uma tentativa com grande probabilidade de fracasso. É o alerta 

que nos deixam os políticos experientes, ao lembrar que arranjos pontuais 

que não têm em conta o contexto particular, normalmente não resultam. Se 

se trata de aprender com a experiência dos outros, conviria começar por aqui. 

 

 

 

 

... /// ... 
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NOVO SEMANÁRIO 

DEPUTADOS DO PSD NAS MÃOS DO GRANDE CONSULTOR DA 

DEFESA 

 

 

 

Ângelo Correia, o "ministro-sombra" de Rui Rio para a Defesa, é consultor 

da IDD, sociedade tutelada pelo ministério de João Gomes Cravinho que gere 

várias das empresas com mais peso no sector e assessora transacções de 

equipamentos militares. Ao NOVO, o histórico social-democrata garante que 

se trata apenas de "um fórum de debate" e contradiz o seu próprio CV: 

"Puseram mal no meu currículo." Já condicionou os trabalhos 

parlamentares: impôs aos deputados do PSD na Comissão de Defesa que 

travassem as audições aos chefes militares antes da aprovação da nova 

reforma das Forças Armadas. 

TEXTO Alexandre R. Malhado, Cristina Rita e Graça Henriques 

21 maio 2021 

<http://www.aofa.pt/rimp/O_NOVO_Deputados_do_PSD_nas_maos_do_grande_co

nsultor_da_defesa.pdf> 

Um almoço no restaurante do novo edifício do Parlamento, no final de Março, 

deixou deputados do PSD da Comissão de Defesa Nacional atónitos. Ângelo 

Correia, na qualidade de coordenador da área de defesa do Conselho 

Estratégico Nacional (CEN), transmitiu aos parlamentares Ana Miguel dos 

Santos e Carlos Eduardo Reis as directrizes para acompanharem o processo 

legislativo da nova reforma das Forças Armadas. Entre as orientações dadas, 

terá dissuadido os deputados de ouvirem os chefes militares durante a 

discussão da lei na fase da generalidade. 

Com um pé no Parlamento, outro no Governo, Ângelo Correia é membro do 

Conselho de Estratégia das Indústrias de Defesa Nacionais, sociedade 

tutelada pelo Ministério da Defesa que opera junto de várias das principais 

empresas do sector e assessora transacções de equipamentos militares. 

"Entrou-se num choque de competências. Ângelo Correia quis liderar a 

questão ab initio, apesar de ter sido proposto dentro da comissão" ouvir os 

actuais chefes militares, relata ao NOVO uma fonte envolvida no processo.   

http://www.aofa.pt/rimp/O_NOVO_Deputados_do_PSD_nas_maos_do_grande_consultor_da_defesa.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/O_NOVO_Deputados_do_PSD_nas_maos_do_grande_consultor_da_defesa.pdf
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Apesar de a tradição legislativa ser a de auscultar os envolvidos durante a 

especialidade, os deputados consideravam oportuno ouvir informalmente os 

chefes militares, dada a polémica levantada por esta reforma, que retira 

poderes aos ramos e os centraliza no chefe do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas (CFMGFA).  

Até agora, a participação dos actuais chefes dos ramos na lei foi muito 

diminuta", critica o general José Luiz Pinto Ramalho, antigo chefe do Estado-

Maior do Exército (CEME). "Tiveram oportunidade de apresentar um 

memorando, mas não sabem o que foi aproveitado e por que razão 

determinadas propostas não foram aceites". concretiza. 

O descontentamento no meio militar ganhou proporções políticas depois da 

carta subscrita por 28 chefes dos estados-maiores dos três ramos, incluindo 

o antigo Presidente da República António Ramalho Eanes, criticando o 

processo da reforma das Forças Armadas. Outro ex-Presidente da República, 

Aníbal Cavaco Silva, veio juntar-se à contestação. lamentando o papel do 

PSD no processo. 

“Qual a influência dos grupos de interesses e grupos de pressão que se 

movem na área da indústria de defesa, dos programas de 

reequipamento militar e da gestão do património imobiliário?" 

Carta dos ex-chefes militares 

Excerto do ponto 5 

"Só pode resultar de duas razões: ignorância da realidade das Forças 

Armadas portuguesas ou concordância com o discurso de desconsideração e 

desqualificação do ministro da Defesa em relação a chefes militares a quem 

o pais muito deve.” 

"O meu CV está errado" 

Visto como "a eminência parda do PSD para a defesa", desde 2019, 'os 

deputados do PSD aguardam sempre instruções de Ângelo Correia". 

descrevem fontes militares e parlamentares. Ao NOVO, o histórico social-

democrata confirma o almoço com os deputados coordenadores na Comissão 

de Defesa, mas nega qualquer pressão. "A decisão de quem vai ser ouvido 

na comissão não é da competência do CEN", frisa, acrescentando que tem 

"uma excelente relação" com os parlamentares laranja da área.  

Sobre o cargo na IDD. que acumula com a posição de estratega no PSD, 

Ângelo Correia refere que a plataforma governamental é "um fórum do qual 

diz ser apenas membro, tendo-se limitado a participar em duas reuniões.  
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Contudo, é contrariado pelo próprio currículo: o senador social-democrata 

apresenta-se como "membro do Conselho de Estratégia das Indústrias de 

Defesa Nacionais" (que passou a integrar em 2014. ainda durante o 

consulado de José Pedro Aguiar-Branco). Justificação? "Puseram mal no meu 

currículo", garante. Também o organismo contraria Ângelo Correia na sua 

página oficial, ao qualificar-se como uma "sociedade" que tem a "missão de 

executar políticas sectoriais da Defesa", e não como um espaço de debate de 

opiniões. Ângelo Correia sublinha até que não poderia ser remunerado, dado 

que, na sua óptica, tratando-se apenas de um fórum, isso não aconteceria. 

Contactado pelo NOVO, o presidente do Conselho de Administração da IDD, 

Marco Capitão Ferreira, não esclareceu se há lugar a remunerações neste tipo 

de cargos, limitando-se a dizer que o Conselho Consultivo não pertence aos 

órgãos sociais daquela entidade. 

A IDD assume mesmo ter várias funções, entre elas ''gerir as participações 

sociais que lhe estejam cometidas" de entidades como a EMPORDEF, as 

OGMA e o Arsenal do Alfeite; assegurar a interface público/privado na 

economia da Defesa"; "apoiar as operações de rentabilização de património 

na área da Defesa Nacional, nomeadamente no âmbito da execução da 

respectiva Lei de Infra-estruturas ": "assessorar as transacções de 

equipamentos militares, nomeadamente no âmbito da execução da Lei de 

Programação Militar", conforme se lê no site oficial. 

Não é a primeira vez que se mistura a nova reforma militar com os grupos 

de interesses no sector da defesa. No ponto 5 da carta que, os antigos chefes 

militares, enviaram ao Governo e a Belém questiona-se "qual é a influência 

dos grupos de interesses e grupos de pressão que se movem na área das 

indústrias de defesa, dos programas de reequipamento militar e da gestão do 

património imobiliário'. Mais: "Que capacidade de resistência tem o Estado 

em relação a eventuais pressões?' 

Além da proximidade à esfera do Governo, Ângelo Correia mantém 

uma ligação de amizade e academia com o actual CEMGFA, o 

almirante Silva Ribeiro 

Uma coisa é certa: o bloco central tem funcionado na defesa. Prova disso é a 

mais recente declaração do ministro João Gomes Cravinho: "O PSD é um 

parceiro fundamental, atendendo à importância que tem no Parlamento e 

pelas responsabilidades govemativas que teve ao longo dos anos". referiu à 

SIC. 

Ângelo Correia tem sido uma das vozes mais audíveis na defesa da reforma 

em curso, iniciada pelo Governo socialista. Após as críticas do anterior chefe 

de Estado, o social-democrata mostrou as garras: Cavaco Silva - devia estar 

calado". "O prof. Cavaco Silva [que] não fale. Tenho muito respeito pelo 

Cavaco Silva. 
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Mas assim como nós temos a obrigação de o respeitar e estimar, ele também 

tem de fazer um pequeno esforço para se ajudar a si próprio, que é estar 

calado quando não sabe do que está a falar. Neste caso, não tem qualquer 

sentido táctico nem técnico nem político, são palavras de uma pessoa que 

desta área não sabe nada”. atacou, citado pela TVI. 

Amigo e orientador de tese 

Além da proximidade à esfera do Governo, Ângelo Correia mantém uma 

ligação de amizade e de academia com o actual CEMGFA, o Almirante Silva 

Ribeiro. Em 2014, o chefe militar (então catedrático do ISCSP) co-orientou a 

tese de doutoramento do histórico social-democrata, intitulada "Conceito 

Estratégico Nacional". "Conheci-o aí, tenho boa relação com ele, muito 

respeito e amizade", frisou Ângelo Correia ao NOVO. A relação na academia 

não ficou por aí: no mesmo ano, Ângelo Correia e Silva Ribeiro foram 

orientadores da tese de mestrado de Sebastião José Martins, antigo ministro 

do Interior de Angola e ex-chefe do Serviço de Inteligência e Segurança de 

Estado do país. 

Com o apoio de PSD, CDS e PS, o Governo tem luz verde para as suas duas 

propostas de lei sobre a reforma nas Forcas Armadas, que centraliza os 

poderes dos três ramos no CEMGFA. Segue-se o debate na especialidade. no 

qual terão de ser ouvidos intervenientes do sector. 

Ao NOVO, a coordenadora do PSD na Comissão de Defesa, Ana Miguel dos 

Santos, recusa comentar a vida interna do partido, mas garante que "os 

chefes militares serão ouvidos na especialidade", como é a norma. 

Depois de se sentirem ignorados na primeira fase legislativa, os militares 

esperam agora ser escutados: "O que é realmente importante é que os chefes 

militares actuais sejam ouvidos individualmente', conclui o general Pinto 

Ramalho. 
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PÚBLICO 

É assim tão difícil a alguns militares entender o que é uma 

democracia liberal? 

 

 

 

Teresa de Sousa 

23 maio 2021 

<https://www.publico.pt/2021/05/23/opiniao/analise/assim-tao-dificil-militares-

entender-democracia-liberal-1963647> 

1. Não é propriamente um mistério a razão pela qual Governo e PSD estão de 

acordo sobre a reforma das Forças Armadas que o ministro João Gomes 

Cravinho apresentou à Assembleia da República na semana passada e que 

tanta polémica tem suscitado, sobretudo entre as altas patentes militares 

presentes e passadas. 

Como não é mistério a razão pela qual o PCP ou o BE são contra. PS e PSD 

têm exactamente a mesma concepção do que deve ser uma democracia 

liberal, o que até pode ser comum a outros partidos. Mas, para além disso, 

ambos estão na base da opção estratégica fundamental que o país fez, 

restabelecida a democracia, pela sua inserção na União Europeia e na NATO. 

Ao longo de décadas, este consenso manteve-se inalterado. Com ou sem 

geringonça, Governo e PSD continuam a consultar-se mutuamente em todas 

as matérias que têm a ver com a política externa e de defesa, o que é 

fundamental nomeadamente para a nossa política europeia. Desde o início 

das conversações para o apoio parlamentar do PCP e do BE a um governo do 

PS que a política externa e a política de defesa ficaram de fora de qualquer 

acordo e assim continua a ser.  

O que está na base das actuais reformas, que são apenas a conclusão 

daquelas que tiveram início em 2009, é a necessidade de adaptar a doutrina 

e as estruturas militares não apenas às condições do pós-Guerra Fria e ao 

novo ambiente estratégico mundial, com a proliferação de actores e de 

ameaças “assimétricas” da mais variada natureza, mas também ao modo de 

operar das alianças de que o país faz parte. 

 

 

https://www.publico.pt/autor/teresa-de-sousa
https://www.publico.pt/2021/05/23/opiniao/analise/assim-tao-dificil-militares-entender-democracia-liberal-1963647
https://www.publico.pt/2021/05/23/opiniao/analise/assim-tao-dificil-militares-entender-democracia-liberal-1963647


Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

445 

Que o Partido Comunista critique veementemente estas reformas, é natural. 

Fê-lo no Parlamento com absoluta clareza: o Governo quer subordinar as 

Forças Armadas (FA) portuguesas à União Europeia e à NATO, o que quer 

dizer “aos interesses estratégicos das grandes potências”. Sendo o PCP contra 

as duas instituições e tendo do país uma visão soberanista, as suas posições 

são coerentes. 

O BE disse mais ou menos o mesmo, defendendo a “dissolução dos blocos 

político-militares como a NATO, uma organização militarista de guerra e não 

de paz.” Neste domínio, PCP e Bloco estão a anos-luz de distância do PS, 

fundamentalmente porque não se revêem no que designamos por mundo 

ocidental, com os valores que essa designação contém e que, aliás, a 

definem.  

2. O que é mais extraordinário, embora não seja novo, é a oposição, por vezes 

a passar os limites do que é aceitável numa democracia, das altas esferas 

militares, directamente ou através das que já passaram à reserva ou à 

reforma, dando por vezes a impressão de que não aprenderam nada desde 

que o Parlamento aprovou, em 1982, a primeira revisão constitucional e a 

primeira Lei de Defesa Nacional, pondo termo ao longo período de transição 

em que o Conselho da Revolução e as FA mantinham uma espécie de “droit 

de regard” sobre a democracia. 

A incompreensão maior advém do facto de muitos deles terem passado pela 

NATO e pelas estruturas de defesa europeias, sabendo por experiência directa 

como é que as coisas funcionam nas democracias nossas aliadas. 

Só há, portanto, uma explicação ou, talvez, duas. A primeira, que se 

manifestou em 2009 e em 2014 , quando governos do PS e do PSD-CDS 

tentaram reformar as estruturas militares no mesmo sentido, é a defesa 

corporativa das “quintas” de cada ramo, com os respectivos poderes e 

privilégios, que incluem uma maior capacidade de “reivindicar” o reforço dos 

respectivos armamentos: submarinos para a Marinha, F-16 para a Força 

Aérea, carros de combate para o Exército, argumentando numa lógica 

particular e não de conjunto e ignorando os desenvolvimentos estratégicos e 

tecnológicos que hoje tornam essas fronteiras cada vez mais difusas. 

É tão simples quanto isto, por mais que gostem de pintá-los com as tintas da 

eficácia ou do respeito que as suas funções devem merecer do poder civil. A 

segunda razão prende-se com o peso de um passado do qual continua a 

parecer difícil libertarem-se. Não apenas o passado dos anos do PREC, mas 

da cultura própria dos anos da ditadura, com a elevação da nação ao estatuto 

de transcendência como forma de justificar a oposição ao regime democrático 

e a defesa do colonialismo tardio. 
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Ouvir hoje ex-chefes militares experientes a falar das especificidades de 

Portugal enquanto nação, que justificam uma cultura própria das Forças 

Armadas, quando confrontados com a comparação com os nossos parceiros 

da NATO, ou é o desespero de quem não tem mais argumentos, ou uma 

teimosa percepção do papel dos militares que não tem grande cabimento 

numa democracia liberal. 

Aliás, agora como antes, há quase sempre nas suas intervenções públicas 

aquele leve tom de ameaça velada – quem é que detém as armas, etc.–, 

absolutamente inadmissível numa democracia. Apenas dois exemplos. 

O GREI (Grupo de Reflexão Estratégica Independente), constituído por 

antigos militares, num documento enviado ao Presidente e aos partidos, 

argumenta que esta reforma seria feita “ao arrepio dos princípios e dos 

valores, da doutrina e dos conceitos e da cultura da Instituição Militar” que 

“nem em tempo de guerra tem lugar”. Para concluir que “seria de tal modo 

destrutiva das FA, que jamais seria aceite” por elas. “Jamais seria aceite”. 

Quem define a doutrina, os conceitos e a estrutura das FA é o poder político. 

A pressa e a falta de reflexão são argumentos quase ridículos, se levarmos 

em conta que este debate começou em 2009, suscitando de resto as 

mesmíssimas reacções da parte dos militares.  

(Para ter uma ideia completa do que está em causa, basta ler a opinião de 

Nuno Severiano Teixeira, publicada nestas páginas a 21 de Abril). 

3. Outra instituição, a AOFA (Associação dos Oficiais das Forças Armadas) vai 

ainda mais longe, dizendo que o “juramento dos militares é feito perante toda 

a comunidade, o povo, e não qualquer partido, qualquer governo, qualquer 

composição circunstancial da Assembleia da República, ou sequer perante 

qualquer Presidente da República”. 

Se isto não é uma perigosa manifestação de desrespeito pela democracia, 

então os subscritores ignoram em absoluto o que é uma democracia. Espera-

se que tenham sido colocados no seu lugar, nomeadamente pelo Presidente 

da República.  

Esta contestação ao poder político só não será mais grave nas suas 

consequências graças ao sólido consenso amplamente maioritário entre PS e 

PSD, mas também graças à já longa experiência das Forças Armadas nas 

missões internacionais que são hoje a sua principal razão de ser. 

Portugal participa desde 1995 em todas as missões de pacificação e de paz 

levadas a cabo no âmbito da NATO e da União Europeia, com ou sem o chapéu 

das Nações Unidas. Está hoje ainda no Kosovo, na República Centro-Africana, 

no Afeganistão ou nos Bálticos, demonstrando uma assinalável eficiência. Os 

militares fizeram o seu caminho, evoluíram na sua cultura institucional, 

continuarão a cumprir as suas missões a partir de estruturas de comando 

mais eficazes e mais adequadas ao que lhes é exigido. 
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4. Falta ainda a “Carta dos 28” que, para além de incluir ex-chefes de Estado-

Maior, tinha as assinaturas de dois antigos presidentes da República. Convém 

relembrar algumas coisas. O general Ramalho Eanes, na sua qualidade de 

Presidente da República, foi um forte opositor da revisão constitucional de 

1982, que lhe retirou poderes, nomeadamente na supervisão das FA. 

Teve pela frente a determinação de Mário Soares e Sá Carneiro de “limpar” a 

democracia portuguesa de quaisquer resquícios de “terceiro-mundismo” 

herdados da revolução, que a afastassem de uma normal democracia liberal. 

Quanto a Cavaco Silva, a explicação também não é difícil. Basta lembrar que, 

em Outubro de 1995, se o PS não tivesse chegado ao poder, Portugal não 

teria participado na operação militar da NATO que garantiu a paz na Bósnia 

– a primeira vez que as FA portuguesas actuavam, no quadro da Aliança 

Atlântica, em território europeu desde a I Guerra. Bem podia o seu chefe da 

Diplomacia, Durão Barroso, insistir em que “a segurança do país se defendia 

na Bósnia”, que a sua posição era inamovível. Teria sido, se tivesse 

prevalecido, um sério contratempo à plena integração de Portugal nas suas 

alianças, assumindo plenamente as responsabilidades inerentes e não apenas 

as vantagens. 

Afinal, tudo se resume ao que o ministro da Defesa disse numa frase, durante 

o debate parlamentar. “As Forças Armadas não existem por si próprias, e os 

ramos não existem para si próprios. Estão ao serviço da defesa eficaz do 

interesse nacional num mundo cada vez mais conflituoso, mais competitivo e 

em mudança acelerada.” 
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PÚBLICO 

Falar apenas sobre o que se conhece 

 

 

 

Alexandre Reis Rodrigues 42 

25 maio 2021 

<https://www.publico.pt/2021/05/25/politica/opiniao/falar-apenas-conhece-

1963804> 

Infelizmente, é um princípio que não está tão generalizado como seria 

desejável. São poucos os que têm a dignidade de recusar pronunciar-se sobre 

assuntos que não conhecem. 

Mas a gravidade da situação é variável com as responsabilidades de quem se 

pronuncia. Não será relevante para o cidadão comum, mas não é desculpável 

por parte de políticos e muito menos da parte de jornalistas que, em vez de 

informarem e esclarecerem, aproveitam a sua posição para emitir opiniões 

pessoais, sem tornarem isso perfeitamente claro. 

Teresa de Sousa é uma jornalista prestigiada a quem não reconhecia falhas 

nesse campo. Talvez, por isso mesmo, nunca ficou conhecida como 

especialista em questões de Defesa. Tanto quanto me tenho apercebido não 

se tem envolvido, por regra, em assuntos militares, principalmente, os que 

têm uma natureza mais técnica. Lembro-me de que, por alturas da Cimeira 

da NATO em Lisboa (2010) me ter perguntado se estava disponível para 

explicar porque era crítico da ideia do escudo de proteção antimíssil, então 

defendido exaustivamente pelo secretário geral da NATO, mas nunca chegou 

a levar o assunto por diante. Presumi que não se quis envolver num assunto 

que tinha muito de técnico ou que não dominava suficientemente. 

Desta vez arranjou uma saída. Transformou um assunto de natureza 

estratégica, que tem a ver com a organização do Estado para a proteção dos 

interesses nacionais, num assunto meramente político, indo ao extremo de 

ligar a posição dos que se têm oposto à chamada “reforma Cravinho” a 

posições partidárias, a interesses corporativos e a ameaças veladas. 

Considera que ter opiniões contrárias às do ministro «passa os limites do que 

é aceitável numa democracia». 

 
42 Vice-almirante, reformado. Antigo Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada. 

https://www.publico.pt/2021/05/25/politica/opiniao/falar-apenas-conhece-1963804
https://www.publico.pt/2021/05/25/politica/opiniao/falar-apenas-conhece-1963804
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Da parte de uma jornalista não podia soar mais estranha tal declaração. Tal 

como também é a declaração de que as «missões internacionais são a 

principal razão de ser das Forças Armadas». Com isto, Teresa de Sousa 

mostra que não tem um pensamento minimamente estruturado sobre 

Defesa. Nada de criticável em si mesmo. Não seria de esperar que conheça 

todos os temas, como conhece bem o tema Europa, por exemplo.  

Já que fala na posição de Nuno Severiano Teixeira, que considera dizer tudo 

o que é necessário para se perceber o que está em causa, então tomo a 

ousadia de lhe lembrar a resposta que dei num artigo neste mesmo jornal 

(“Clareza de propósito”), na semana seguinte (28 de abril). 

Chamava a atenção para a falta de razoabilidade ao acusar os militares de 

proteger interesses corporativos, com ignorância dos interesses nacionais, 

quando, de facto, tudo têm feito para cumprir, mesmo com défice de 

condições, todo o tipo de missões, internas e externas, aliás com mérito 

reconhecido por todos.  

Vivemos uma época em que é de esperar quase tudo, mesmo o mais 

estranho, mas não contava ver insinuar, por parte de uma respeitada 

jornalista numa democracia liberal, como é a Portuguesa, que a tomada de 

posições contrárias ao que pretende o Ministro da Defesa Nacional, no 

particular da estrutura superior das Forças Armadas, configura ameaças 

veladas dos militares. Principalmente, quando todos têm posto a tónica em 

lembrar que, no final, apenas estão a chamar a atenção para a necessidade 

de ponderar mais profundamente a questão sob discussão.     

Também estranho, por maioria de razão, os comentários sobre os senhores 

Presidentes Ramalho Eanes e Cavaco e Silva, até porque não são 

factualmente corretos. No primeiro caso porque o segundo pacto MFA-

Partidos (26 de fevereiro de 1976) já estatuía o fim do Conselho da 

Revolução. No segundo caso, porque em 1993, sob a Presidência de Cavaco 

Silva, Portugal já participava ativamente em operações navais no Adriático, 

nomeadamente a operação “Sharp Guard” (1993-1996).  
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EXPRESSO 

Portugal teria de pedir um navio emprestado para resgatar 

cidadãos no estrangeiro, admite o ministro da Defesa 

Embora diga que "não é apropriado" classificar a Marinha como estando à 

beira da catástrofe - apostado em ter a Armada mais bem equipada de 

sempre - João Gomes Cravinho admite que, se fosse preciso repetir uma 

missão de resgate de portugueses como na Guiné em 1998, era necessário 

pedir um navio reabastecedor emprestado a um país amigo. Quanto à 

reforma das Forças Armadas, considera "descabida" a acusação de que há 

"interesses" por trás dela, diz que é preciso acabar com rivalidades entre os 

ramos, mas nega a existência de "turbulência". 

 

 

 

Vítor Matos 

Jornalista 

27 maio 2021 

<https://expresso.pt/politica/2021-05-27-Portugal-teria-de-pedir-um-navio-

emprestado-para-resgatar-cidadaos-no-estrangeiro-admite-o-ministro-da-Defesa-

d8696912> 

Recusou que houvesse "turbulência" nas Forças Armadas e nas atuais chefias, 

disse que entre os oficiais jovens há maior "aceitação" da sua reforma 

do comando superior - que concentra poderes no chefe do Estado-Maior 

das Forças Armadas (CEMGFA), e negou que a Marinha esteja à beira da 

"catástrofe", contrariando a descrição que antigos chefes do Estado-Maior 

da Armada fizeram ao Expresso.43 

Em entrevista à RTP44, o ministro da Defesa, João Gomes 

Cravinho, respondeu ao "grupo dos 28" ex-chefes militares críticos, e 

pediu explicações sobre as suspeitas levantadas sobre os negócios de armas 

e imobiliário. 

 
43 Vide <https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2532/html/primeiro-

caderno/politica/fragata-vasco-da-gama-em-risco.-marinha-a-beira-da-
catastrofe>. 

44     Vide <https://www.rtp.pt/play/p8241/e547003/grande-entrevista>. 

https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/politica/2021-05-27-Portugal-teria-de-pedir-um-navio-emprestado-para-resgatar-cidadaos-no-estrangeiro-admite-o-ministro-da-Defesa-d8696912
https://expresso.pt/politica/2021-05-27-Portugal-teria-de-pedir-um-navio-emprestado-para-resgatar-cidadaos-no-estrangeiro-admite-o-ministro-da-Defesa-d8696912
https://expresso.pt/politica/2021-05-27-Portugal-teria-de-pedir-um-navio-emprestado-para-resgatar-cidadaos-no-estrangeiro-admite-o-ministro-da-Defesa-d8696912
https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
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Mas admitiu que, para uma missão de emergência como o resgate de 

cidadãos, a Marinha teria de pedir um navio reabastecedor 

emprestado a um país amigo. 

Muito atacado nos últimos dois meses por generais e almirantes na reforma, 

João Gomes Cravinho descreveu a necessidade da concentração do comando 

dos assuntos militares no CEMGFA como uma mudança que estava em 

processo desde 2009 e nunca tinha sido completada: "O que estamos a 

fazer é a fechar um ciclo de reformas que toda a gente que observava 

a realidade da Defesa percebia que tinha de acontecer". 

E deu como exemplo o caso da pandemia, em que houve muito "trabalho de 

concertação" e "discussão com as chefias", mas na verdade as coisas só 

andaram quando o ministro fez um despacho a colocar tudo o que fosse covid 

sob comando do CEMGFA. "Aí tivemos uma fluidez muito superior", 

justificou. 

De resto, o ministro resumiu que o objetivo é mesmo dar "o comando único 

de tudo o que seja militar ao CEMGFA", ficando os ramos militarmente 

subordinados, mas não em questões administrativas ou orçamentais. A 

justificação prende-se com o tipo de missões que hoje "exigem 

interoperabilidade e colaboração entre os diferentes ramos, o que é 

mais fácil com um comando único". E apontou às rivalidades entre os três 

ramos: "Não tem sido possível pensar o futuro das nossas Forças Armadas 

enquanto tal, porque cada um dos ramos funciona com a sua lógica, energia 

e pulsões". 

Onde essas tensões costumam evidenciar-se é na negociação da Lei de 

Programação Militar (LPM), onde cada ramo compete pela maior fatia de 

compra de equipamento. Daí que, na nova arquitetura legal, os chefes dos 

ramos tenham apenas poderes de consulta e não de deliberação nessas 

matérias: "Na LPM, a ideia é que se possa comprar equipamento que 

faça sentido para as Forças Armadas e não apenas para este ou 

aquele ramo". 

Quanto às críticas do "Grupo dos 28" ex-chefes militares - e de dois ex-

Presidentes da República - o ministro diz não ter ficado surpreendido, por ser 

uma instituição "avessa a mudanças", e deixou uma indireta a Ramalho 

Eanes quando recordou que, em 1982, os militares também contestaram a 

reforma que acabava com o Conselho da Revolução de forma muito 

"veemente". "São muitas pessoas envolvidas, com muitas motivações 

e formas de estar e um ou outro pode ter sido menos correto", 

apontou. 
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Verdadeiramente "surpreendido" diz ter ficado com a insinuação da carta dos 

antigos chefes de que havia "interesses" nos negócios de compra de 

equipamentos militares e de imobiliário. "Não sei o que é essa coisa, mas 

parece-me completamente descabido, esta reforma não tem nada a 

ver com o mundo dos negócios, antes pelo contrário". E deixou a ideia 

subliminar que os ramos estão sujeitos a essas pressões: "Em relação à LPM, 

passa a haver uma lógica de conjunto, pois hoje os ramos fazem as suas 

próprias opções e assim há, no plano teórico, mais permeabilidade a 

pressões. Gostava de conhecer melhor o pensamento que esteve por detrás 

disto." 

UM NOVO NAVIO REABASTECEDOR CUSTA MAIS DE €150 MILHÕES 

Confrontado com as notícias do Expresso sobre as deficiências da Marinha de 

Guerra, João Gomes Cravinho desvalorizou o facto de só uma das cinco 

fragatas estar neste momento a navegar. "São meios complexos, que têm 

ciclos longos de manutenção programada. E nunca tivemos as cinco 

disponíveis". Pelas contas do ministro da Defesa, há duas fragatas 

operacionais, embora tenha admitido que uma delas está a fazer 

"uma revisãozinha pontual" antes de ir para uma missão na NATO. 

"Quando levamos o carro a fazer uma revisão, não podemos dizer que não 

está operacional", insistiu. Ou seja, na verdade hoje só está mesmo uma a 

navegar. "Temos duas fragatas e uma a caminho", quase de regresso de uma 

grande revisão na Holanda. 

Otimista quanto ao futuro, argumentou que, com a encomenda de mais seis 

Navios de Patrulha Oceânicos anunciada a semana passada, "teremos a 

Marinha mais bem equipada do que alguma vez tivemos". E anunciou, 

por causa da lição aprendida com as fragatas, que vai "incorporar as 

preocupações da manutenção de uma forma mais profunda" nos novos 

patrulhões. Embora o ministro considere que classificar a situação da Marinha 

como de "catástrofe não é apropriado", concordou que a falta de um navio 

reabastecedor, depois do abate do "Bérrio" cria problemas 

operacionais. 

Confrontado por Vítor Gonçalves com a notícia do Expresso de que sem este 

meio seria impossível a Portugal realizar uma operação de resgate como na 

Guiné-Bissau em 1998, Cravinho assumiu que o país não tem essa 

autonomia. "Há discussões com países aliados para colmatar esse 

problema em caso de necessidade". E explicou que agora é preciso 

refazer as prioridades para que se possa gastar entre €150 e €180 milhões 

de euros num novo navio fornecedor de combustível. Ainda vai levar tempo. 

 

... /// ... 
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DIÁRIO NOTÍCIAS 

Críticos fora do parlamento. "Grave sintoma da degradação 

democrática" 

PSD e PS chumbaram todos os requerimentos para ouvir associações e 

organizações que têm criticado a reforma das Forças Armadas que vai ser 

discutida na especialidade no parlamento. 

 

 

 

O ministro da Defesa afirmou ver as Forças Armadas "muito serenas a encarar" a 

sua reforma e só vê "turbulência entre antigos chefes". 

© Miguel Pereira / Global Imagens 

Valentina Marcelino 

27 maio 2021 

<https://www.dn.pt/politica/criticos-fora-do-parlamento-grave-sintoma-da-

degradacao-democratica-13772093.html> 

"Ao excluir do debate quem fez a democracia e quem conhece profundamente 

a Instituição Militar, a Comissão de Defesa Nacional não honra a tradição 

parlamentar democrática", afirma o ex-Chefe do Estado-Maior da 

Armada (CEMA), Almirante Melo Gomes, sobre o facto de o PS e o PSD 

terem chumbado as audições a associações e organizações críticas à reforma 

da estrutura superior das Forças Armadas proposta pelo Governo. 

As propostas do executivo para rever a Lei de Defesa Nacional e a Lei Orgânica 

de Bases das Forças Armadas (LOBOFA) foram aprovadas na semana passada 

com os votos do PS, PSD e CDS. 

Segue-se para a semana a discussão na especialidade, em cuja sede se previa 

serem ouvidas vozes que se têm manifestado contra o plano do governo, que 

tem apoio do PSD. 

O BE viu chumbado o seu requerimento para a audição de várias organizações 

e associações: a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), a 

Associação Nacional de Sargentos (ANS), a Associação Nacional de Praças 

(ANP), o Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI), quase todos os 

ex-Chefes dos três Ramos das Forças Armadas - que recentemente, com 

Ramalho Eanes à cabeça, escreveram uma carta aberta a alertar para os 

riscos da reforma - e a Associação 25 Abril. 

O BE só teve o voto favorável do CDS. 

https://www.dn.pt/autor/valentina-marcelino.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/governo-e-psd-alinhados-poem-generais-em-sentido-13505776.html
https://www.dn.pt/politica/governo-e-psd-alinhados-poem-generais-em-sentido-13505776.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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Os centristas apresentam um requerimento, igualmente chumbado, para 

ouvir, além do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), 

e dos três Chefes dos Ramos, também o GREI e aquelas associações 

socioprofissionais. O CDS votou contra a audição da Associação 25 de abril.  

Só foram aprovados os pedidos dos socialistas e sociais-democratas, 

apresentados em conjunto, para serem ouvidos o CEMGFA, o Chefe de Estado-

Maior do Exército, o Chefe de Estado-Maior da Força Aérea e o CEMA - todos 

no ativo e que apoiam a reforma. 

"Como muitos afirmam Portugal já não é uma democracia liberal pois 

está desprovido de mecanismos adequados de escrutínio e de garantia de 

separação de poderes. Os diretórios partidários impõem-se e isto é um 

grave sintoma de degradação democrática. O que se tem passado com 

a" Reforma das Forças Armadas " é disso um exemplo claro", assinala ainda 

Melo Gomes, que tem sido uma das vozes mais críticas. 

O Oficial General diz que a Comissão de Defesa "sabe que não tem 

argumentação sólida que possa rebater as posições" que o GREI 

"apresentou aos Grupos Parlamentares do PS e do PSD. Aliás, como 

reconheceram claramente nas audiências que nos concederam, ao afirmar "é 

assim porque sim" e nos disseram que assim será". 

Para João Vasconcelos, deputado do BE membro da Comissão de Defesa, 

o chumbo das audições "é mesmo uma vergonha". 

Por seu lado, Pedro Morais Soares, deputado do CDS com assento nesta 

mesma Comissão parlamentar, diz que "o CDS, obviamente, lamenta o 

chumbo de parte das audições que propusemos", salientado ainda assim que 

"parte das audições" que propuseram "foram aprovadas". "Não deixaremos, 

nesse sentido, de ouvir com toda a atenção e, posteriormente, apresentarmos 

as nossas propostas de alteração", sublinha. 

O DN tentou obter uma justificação do PSD, mas não foi possível até à hora 

do fecho desta edição. O partido chegou a receber um grupo de generais do 

GREI para ouvir as suas posições, mas na sede do partido. 

Do PS, o deputado Diogo Leão justifica assim a posição do seu partido: "o 

PS optou por um processo de audições institucionais, tal e qual como o 

que foi realizado aquando da reforma de 2009, desejando ouvir 

individualmente os Chefes Militares em efetividade de funções, que são quem 

tem, estatutária e hierarquicamente a responsabilidade de representar 

e expressar a posição dos Ramos e das Forças Armadas. Quaisquer outras 

entidades podem-se expressar livremente e contribuir de forma válida 

para o debate na opinião pública e algumas, como o caso do GREI, foram 

já recebidas e ouvidas por diversos Grupos Parlamentares, entre os quais o 

Partido Socialista". 

https://www.dn.pt/politica/melo-gomes-vamos-ter-um-dono-disto-tudo-nas-forcas-armadas-13558537.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/forcas-armadas-psd-reune-se-com-generais-contra-a-lei-do-governo-13593582.html
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SEMANÁRIO EXPRESSO 

Portugal já não é uma democracia liberal 

 
 
 
 
 

Miguel Poiares Maduro 

21 maio 2021 

 
<https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2534/html/primeiro -

caderno/opiniao/portugal-ja-nao-e-uma-democracia-liberal> 
 

Este título não me pertence. É o que consta no Relatório sobre a Democracia 

a nível global publicado há poucos dias. Trata-se da análise mais completa 

sobre o estado da democracia, cobrindo 202 países do mundo. São usados 

múltiplos indicadores para classificar os países em quatro níveis diferentes de 

relação com a democracia. 

Além dos regimes puramente autocráticos há três regimes com diferentes 

tipos de credenciais democráticas. As democracias liberais são o que 

podíamos designar de democracias plenas. Além de eleições livres, liberdade 

de expressão e de associação, garantem escrutínio e separação de poderes e 

uma clara vinculação ao Estado de direito. 

Seguindo uma classificação originalmente desenvolvida por Larry Diamond, 

mas que hoje se encontra disseminada, o relatório diferencia as democracias 

liberais das meras democracias eleitorais. Estas não cumprem os verdadeiros 

requisitos de um Estado de direito e são desprovidas de mecanismos eficazes 

de escrutínio, separação de poderes e proteção das liberdades individuais. 

O relatório acrescentou a estas a categoria de democracias autocráticas, em 

que ainda existem eleições “livres”, mas, em larga medida, controladas por 

quem está no poder. 

As notícias do relatório não são boas para a democracia em geral. Há uma 

clara deriva autocrática e países como a Hungria ou a Índia passam a ser 

classificados como democracias autocráticas. Mas as notícias também são 

más no que nos diz respeito. Portugal faz parte de um pequeno grupo de 

países europeus, que inclui a Polónia, República Checa, Eslovénia e a 

Eslováquia, que deixam de ser consideradas democracias liberais, passando 

a ser meras democracias eleitorais. 

https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2534/html/primeiro-caderno/opiniao/portugal-ja-nao-e-uma-democracia-liberal
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2534/html/primeiro-caderno/opiniao/portugal-ja-nao-e-uma-democracia-liberal
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É difícil explicar o silêncio com que tal despromoção foi tratada entre nós até 

agora. Acresce que não é uma avaliação isolada. Também o Democracy Index 

2020 (bem menos científico, no entanto) tinha passado Portugal do estatuto 

de democracia plena para democracia com falhas. Também aqui o foco foi 

colocado na redução dos mecanismos de escrutínio independente sobre o 

Governo e na fragilização da oposição política. 

A somar a isto tudo, os últimos dias trouxeram-nos mais uma descoberta 

preocupante. Um Inquérito Mundial sobre os valores em diferentes Estados, 

coloca Portugal como um dos países da Europa onde as pessoas estão mais 

disponíveis a aceitar um líder autocrático. 51% dos portugueses (leram bem, 

51%) manifestam abertura para uma tal solução (nos outros países europeus 

anda à volta de 20%). 

Estes dados preocupantes não estão desligados. Uma democracia não-liberal 

é uma democracia em que rapidamente desaparecem versões competitivas 

do bem comum e mais disponível para lideranças autocráticas. Na ausência 

de instituições genuinamente independentes e com uma cada vez maior 

concentração do poder não há espaço para que as alternativas políticas se 

afirmem. 

Os cidadãos veem as eleições cada vez menos como uma escolha e, cada vez 

mais, como a confirmação de que os mesmos vão continuar a mandar. 

Deixam de confiar no sistema político como instrumento de alternância no 

poder e de representação do pluralismo da sociedade. É antes entendido 

como um instrumento de controlo do poder por uma elite. Isto é reforçado 

pela falta de confiança no Estado de direito e a perceção generalizada de que 

as regras e oportunidades não são iguais para todos. 

A abstenção elevadíssima em Portugal é sintoma disto mesmo. Que 51% dos 

portugueses manifestem alguma simpatia para com a ideia de um líder 

autocrático é o alerta sucessivo de quão avançada está esta deriva. A 

despromoção democrática nos rankings internacionais é o diagnóstico que 

confirma estes sintomas. 

 

 

 

... /// ... 
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(a propósito) ... o almirante Melo Gomes ... (nas redes sociais) 

 

[“A Comissão de Defesa Nacional ao excluir do debate quem fez a democracia 

e quem conhece profundamente a Instituição Militar não honra a tradição 

parlamentar democrática.  

Sabe que não tem argumentação sólida que possa rebater as posições que 

apresentámos aos Grupos Parlamentares do PS e do PSD aliás, como 

reconheceram claramente nas audiências que nos concederam (é assim 

porque sim e nos disseram que assim será)!!!! 

Como muitos afirmam Portugal já não é uma democracia liberal, pois está 

desprovido de mecanismos adequados de escrutínio e de garantia de 

separação de poderes. Os directórios partidários impõem-se e isto é um grave 

sintoma de degradação democrática. O que se tem passado com a" Reforma 

das Forças Armadas " é disso um exemplo claro.  

Em breve o Senhor Ministro da Defesa assumirá um confortável posto na 

carreira diplomática deixando as Forças Armadas em falência de efetivos, de 

meios operacionais e, se este pacote legislativo for aprovado pela aliança do 

PS com o PSD e não só…também em falência organizacional. 

Não admira que mais de metade dos Portugueses assuma hoje ter simpatia 

por lideranças autoritárias. Lá chegaremos! 

 

PS: A contra informação está a tentar passar a mensagem de que os atuais 

CEM estarão a favor da reforma .... se assim fosse, eu e muitos outros, não 

nos bateríamos nem mais um minuto contra esta "Reforma" que é desastrosa 

para as Forças Armadas.”] 

 

[in facebook, 27 de maio 2021] 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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NOVO SEMANÁRIO 

A REFORMA DAS FORÇAS ARMADAS. O CONTRADITÓRIO 

 

 

 

José Francisco F. Nico 45 

02 junho 2021 

<https://onovo.pt/opiniao/reforma-das-forcas-armadas-o-contraditorio-

LN348368> 

 

O presente texto pretende iluminar alguns dos equívocos que se verificaram 

durante a discussão e aprovação, na generalidade, da proposta de Lei para a 

reorganização da estrutura superior das FFAA delineando uma posição 

discordante para memória futura. Várias foram as posições críticas de 

quadrantes diversos, em que se incluíram militares na reforma e dois ex-

Presidentes da República, os quais tentaram em vão chamar a atenção para 

os inconvenientes da concentração de poderes no CEMGFA e na 

subalternização dos chefes dos ramos sendo este o detalhe mais negativo da 

nova legislação. Comentadores generalistas foram-se pronunciando sobre o 

assunto, quer individualmente quer em fórum, contudo não revelaram o 

conhecimento, o bom senso e a competência específica que a análise deste 

importante tema para a eficácia do emprego das FFAA impunha. 

1º A concentração de poderes no CEMGFA não torna a operação 

conjunta mais coerente e eficaz nem melhora a sua 

interoperabilidade. 

Na prática o CEMGFA já detinha, na legislação ainda vigente, o poder de 

utilizar todas as forças que fossem necessárias, como sua responsabilidade 

específica de comando operacional das forças, em caso de defesa militar. Não 

existirá defesa militar sem operação conjunta porque implica sempre a 

escolha de elementos das diferentes capacidades dos três ramos, para as 

empregar em simultâneo ou sequencialmente, de forma coordenada e 

sincronizada, de modo a potenciar ao máximo a possibilidade de anular ou 

conter uma ameaça. 

 
45 Tenente-General Piloto-Aviador, reformado. Antigo Vice-Chefe do Estado-Maior da 

Força Aérea. 

https://onovo.pt/tag/-/meta/jose-francisco-f-nico
https://onovo.pt/opiniao/reforma-das-forcas-armadas-o-contraditorio-LN348368
https://onovo.pt/opiniao/reforma-das-forcas-armadas-o-contraditorio-LN348368
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Outro argumento que tem sido invocado neste âmbito é a melhoria da 

interoperabilidade. É um requisito para a operação conjunta, precede-a e tem 

a ver com a interacção das diferentes forças em combate, inserindo-se no 

processo de aprontamento do nível táctico. Este é uma responsabilidade dos 

ramos porque detêm “know how” específico e interagem entre si em 

exercícios coordenados pelos respectivos comandos de componente, com a 

frequência possível, limitados apenas pelos recursos disponíveis em particular 

sistemas de transferência de dados (data exchange). 

A interoperabilidade sempre existiu em maior ou menor grau e deve ser 

rigorosamente avaliada, recaindo no CEMGFA a responsabilidade inspectiva. 

Caso contrário vamos ter forças menos preparadas para a operação conjunta, 

sob a direcção de um comando generalista, por sua vez frágil no pensamento 

e comando da guerra ao seu nível de responsabilidade 

(estratégico/operacional). Teremos em Portugal um CEMGFA que em vez de 

atuar no nível que lhe compete vai envolver-se no nível táctico, que não lhe 

deveria competir, pois a preparação e execução do combate reside nos 

próprios ramos. 

Paralelamente, o poder para criar e utilizar forças conjuntas não era 

permanente e só se justificava quando existisse uma decisão política para 

empregar a força militar contra uma ameaça. Com a alteração introduzida 

passa a ser permanente o que reforça uma série de limitações a nível dos 

ramos, nomeadamente quanto aos factores de suporte ao aprontamento das 

forças. 

2º A alteração da estrutura superior das forças armadas não é uma 

mais valia para a defesa militar da nação. 

Como referido o CEMGFA já tinha autoridade para seleccionar e empregar 

forças conjuntas, o que é fundamental, mas com a reorganização 

comprometeu-se mais a já limitada eficácia do processo genético das diversas 

capacidades militares que corre obrigatoriamente a nível dos ramos 

sujeitando-as a critérios que podem ser altamente desfavoráveis. Não é 

desejável que o CEMGFA, um general de qualquer dos ramos, seja o defensor 

junto do MDN dos factores que condicionam a renovação e actualização 

técnica, o aprontamento e a sustentação das forças, pelo menos dos ramos 

a que não pertence. Por princípio não é útil atribuir responsabilidades por algo 

que não se sente, ou não se compreende totalmente. 

3º A reorganização da estrutura superior das FFAA não é uma 

questão puramente política. 

Quando for reconhecida uma situação que o governo entenda dever ser 

corrigida pela força militar dará as instruções adequadas ao escalão superior 

das FFAA, isto é, ao escalão que é objecto da reorganização agora decidida. 
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Este nível superior de comando está dedicado à análise da situação, à 

estimativa das opções de resposta, ao planeamento das opções aprovadas e 

dos recursos necessários, incluindo a selecção das forças e depois ao 

comando e controlo do combate. 

Em princípio, este nível não contempla o combate directo, o nível táctico, que 

é exercido pelos comandos de componente: Marinha, Exército e Força Aérea. 

Não existe uma divisão estanque entre esses dois níveis de comando. 

Há uma zona cinzenta em que os comandos de componente influenciam o 

planeamento e as decisões do comando operacional e vice-versa. 

Esta limitada listagem dos processos que correm pelo comando operacional 

(CEMGFA) é tecnicamente militar, não tendo nada de político. Nesse sentido, 

a estrutura capaz de lidar com os inúmeros e complexos processos que o 

emprego da força militar implica, e que é guarnecida por militares, deveria 

ser assunto decidido exclusivamente por militares. 

Por outro lado, a parte da legislação referente à reorganização da estrutura 

superior das FFAA é formalmente uma questão política porque a doutrina de 

gestão que define a forma como estas se organizam e como treinam, 

equipam, mantêm e utilizam as forças é uma responsabilidade dos orgãos de 

soberania que as tutelam, entre os quais está o Governo. 

No entanto não foi esta ideia mais abrangente e precisa que os orgãos de 

comunicação social (OCS) e os responsáveis políticos passaram à opinião 

pública. 

4º A reorganização da estrutura superior das FFAA não vai emprestar 

mais eficácia ao comando operacional das forças empenhadas no 

exterior, no âmbito da NATO, ONU ou EU. 

No domínio das forças destacadas no exterior a presente reorganização da 

estrutura superior das FFAA não trouxe nada de novo. Das palavras do MDN 

aos deputados na AR ficou a ideia de que as forças nacionais no exterior eram 

comandadas pelo CEMGFA e que a projectada reestruturação vai melhorar a 

sua capacidade de as empregar. 

Não é verdade, em situações idênticas, todos os países retêm, a nível 

nacional, o comando operacional das suas forças. Ou seja, as forças só podem 

executar os tipos de missão que tenham sido previamente acordados entre o 

país e as organizações a que são entregues para efeitos de emprego (NATO, 

ONU e UEO). Para executarem outro tipo de missão que não os acordados é 

preciso uma autorização específica e é nisso que se traduz a “retenção do 

comando operacional” pelo CEMFGA. 
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Do anterior já se fazia desse modo e as forças em operações no exterior 

sempre foram comandadas através das estruturas das organizações 

multinacionais, mas na modalidade inferior de “controlo operacional”, como 

não podia deixar de ser, ou seja, apenas na execução de todas as missões 

previamente aprovadas pela nação. 

5º A pandemia e o empenhamento das FFAA em missões de apoio às 

populações não justificam a reorganização da estrutura superior. 

Com a desactivação do dispositivo militar nos territórios portugueses em 

África as FFAA passaram a ser empenhadas, cada vez com mais abrangência 

e intensidade, em missões no âmbito do “interesse público”, a coberto do 

número 6 do artigo 275º da CRP. 

Essas missões têm sido efectuadas 24 horas por dia, 365 dias ao ano, com a 

máxima eficácia possível com as capacidades disponíveis. Referindo apenas 

a actividade da Força Aérea nesse domínio, as missões de “interesse público” 

compreendem, por exemplo, as evacuações aeromédicas nos arquipélagos, 

as evacuações aeromédicas de doentes e sinistrados a bordo de navios no 

alto mar, a fiscalização das pescas, o transporte de órgãos ou o apoio às 

polícias no combate a actividades criminosas, etc., e não requer qualquer 

orientação do nível operacional porque responde directamente às solicitações 

e requisitos das entidades apoiadas. Se isto sempre foi feito com as 

estruturas existentes com eficácia, que racionais concretos levam à 

necessidade de empossar o CEMGFA como comandante dos ramos para esse 

efeito, em tempo de paz e a título permanente? 

6º Os governos do PSD já tinham inscrito, no passado, a 

reorganização da estrutura das forças armadas nos seus programas. 

O PSD não podia agora ter outra opção. 

Esta afirmação é uma meia verdade. Na realidade deve ser obrigação de 

qualquer governo incluir sempre, por uma questão de princípio, a melhoria 

da eficácia das forças armadas no respectivo programa. Pressupõe atender 

ao que é essencial, num escalonamento por prioridades, em domínios como 

o das dotações orçamentais para o funcionamento, no provisionamento dos 

investimentos planeados e nas alterações à legislação regras que, desta vez, 

não foram observadas com fundamento e objectividade. O problema 

específico relacionado com o comando operacional de forças conjuntas a título 

permanente e a subordinação, também a título permanente, dos chefes dos 

ramos ao CEMGFA, não tem justificação em termos de prioridade quando 

avaliado em relação às graves limitações que afectam as capacidades 

militares dos ramos que, essas sim, deveriam merecer a máxima atenção do 

governo. 
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7º Durante a discussão na generalidade, na AR, alguns deputados 

manifestaram preocupação quanto à potencial governamentalização 

das FFAA. 

Certamente que existem diversos aspectos do projecto de Lei que poderão 

ser criticados. Não todos porque algumas das alterações propostas fazem 

sentido e são adequadas. Um aspecto pouco claro foi o “perigo” de uma 

eventual governamentalização das FFAA. Num determinado sentido as FFAA 

sempre foram governamentalizadas porque dependem do governo e é o 

governo que lhes atribuí missões. É assim que é e é assim que deve ser. O 

que neste âmbito está mal é que o Governo não deve controlar ou administrar 

a Instituição Militar por via da política, mas sim por via da Doutrina. Todavia, 

há muito tempo que os sucessivos governos têm vindo a cair na tentação de 

transformar os cargos superiores das FFAA em cargos de “confiança política” 

o que ameaça seriamente o princípio Constitucional da Neutralidade Política 

da Instituição Militar. 

Na prática a nomeação dos chefes militares corre sérios riscos de ser feita 

segundo padrões partidários que parecem exigir uma grande capacidade de 

“encaixe político” a que se somam constrangimentos implícitos que, na 

prática, impedem que manifestem com a devida ênfase as suas 

preocupações. Aliás esta forma de lidar com as chefias militares foi 

claramente reflectida nas declarações de alguns deputados aos OCS quando 

afirmaram “que os chefes militares que criassem obstáculos à projectada 

reorganização seriam demitidos”. 

8º Os militares na reforma não são um grupo de pressão. 

A reforma da estrutura superior das FFAA está relacionada com a capacidade 

nacional de empregar a força militar ao nível operacional, pelo que deve ser 

tratada por militares que receberam formação específica nesse âmbito. Trata-

se de uma questão técnica. Não estarão todos aptos mas é certamente útil 

para o país, e deveria ser também para o governo, que aqueles que ainda 

sentirem que podem ajudar o façam. Note-se que os militares não estão a 

procurar quaisquer benefícios, ou oportunidades de negócio, estão apenas a 

fazer o que a sua formação e experiência, até de uma forma quase 

inconsciente, obriga. Os militares não deixam de o ser por passarem à 

reforma e pelo seu passado poderão acrescentar algum equilíbrio, identificar 

deficiências, conhecimento e experiência. 

Nesse sentido não deveriam ser sentidos e acusados pela tutela como grupo 

de pressão, pelo simples facto de expressarem opiniões de âmbito tecnico-

militar contrapondo com ideias fundamentadas e esclarecedoras em assuntos 

de carácter militar de interesse para a defesa nacional. 
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9º O projecto da reorganização não foi preparado com as FFAA. 

Não foi a primeira vez que a estrutura superior das FFAA foi alterada tendo 

sido, do anterior, sempre feita com a colaboração dos chefes militares. Desta 

vez, porém, a alteração não foi concretizada de forma colaborativa e, em 

termos práticos, foi apresentada de forma intempestiva como um facto 

consumado, embora o MDN se tenha empenhado, persistentemente, em 

tentar demonstrar precisamente o contrário, não por força da razão, mas 

mais pela debilidade técnica da oposição e a desinformação na opinião 

pública. 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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OS CHEFES MILITARES NA COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL  

- A opinião publicada - 
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EXPRESSO 

Chefes do Exército e da Força Aérea fazem críticas à reforma 

do Governo na linha do 'Grupo dos 28' 

 
 

 

Rui Minderico/Lusa 

Os generais foram ouvidos à porta fechada no Parlamento e apontaram 

críticas ao conteúdo da reforma de comando superior das Forças Armadas 

que coincidem com a carta dos 28 ex-chefes de Estado-Maior. Mas também 

apontam à maneira como se processou o diálogo com o Governo. O chefe da 

Força Aérea foi mais longe e denunciou que "é preocupante a prontidão dos 

meios aéreos" 

 
 

 

Vítor Matos 

Jornalista 

1 junho 2021 

<https://expresso.pt/politica/2021-06-01-Chefes-do-Exercito-e-da-Forca-Aerea-

fazem-criticas-a-reforma-do-Governo-na-linha-do-Grupo-dos-28-f3955cf0> 

“Inconsistências, colisões de competências, lapsos e omissões”. O 

ministro da Defesa não viu “turbulência” nos atuais chefes militares quanto à 

reforma do comando superior das Forças Armadas – e chegou a dizer que as 

alterações estavam a ser encaradas “com toda a normalidade” – mas não foi 

isso que os chefes do Estado-Maior do Exército (CEME) e da Força Aérea 

(CEMFA) transmitiram aos deputados, esta terça-feira, na reunião realizada 

à porta fechada com a Comissão de Defesa, no Parlamento. Nas intervenções 

escritas, a que o Expresso teve acesso, os generais apresentaram 

numerosas críticas, tanto ao processo de diálogo do Governo com as 

chefias como ao conteúdo da reforma, com observações técnicas na 

mesma linha da carta do ‘Grupo dos 28’ ex-chefes militares assinada à cabeça 

pelo ex-Presidente Ramalho Eanes. 

Apesar de ambos enumerarem uma lista de discordâncias, o CEMFA, 

general Joaquim Borrego, foi mais longe do que o CEME, general Nunes 

da Fonseca, no exame negativo. 

https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/politica/2021-06-01-Chefes-do-Exercito-e-da-Forca-Aerea-fazem-criticas-a-reforma-do-Governo-na-linha-do-Grupo-dos-28-f3955cf0
https://expresso.pt/politica/2021-06-01-Chefes-do-Exercito-e-da-Forca-Aerea-fazem-criticas-a-reforma-do-Governo-na-linha-do-Grupo-dos-28-f3955cf0
https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
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O chefe da Força Aérea não só apontou armas ao articulado proposto pelo 

ministro João Gomes Cravinho como fez questão de sublinhar 

as dificuldades em que vive o ramo, que não consegue garantir a 

operacionalidade dos meios aéreos (mas já lá vamos). 

Embora sem usarem a linguagem política dos chefes de Estado-Maior na 

reforma, apontaram no mesmo sentido quanto ao detalhe da proposta do 

Governo: surpresa no timing e nas prioridades, pouco tempo para apresentar 

alterações, redução do poder dos ramos e do Conselho de Chefes de Estado-

Maior. 

Estas duas audiências permitiram perceber até que ponto o Governo 

incorporou as propostas dos ramos, depois de o Presidente da República 

ter dito que a reforma tinha de ser feita com a participação dos chefes 

militares: se a Força Aérea apresentou 33 propostas de alteração das quais 

o ministro João Gomes Cravinho só aproveitou cinco, das 24 avançadas pelo 

Exército foram contempladas seis. Embora registe “positivamente”, 

que foram introduzidas “pontualmente pequenas alterações”, o 

general Borrego considera “existir ainda uma margem para evolução no 

sentido da aceitação de propostas adicionais” - às quais, aliás, o ministro não 

fechou a porta. 

Esta quarta-feira de manhã será ouvido o chefe do Estado-Maior da Armada, 

almirante Mendes Calado, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas 

(CEMGFA), almirante Silva Ribeiro. 

SURPRESA NO 'TIMING' E PROPOSTA EM CIMA DA HORA 

A reforma, que foi aprovada na generalidade por mais de dois terços dos 

deputados (PS, PSD e CDS), tem como objetivo concentrar o poder de 

comando no CEMGFA, reduzindo o dos chefes de Estado-Maior, para 

aproximar Portugal do modelo dos outros países da NATO, melhorar a 

interoperabilidade entre os ramos, e ter uma cadeia de comando mais fluída. 

Mesmo sem se mostrarem contra os objetivos genéricos das alterações à Lei 

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

Forças Armadas (LOBOFA), os chefes apontaram defeitos à concretização das 

medidas. 

Primeiro, quanto ao processo. De acordo com a intervenção do general 

Borrego, o “momento em que foi anunciada a intenção de levar a cabo 

a reforma”, gerou “alguma surpresa”: a notícia foi recebida em 

“fevereiro”, “em pleno esforço de combate à pandemia” e a Força Aérea só 

analisou as primeiras propostas do Governo em 12 de março (tendo 

apresentado propostas de alteração no dia 30). Já o CEME, ao saber da 

intenção do Governo, decidiu levar a cabo um “diagnóstico da atual situação, 
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no atual modelo” sobre a eficácia operacional das Forças Armadas, para 

depois se “encontrar soluções” que “devem preceder opções de 

âmbito legislativo” assentes em modelos “suficientemente 

estudados”. 

Ora, Nunes Fonseca disse aos deputados que, tendo recebido os projetos do 

Governo no mesmo dia em que os ia discutir com o ministro em Conselho 

Superior Militar, a 12 de março, “o tempo disponível” não permitiu “uma 

análise detalhada”. 

Mesmo assim, o novo articulado fez “emergir dúvidas de interpretação 

e potenciais inconsistências, colisões de competências, lapsos e 

omissões”, assumiu o general, e na reunião com o ministro pediu mais 

tempo para fazer mais do que “uma sumária apreciação”. 

Esta crítica dos dois chefes está em linha com a carta dos 28, que 

acharam este método – entregar o articulado seis horas antes da reunião -, 

como uma falta de consideração pelos chefes dos ramos, que não deixaram 

de o sublinhar. Os diplomas revistos seriam apreciados noutro Conselho 

Superior Militar duas semanas depois, mas com poucas alterações na 

perspetiva destes chefes dos ramos. 

“É PREOCUPANTE A PRONTIDÃO DOS MEIOS AÉREOS” 

Se o chefe do Exército disse concordar com os objetivos genéricos da reforma 

– a melhoria da “coerência global” das Forças Armadas e “do relacionamento 

entre a tutela e as chefias militares” – o comandante da Força Aérea 

argumentou no sentido de justificar que estas alterações não são urgentes: 

já existe “uma natureza marcadamente conjunta” no emprego das FA 

nas várias vertentes para além da militar, inclusive na da proteção civil 

e colaboração com as forças de segurança. E enumerou a existência das 

forças que já funcionam de maneira integrada e sob o comando do CEMGFA. 

Mais do que isso, apontou o facto de a eficácia operacional estar dependente, 

sobretudo, dos meios disponibilizados, que não são suficientes. Os “bons 

resultados”, segundo o general Borrego, “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”. 

À Força Aérea faltam, neste momento, cerca de 1.200 militares e de 400 

funcionários civis para “atingir as metas estabelecidas”, denunciou o CEMFA. 
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Outra crítica coincidente com os “28”: a falta de recursos é mais urgente que 

a reforma na arquitetura de comando. 

“No plano material, é preocupante a prontidão dos meios aéreos que 

vem sendo observada, fruto do desinvestimento acumulado na 

regeneração do potencial das aeronaves”. 

Ou seja, o problema não é só da Marinha, como o Expresso noticiou. E torna-

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”, afirmou o general. 

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.” 

O CONSELHO DE CHEFES DEVE TER “MODELO PRÓXIMO DO ATUAL” 

O chefe da Força Aérea apontou outra crítica ao Governo, que já tinha sido 

levantada pela carta dos antigos generais e almirantes: “Importa clarificar 

a abrangência relativamente à dependência do CEMGFA ‘para todos 

os assuntos militares’”, sublinhou. Para os críticos, este detalhe da reforma 

marca a diferença entre o CEMGFA ter o comando operacional ou o comando 

total das Forças Armadas, o que na sua opinião é indesejável. 

Para o general Borrego, a reforma deve acautelar a “importância do 

equilíbrio e da valorização dos ramos” cujos chefes “devem ser 

resguardadas de qualquer erosão que fragilize a sua ação de comando e 

dificulte a administração dos recursos que lhes são disponibilizados”. 

Outra questão que não é um mero detalhe: na mesma linha dos críticos, os 

dois generais manifestaram-se contra as alterações às 

“competências do Conselho de Chefes de Estado-Maior”, que passa a 

dar pareceres em matérias onde tinha poder deliberativo. “Considera-se 

virtuoso um modelo muito próximo do atual que garante a 

participação e inclusividades necessárias e desejáveis”, em aspetos 

como as propostas de sistema de forças, dispositivos, Lei de Programação 

Militar e gestão do imobiliário. O CEME concordou e foi ainda mais específico: 

detalhou cada uma das propostas em que o Conselho Superior de Chefes de 

Estado-Maior perde poder, explicando porque é que isso não deve acontecer. 
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Resta agora saber como é que os partidos vão trabalhar as propostas dos 

chefes de Estado-Maior, até porque o ministro disse estar aberto a alterações, 

desde que não alterassem a filosofia da reforma. Afinal, há “turbulência”? 

... /// ... 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Chefes de Estado-Maior críticos e apreensivos 

Os chefes do Exército e da Força Aérea foram ouvidos na Comissão de Defesa 

Nacional e sugeriram um total de 57 alterações à proposta do governo. O chefe 

do Exército declarou a sua disponibilidade para retirar todas as "lacunas, 

falhas, omissões e outros inconvenientes" das propostas do governo. 

 

Valentina Marcelino 

02 junho 2021  

<https://www.dn.pt/politica/reforma-das-forcas-armadas-chefes-de-estado-maior-

criticos-e-apreensivos-13794644.html> 

Já não são apenas os ex-chefes militares, nem o ex-Presidente da República, 

general Ramalho Eanes, a manifestarem reservas quanto à reforma nas 

Forças Armadas (FAA), já aprovada na generalidade no parlamento por PS, 

PSD e CDS. 

Os chefes de Estado-Maior do Exército (CEME) e da Força Aérea 

(CEMFA) no ativo também assumem críticas ao diploma e apreensão 

quanto ao seu impacto na disciplina e no funcionamento dos ramos das FAA. 

Ouvidos na Comissão de Defesa Nacional nesta terça-feira, o CEME 

General Nunes da Fonseca e o CEMFA General Joaquim 

Borrego deixaram um memorando e documentos detalhados sobre a sua 

posição: o primeiro fez 24 propostas de alteração ao diploma do governo 

e, o segundo deu nota aos deputados, apenas seis foram aceites; o segundo 

apresentou 33 propostas de alteração, mas apenas cinco foram tidas em 

conta no diploma aprovado. 

Esta audição é a primeira de um conjunto de quatro em sede da discussão na 

especialidade das propostas do governo para alterar a Lei de Defesa 

Nacional e a Lei Orgânica de Bases de Organização das Forças 

Armadas, com a justificação de reforçar as competências e responsabilidades 

de coordenação e comando na figura do chefe de Estado-Maior-General das 

Forças Armadas (CEMGFA) de forma a aumentar a eficácia operacional das 

FAA. 

https://www.dn.pt/autor/valentina-marcelino.html
https://www.dn.pt/politica/reforma-das-forcas-armadas-chefes-de-estado-maior-criticos-e-apreensivos-13794644.html
https://www.dn.pt/politica/reforma-das-forcas-armadas-chefes-de-estado-maior-criticos-e-apreensivos-13794644.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
https://www.dn.pt/politica/governo-e-psd-alinhados-poem-generais-em-sentido-13505776.html
https://www.dn.pt/politica/governo-e-psd-alinhados-poem-generais-em-sentido-13505776.html
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A audição à porta fechada, aprovada por PS, PSD e CDS, mereceu a 

reprovação do BE, que já tinha visto chumbado o seu requerimento para 

ouvir os críticos da reforma, como o Grupo de Reflexão Independente (GREI), 

onde estão ex-chefes dos ramos e associações socioprofissionais. 

"Inadmissível. Vergonhoso. É verdade que votei contra", confirmou ao 

DN o deputado bloquista João Vasconcelos. 

Nesta quarta-feira será a vez da audição do chefe de Estado-Maior da Armada, 

almirante Mendes Calado, e do CEMGFA, almirante Silva Ribeiro. 

Joaquim Borrego foi o primeiro a ser ouvido e na sua intervenção não deixou 

de destacar a "surpresa" com que recebeu o anúncio desta reforma, quando 

o país está em pleno combate à pandemia. 

O CEMFA subscreve uma das principais críticas que tem sido amplamente 

repetida pelo grupo de ex-chefes, quanto à retirada de competências de 

cada chefe de ramo, no Conselho de Chefes, em matérias que são 

consideradas "estruturantes" para as FAA, como são as decisões relativas ao 

sistema e dispositivos de forças, bem como as relacionadas com a Lei de 

Programação Militar e a Lei das Infraestruturas Militares. 

Borrego apelou a que se desse, isso sim, prioridade a resolver a sangria de 

efetivos que se verifica nas FAA - só na Força Aérea, disse aos deputados, 

faltam cerca de 1200 militares e 400 funcionários civis - e assumiu 

preocupação com a prontidão dos meios aéreos, em situação problemática, 

devido ao desinvestimento acumulado. 

Borrego alertou para a importância de equilíbrio nas alterações que venham 

a ser feitas nas competências dos ramos que, no seu entende, devem ser 

salvaguardadas de erosões que fragilizem o comando e a gestão de 

recursos. 

O CEMFA não deixou de frisar que, com a atual organização, as Forças 

Armadas já empregam as suas capacidades de forma conjunta 

sob coordenação do CEMGFA, seja em situações estritamente militares seja 

em casos de duplo uso, como no apoio à Proteção Civil e às forças e serviços 

de segurança. 

Nunes da Fonseca esteve também alinhado nesta ordem de ideias, 

declarando a sua disponibilidade para retirar todas as "lacunas, falhas, 

omissões e outros inconvenientes" das propostas do governo. 

Além de se ter também posicionado contra a já referida retirada de poder 

deliberativo do Conselho de Chefes, o CEME adiantou também aos deputados 

que, desde o início do processo, tem pedido, sem que tivesse respostas, 

um diagnóstico das falhas da eficácia operacional do atual modelo, 

para que possam ser encontradas soluções. 

https://www.dn.pt/politica/criticos-fora-do-parlamento-grave-sintoma-da-degradacao-democratica-13772093.html
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De acordo com a posição que deixou aos deputados, esta análise 

aprofundada, estudada e testada, devia sempre ser feita antes de 

qualquer alteração legislativa mais profunda - o que lamentou não ter 

acontecido neste processo. 

A importância da identidade dos ramos e da disciplina hierárquica para a 

organização e o bom funcionamento foi também assinalada por ambos os 

Chefes, não deixando de afirmar que, apesar das suas apreensões, o que o 

poder político decidir será sempre obviamente cumprido. 

 

... /// ... 

 

LUSA 

Chefe do Estado-Maior da Armada defende autonomia dos 

ramos e pede clareza nas competências 

Ouvido na comissão parlamentar de Defesa, o almirante António Mendes 

Calado defendeu que a reforma legislativa para alterar a estrutura das 

Forças Armadas "não pode prejudicar a competência" dos chefes para 

"comandar e para administrar o respetivo ramo, nem afetar a sua 

dependência relativamente ao ministro da Defesa Nacional" 

2 JUNHO 2021 

<https://www.msn.com/pt-pt/noticias/ultimas/chefe-do-estado-maior-da-armada-

defende-autonomia-dos-ramos-e-pede-clareza-nas-compet%C3%AAncias/ar-

AAKDAwU> 

 

O Chefe do Estado-Maior da Armada defendeu esta quarta-feira que é 

essencial "garantir a autonomia" administrativa dos ramos e propôs que 

fique claro que "a competência para comandar e administrar recursos 

do ramo compete ao respetivo chefe". 

Ouvido hoje na comissão parlamentar de Defesa, o almirante António Mendes 

Calado defendeu que a reforma legislativa para alterar a estrutura das Forças 

Armadas "não pode prejudicar a competência" dos chefes para 

"comandar e para administrar o respetivo ramo, nem afetar a sua 

dependência relativamente ao ministro da Defesa Nacional". 

https://www.msn.com/pt-pt/noticias/ultimas/chefe-do-estado-maior-da-armada-defende-autonomia-dos-ramos-e-pede-clareza-nas-compet%C3%AAncias/ar-AAKDAwU
https://www.msn.com/pt-pt/noticias/ultimas/chefe-do-estado-maior-da-armada-defende-autonomia-dos-ramos-e-pede-clareza-nas-compet%C3%AAncias/ar-AAKDAwU
https://www.msn.com/pt-pt/noticias/ultimas/chefe-do-estado-maior-da-armada-defende-autonomia-dos-ramos-e-pede-clareza-nas-compet%C3%AAncias/ar-AAKDAwU


Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

475 

De acordo com uma intervenção escrita, à qual a Lusa teve acesso, o 

almirante António Mendes Calado alertou os deputados para alguns aspetos 

que a Marinha "considera essencial que sejam melhorados", a começar pela 

"autonomia administrativa dos ramos e à clarificação das dependências dos 

respetivos Chefes de Estado-Maior". 

O CEMA aponta que, nas propostas do Governo para alterar a estrutura das 

Forças Armadas, "a dependência hierárquica dos Chefes de Estado-Maior em 

relação ao CEMGFA foi estabelecida relativamente a 'todos os assuntos 

militares'", considerando que esta é "uma formulação imprecisa e de 

difícil delimitação". 

"Efetivamente, são os Chefes de Estado-Maior que, nos termos da lei, 

prestam contas sobre a gestão do seu ramo, pelo que é necessário que fique 

claro que a competência para comandar e para administrar os recursos do 

ramo compete ao respetivo Chefe do Estado-Maior, respeitando, dessa forma, 

a autonomia administrativa do ramo", lê-se na intervenção escrita. 

Em coerência, continua o CEMA, "de forma a salvaguardar a manutenção da 

autonomia administrativa dos ramos, importa manter, nos Chefes de Estado-

Maior, a competência para a administração de recursos dos ramos, e, no 

CEMGFA, a competência para o emprego operacional das capacidades dos 

Sistemas de Forças no cumprimento das missões das Forças Armadas". 

Mendes Calado sustenta ainda que, sendo os chefes dos ramos "quem presta 

contas sobre a gestão do respetivo ramo, a autonomia para a administração 

dos recursos não pode deixar de estar em quem presta contas e é 

responsabilizado pelas decisões que toma". 

"Facilmente se compreende que não pode a autoridade para a decisão 

ficar no CEMGFA e a responsabilidade por prestar contas recair nos 

CEM", argumenta. 

A proposta de lei que foi aprovada no parlamento prevê, neste âmbito, que o 

CEMGFA tem o comando operacional das Forças Armadas e que os chefes 

militares estão na sua dependência hierárquica. 

Um outro aspeto referido pelo chefe da Armada respeita às "competências 

deliberativas" do Conselho de Chefes de Estado-Maior, principal órgão militar 

coordenador e de consulta do Chefe do Estado-Maior-General - competências 

que o Governo propõe alterar. 

Para o CEMA, este Conselho "é o fórum de aprofundamento do modelo 

de atuação militar conjunta e constitui um elemento essencial para a 

coesão das Forças Armadas e, em particular, da sua estrutura 

superior, onde as decisões estruturantes devem continuar a envolver 

os quatro chefes militares". 
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"Só assim, se valoriza um modelo de lideranças alinhadas, com o 

adequado controlo e equilíbrio no processo de decisão, dando um 

exemplo de liderança inclusiva, com responsabilidades partilhadas, 

respeitando o posicionamento institucional do CEMGFA como principal 

conselheiro militar do ministro da Defesa Nacional, que a lei em vigor já 

reconhece", sustentou. 

Na opinião de Mendes Calado, "a documentação estruturante da Defesa 

Nacional deve ter o envolvimento, com capacidade deliberativa, de todos os 

chefes militares, o que confere ao processo de decisão e respetivos 

documentos finais, a ponderação, robustez e coerência requeridas a 

instrumentos que são objeto de revisão apenas uma vez em cada década". 

Quanto às missões cometidas à Marinha, Mendes Calado aponta que a 

proposta de LOBOFA "deve continuar a referir explicitamente "o exercício da 

autoridade do Estado nas zonas marítimas sob soberania ou jurisdição 

nacional e no alto mar" e as "operações e atividades no domínio das ciências 

e técnicas do mar". 

As propostas do executivo para rever a Lei de Defesa Nacional e a Lei 

Orgânica de Bases das Forças Armadas (LOBOFA) foram aprovadas em 20 de 

maio com os votos do PS, PSD e CDS. Votaram contra BE, PCP, PEV, Chega 

e abstiveram-se o PAN, a Iniciativa Liberal e as duas deputadas não inscritas 

Joacine Katar Moreira (ex-Livre) e Cristina Rodrigues (ex-PAN). 

A reforma, que concentra mais poder no CEMGFA, foi criticada por ex-chefes 

militares e de dois antigos Presidentes, Ramalho Eanes e Cavaco Silva, que 

assinaram uma carta enviada ao Presidente da República. 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Reforma das Forças Armadas. Mudar "mentalidades" e atenuar 

"rivalidades" 

Na Comissão de Defesa Nacional, o CEMGFA Silva Ribeiro defendeu a proposta 

do governo para reforçar a estrutura superior das Forças Armadas e criar uma 

"identidade comum". Em sentido contrário, ouvido antes, o Chefe de Estado-

Maior da Armada, Mendes Calado, pediu mais autonomia para o Ramo 

Valentina Marcelino 

02 junho 2021 

<https://www.dn.pt/politica/reforma-das-forcas-armadas-mudar-mentalidades-e-

atenuar-rivalidades-13798587.html> 

O Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) acredita que 

as propostas legislativas do governo para reorganizar a estrutura superior 

das Forças Armadas vão contribuir para uma "mudança de 

mentalidade". 

Os diplomas que pretendem centralizar a responsabilidade de comando e 

gestão de forças no CEMGFA, fo[ram] aprovado na generalidade com os votos 

do PS, PSD e CDS e está agora a ser debatido na especialidade. 

O Almirante Silva Ribeiro, ouvido nesta quarta-feira na Comissão de Defesa 

Nacional (CDN), defendeu que "valorizando a cultura e identidade próprias 

dos Ramos", esta iniciativa - que tem sido amplamente contestada não só por 

diversos ex-Chefes de Estado-Maior dos três Ramos, como os três Chefes no 

ativo a criticaram nas suas audições no parlamento - "atenuará as 

rivalidades corporativas, permitindo criar um espírito de corpo 

conjunto e uma identidade comum das Forças Armadas". 

O CEMGFA disse aos deputados que estas mudanças são essenciais "no tempo 

em que vivemos" para "lidarmos com os atuais desafios de segurança, que 

exigem novos conceitos de emprego conjunto e integrado das forças militares; 

trabalharmos, conjuntamente, os desafios de pessoal, material, organização, 

inovação e transformação, de forma a criarmos sinergias; e, 

consequentemente, beneficiarmos o produto operacional das Forças 

Armadas como um todo, em prol da Defesa Nacional e da segurança 

dos portugueses". 

https://www.dn.pt/autor/valentina-marcelino.html
https://www.dn.pt/politica/reforma-das-forcas-armadas-mudar-mentalidades-e-atenuar-rivalidades-13798587.html
https://www.dn.pt/politica/reforma-das-forcas-armadas-mudar-mentalidades-e-atenuar-rivalidades-13798587.html
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Sem surpresas no seu apoio a esta reforma do governo, Silva Ribeiro 

sublinhou que "o presente aperfeiçoamento legislativo (...) 

possibilitará eliminar situações frequentes de interpretações 

divergentes, passíveis de violação das competências do 

CEMGFA e perturbadoras da ação militar, que afetam o princípio 

fundamental da unidade de comando". 

Dificuldades no combate à pandemia 

Assinalou "ambiguidades" na Lei de Bases para a Organização das 

Forças Armadas (LOBOFA) que, no seu entender "urge corrigir, em função 

das lições aprendidas". Deu como exemplo "as enormes dificuldades de 

comando, na 1ª vaga da pandemia, dadas as matérias em que os Ramos 

consideravam não estarem na dependência do CEMGFA, incluindo o pessoal 

de saúde, causando grande entropia no processo de coordenação, pelo 

EMGFA, da resposta conjunta das Forças Armadas". 

Segundo Silva Ribeiro, "a indispensável unidade de comando só foi 

devidamente reposta na preparação para a 2ª vaga, através de um despacho 

do MDN a clarificar que o CEMGFA ficava responsável pela coordenação global 

da atuação das Forças Armadas, contornando, por essa via, as referidas 

incongruências e ambiguidades da atual legislação. 

Silva Ribeiro sublinhou também que "são múltiplas as interpretações 

divergentes" sobre as "missões reguladas por legislação própria “que a 

LOBOFA exclui do comando operacional do CEMGFA, sem as especificar.  

"Apenas a título de exemplo, refiro os empenhamentos de meios 

militares, sem autorização do CEMGFA e a coordenação do Centro de 

Comando Operacional Militar (CCOM), reduzindo a eficácia dos 

resultados, no âmbito dos incêndios rurais, na evacuação de elementos de 

Forças de Segurança de zonas de risco no estrangeiro, ou no combate ao 

narcotráfico e às redes de migração ilegal na nossa costa", asseverou. 

Recordou que "estes últimos colidem, mesmo, com o artigo 26.º da própria 

LOBOFA, porquanto a articulação operacional entre as Forças Armadas e as 

Forças e Serviços de Segurança, incluindo a PJ e o SEF, é uma competência 

exclusiva do CEMGFA". 

O Almirante Silva Ribeiro foi o último dos Chefes a ser ouvido, depois de ontem 

o Chefes de Estado-Maior do Exército, Nunes Fonseca, da Força Aérea, 

Joaquim Borrego, e esta quarta-feira também o da Armada, Mendes 

Calado, terem criticado o diploma do governo. 

https://www.dn.pt/politica/reforma-das-forcas-armadas-chefes-de-estado-maior-criticos-e-apreensivos-13794644.html
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Chefe da Armada contra 

Na mesma linha que os camaradas do Exército e da Força Aérea e que os ex-

Chefes que se têm oposto às alterações preconizadas pelo governo, o Chefe 

de Estado-Maior da Armada defendeu a preservação da "autonomia dos 

Chefes de Estado-Maior para comandar e administrar os recursos dos 

respetivos Ramos, bem como garantir clareza, controlo e equilíbrio de 

competências na estrutura superior de Defesa Nacional e das Forças Armadas, 

assegurando coerência normativa e maior segurança jurídica". 

Vários deputados garantiram ao DN que Mendes Calado foi o mais "assertivo" 

dos Chefes nas suas respostas e opiniões contra as alterações legislativas, 

frisando não compreender a intenção da reforma e partilhando o seu 

desagrado com o facto os Chefes terem sido afastados do processo. 

Na sua intervenção escrita, à qual o DN teve acesso, o almirante Mendes 

Calado classificou de "formulação imprecisa e de difícil delimitação" a 

"dependência hierárquica dos Chefes de Estado-Maior em relação ao 

CEMGFA", determinada nos diplomas do governo. 

"Efetivamente, são os Chefes de Estado-Maior que, nos termos da lei, prestam 

contas sobre a gestão do seu Ramo, pelo que é necessário que fique claro que 

a competência para comandar e para administrar os recursos do ramo 

compete ao respetivo Chefe do Estado-Maior, respeitando, dessa forma, a 

autonomia administrativa do "Ramo", assinalou o CEMA. 

Um outro aspeto referido pelo chefe da Armada respeita às "competências 

deliberativas" do Conselho de Chefes de Estado-Maior, principal órgão militar 

coordenador e de consulta do Chefe do Estado-Maior-General - competências 

que o Governo propõe alterar retirando o poder de decisão dos Chefes. 

Para o CEMA, este Conselho "é o fórum de aprofundamento do modelo de 

atuação militar conjunta e constitui um elemento essencial para a coesão das 

Forças Armadas e, em particular, da sua estrutura superior, onde as decisões 

estruturantes devem continuar a envolver os quatro chefes militares". 

No seu entender, "só assim, se valoriza um modelo de lideranças alinhadas, 

com o adequado controlo e equilíbrio no processo de decisão, dando um 

exemplo de liderança inclusiva, com responsabilidades partilhadas, 

respeitando o posicionamento institucional do CEMGFA como principal 

conselheiro militar do ministro da Defesa Nacional, que a lei em vigor já 

reconhece". 

A CDN decidiu fazer as audições à porta fechada, com o voto contra do BE e 

sem audições a nenhum dos grupos de críticos, nem de associações 

socioprofissionais. 

... /// ... 

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/chefe-do-estado-maior-da-armada-defende-autonomia-dos-ramos-13798626.html
https://www.dn.pt/politica/chefe-do-estado-maior-da-armada-defende-autonomia-dos-ramos-13798626.html
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PÚBLICO 

Dois almirantes falaram em tons diferentes sobre a reforma 

militar 

Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas defendeu o modelo. 

Chefe da Armada fez apreciação demolidora. 

 

Nuno Ribeiro 

2 junho, 2021 

<https://www.publico.pt/2021/06/02/politica/noticia/dois-almirantes-falaram-tons-

diferentes-reforma-militar-1965068> 

Nas últimas audições da comissão parlamentar de Defesa Nacional às chefias 

em exercício nas Forças Armadas, na manhã desta quarta-feira, houve um 

flagrante contraste. Dois almirantes pronunciaram-se em tons diferentes 

sobre a reforma militar do Governo, já aprovada na generalidade na 

Assembleia da República. 

No tom mais duro das quatro audições, o almirante Mendes Calado, Chefe do 

Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, fez um 

claro statement contra as alterações no topo da hierarquia das Forças 

Armadas definidas pelo ministro da Defesa Nacional, João Gomes 

Cravinho. Foi incisivo e emotivo nas críticas em relação aos princípios da 

reforma. 

Tal como os seus antecessores da Força Aérea e do Exército, deixou aos 

deputados as propostas apresentadas à tutela em sede do Conselho Superior 

Militar, algumas das quais foram carreadas pelo ministro da Defesa para a 

reforma. Contudo, não especificou o que propôs, mas, tal como os chefes 

militares que o antecederam na terça-feira, revelou que as suas posições 

tinham sido comunicadas ao ministro. 

Centrou-se na reforma, não falou de falta de meios humanos e materiais, da 

situação do Arsenal do Alfeite, um dos temas constantes naquela comissão. 

Nem depois da carta de sete antigos chefes de Estado-Maior da Armada, 

almirantes Melo Gomes, Macieira Fragoso, Saldanha Lopes, Cruz Vilaça, 

Ribeiro Pacheco, Mendes Cabeçadas e Fuzeta da Ponte, ao ministro da Defesa 

contra a aquisição pela GNR da primeira de quatro lanchas rápidas para 

fiscalização e prevenção criminal, o tema foi abordado pelo responsável da 

Armada. 

https://www.publico.pt/autor/nuno-ribeiro
https://www.publico.pt/2021/06/02/politica/noticia/dois-almirantes-falaram-tons-diferentes-reforma-militar-1965068
https://www.publico.pt/2021/06/02/politica/noticia/dois-almirantes-falaram-tons-diferentes-reforma-militar-1965068
https://www.publico.pt/2021/05/27/politica/noticia/gomes-cravinho-reforma-militar-nao-fiquei-surpreendido-contestacao-1964242
https://www.publico.pt/2021/05/27/politica/noticia/gomes-cravinho-reforma-militar-nao-fiquei-surpreendido-contestacao-1964242
https://www.publico.pt/2021/05/27/politica/noticia/gomes-cravinho-reforma-militar-nao-fiquei-surpreendido-contestacao-1964242
https://www.publico.pt/2021/06/01/politica/noticia/forca-aerea-exercito-transmitiram-deputados-sugestoes-apresentadas-gomes-cravinho-1964905
https://www.publico.pt/2021/06/01/politica/noticia/forca-aerea-exercito-transmitiram-deputados-sugestoes-apresentadas-gomes-cravinho-1964905
https://www.publico.pt/2021/06/01/politica/noticia/forca-aerea-exercito-transmitiram-deputados-sugestoes-apresentadas-gomes-cravinho-1964905
https://www.publico.pt/2019/02/08/politica/entrevista/contrapartidas-nao-historico-sucesso-1861043
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Os sete almirantes referem que a GNR se quer substituir à Marinha, o que 

levou o ministro da Defesa a uma esclarecedora afirmação. “Desconheço 

qualquer pretensão por parte da GNR a substituir a Marinha”, disse, neste 

domingo, na recepção ao [patrulha oceânico] “Setúbal” que regressava de 

uma missão. 

“A nossa Marinha tem dado provas de estar disponível para apoiar os 

portugueses seja em termos militares seja nas suas necessidades de outra 

natureza. Portanto, não vejo que haja nenhuma necessidade de substituição”, 

concluiu Gomes Cravinho. 

De algum modo, demarcou-se da compra, com dotação europeia de 75%, 

das lanchas rápidas, a primeira das quais, “Bojador” deve entrar ao serviço 

no fim do primeiro semestre de 2021. É um tema que incendeia a Marinha e 

incómodo para o ministro da Defesa que já o era quando o Governo aprovou 

a compra. Contudo, o almirante Mendes Calado não se referiu a esta situação, 

teve o seu foco na mais dura contestação à reforma, ouvida pelos deputados 

da comissão parlamentar de Defesa. 

CEMGFA defendeu a reforma 

Diferente foi o discurso do Chefe de Estado-Maior-General das Forças 

Armadas (CEMGFA), almirante Silva Ribeiro. O CEMGFA, que pela reforma 

apoiada pelo PS, PSD e CDS reforça os seus poderes militares nos três ramos, 

defendeu a opção governamental. 

E mais disse. Que mal a reforma lhe foi apresentada em linhas gerais na 

primeira de três reuniões do Conselho Superior Militar que analisaram os 

propósitos governamentais colocou o seu staff a trabalhar. 

Não manifestou surpresa pela iniciativa porque, recordou, desde o passado, 

consta dos programas de Governo do PS e do PSD. Como consta, aliás, do do 

actual executivo. 

Os trabalhos da comissão, que na fase das audições decorreu à porta fechada 

por solicitação dos quatro chefes militares, continuam agora com o debate 

sobre a lei, ponderadas as propostas deixadas aos deputados. Os trabalhos 

recomeçam na semana de 14 de Junho, com uma limitação e um calendário 

proposto por Gomes Cravinho: que as alterações não desvirtuem os princípios 

e que o processo esteja concluído até ao Verão. 

 

 

 

... /// ... 

 

https://www.publico.pt/2021/04/08/politica/noticia/reforma-aprovada-forcas-armadas-reforca-chefe-estadomaior-general-1957750
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https://www.publico.pt/2021/05/18/politica/noticia/reforco-poderes-emgfa-comum-europa-1963004
https://www.publico.pt/2021/02/22/politica/noticia/cravinho-quer-lancar-ate-verao-bases-futuro-forcas-armadas-1951351
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PÚBLICO 

O Político e o Soldado 

A clivagem, de que o Governo é responsável, está feita. Ainda não se 

conhece a posição do Comandante Supremo das Forças Armadas, o 

Presidente da República. Agora, só ele pode travar este erro flagrante. 

 

 

 

António Barreto 

Sociólogo,  

05 junho, 2021 

<https://www.publico.pt/2021/06/05/opiniao/opiniao/politico-soldado-1965363> 

É uma das mais difíceis relações humanas e sociais que se conhecem: entre 

um político e um soldado. Ou entre a política e a defesa. Milhares de páginas 

foram já escritas sobre o tema. Que ainda é actual e surpreende. 

São relações muito próximas, de autêntica cumplicidade, de indiscutível 

rivalidade e de permanente conflito. Um precisa do outro tanto que pode ser 

doentio. Por isso desconfiam um do outro. Mas sabem que em oposição não 

há futuro. Por isso, quase sempre, sobretudo em democracia, encontram vias 

de cooperação. 

Não parece ser este o caso, actualmente, a propósito das alterações às leis 

da Defesa Nacional e de Bases de Organização das Forças Armadas. Órgãos 

de soberania e detentores do poder político comportam-se como se pudessem 

dispensar a cooperação das chefias militares ou como se bastasse ter a 

concordância de um muito pequeno leque de responsáveis. É inexplicável que 

o Governo e os dois maiores partidos parlamentares estejam prontos para 

abrir conflitos entre a política e a defesa. É incompreensível que tal suceda 

sem motivos aparentes, sem necessidade ou urgência, sem uma história 

recente de dificuldades, sem a premência da correcção de erros e sem a 

evidência de melhoramentos. 

Na discussão actual, não é apenas a disputa entre políticos e soldados que 

está em causa. Na verdade, há militares prestigiados no campo dos políticos, 

como há políticos reputados no campo dos soldados. Mas é certo que o 

conflito coloca frente a frente o soldado e o político. O oficial e o governante.  

O que é pior. Com efeito, se estivéssemos apenas diante de um conflito de 

ideologia, a democracia acabaria por resolver os problemas. Mas não. 

https://www.publico.pt/autor/antonio-barreto
https://www.publico.pt/2021/06/05/opiniao/opiniao/politico-soldado-1965363
https://www.publico.pt/2021/05/14/politica/noticia/antigos-chefes-militares-reforma-forcas-armadas-1962547
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Estamos diante de confronto de instituições, de autoridades, de legitimidades 

e de responsabilidades. O que é mais grave e exige mais cuidado no debate. 

É estranho, tão estranho e significativo que, perante reais problemas de 

defesa, se estejam a gastar energias e a abrir feridas. Há bastantes anos que 

os governos têm marginalizado as Forças Armadas e a Defesa. Esta afirmação 

é incontroversa, mesmo se avaliada de modo diferente. Para uns, esta 

tendência é positiva, pode conduzir a um Estado sem militares, a uma 

despesa pública reorientada para obras sociais e a um abandono do 

envolvimento militar do país. Para outros, este é um caminho negativo, que 

prejudica a independência e a autonomia do país, que enfraquece a 

segurança e que põe em causa a cooperação com os aliados. 

Esta divergência é antiga. Hoje, tem aumentado a força dos que gostariam 

de ver Portugal desmilitarizado (como dizem), sem despesas militares e sem 

empenho em alianças. Estas convicções não se fazem muito sentir na praça 

pública, não são tonitruantes, mas crescem. Na verdade, ao contrário das 

funções de polícia, as de defesa e segurança têm registado definhamento. 

Com a colaboração de vários partidos. 

Sob a pressão de quase todos os grupos políticos, as Forças Armadas 

portuguesas têm sido votadas a uma evidente secundarização. Há vários anos 

que se assiste à diminuição de recursos. Que se nota a falta de renovação de 

equipamento. Que é preocupante a quebra de recrutamento e de efectivos. 

Que diminuem as perspectivas profissionais dos militares desmobilizados. E 

que está em curso uma miniaturização das Forças Armadas. Tudo isto num 

quadro de maior incerteza, até por causa do afastamento dos EUA e da 

crescente indeterminação da União Europeia quanto ao futuro da sua defesa 

colectiva e da NATO. 

Raramente na história se assistiu a um diferendo tão aberto e um conflito tão 

público entre as autoridades políticas e as chefias das Forças Armadas. A 

maior parte dos chefes actuais e um elevadíssimo número de antigos chefes 

de Estado-Maior, incluindo o antigo Presidente da República Ramalho Eanes, 

tomaram posições públicas, discordaram dos planos do Governo, fizeram as 

suas propostas e estranharam o modo de trabalho imposto pelo Governo, que 

nem sequer deu a conhecer a tempo as suas sugestões. É verdade que já 

várias vezes, nas últimas décadas, se verificaram divergências entre 

autoridades políticas e chefias militares. Mas nunca essas atingiram uma tão 

elevada magnitude, nunca foram tão públicas e nunca as autoridades políticas 

revelaram um semelhante grau de crispação e uma tão clara falta de vontade 

de cooperação. 

Os motivos apresentados pelo Governo são geralmente do domínio da 

abstracção. Coordenar, articular, operacionalizar e fazer como os outros são 

as palavras-chave. Mas não aparece argumentação política e histórica que 

https://www.publico.pt/2019/12/22/politica/noticia/exercito-metade-2002-hoje-12563-efectivos-1898017
https://www.publico.pt/2021/06/02/politica/noticia/dois-almirantes-falaram-tons-diferentes-reforma-militar-1965068
https://www.publico.pt/2021/06/02/politica/noticia/dois-almirantes-falaram-tons-diferentes-reforma-militar-1965068
https://www.publico.pt/2021/05/27/politica/noticia/gomes-cravinho-reforma-militar-nao-fiquei-surpreendido-contestacao-1964242
https://www.publico.pt/2021/05/27/politica/noticia/gomes-cravinho-reforma-militar-nao-fiquei-surpreendido-contestacao-1964242


A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas 

 

484 

nos diga que estas alterações surgem por força de necessidades reais, em 

resultado da análise de situações concretas e com o fim de corrigir erros. O 

Governo pretende aumentar a sua intervenção directa em assuntos militares. 

Mais do que as opções de fundo, é o método que está em causa. E não é uma 

questão de lealdade e cortesia, a que aliás o Governo faltou. É muito mais 

importante do que isso. 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. 

A clivagem, de que o Governo é responsável, está feita. Ainda não se conhece 

a posição do Comandante Supremo das Forças Armadas, o Presidente da 

República. Agora, só ele pode travar este erro flagrante. 

A crença em que a Defesa Nacional é assunto exclusivamente político e que 

as Forças Armadas se devem comportar como mero sector interessado é 

sinistra. A hipótese de passar a considerar os chefes militares como meros 

consultores é nefasta. A ideia de que a política comanda a defesa é certa: a 

legitimidade das Forças Armadas, em democracia, vem disso mesmo, do povo 

e da democracia. Mas vem também da história, das instituições e da 

responsabilidade dos militares que é única e singular. 

 

 

 

 

... ///... 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Método e responsabilidades nas reformas militares 

 

 

 

Jorge Alves Ferreira 46 

05 junho 2021 

<https://www.dn.pt/opiniao/metodo-e-responsabilidades-nas-reformas-militares-

13803230.html> 

Correm as audições parlamentares dos chefes militares no processo da 

"reforma da estrutura superior das Forças Armadas (FA). 

Não falo do conteúdo ou das consequências, menos perceptíveis para quem 

não estudou o assunto e se pronuncia pelos títulos dos jornais, mas sobre a 

forma que determina e condiciona o valor substantivo das propostas e da 

ausência de um esforço de consensualização. 

Sendo a decisão um acto solitário, não é, para nenhum militar, numa 

sociedade democrática e em contexto de paz, um exercício arbitrário de 

afirmação pessoal, cientes que estão do valor e da importância do colectivo, 

no apoio à decisão 

A relação do Estado com as suas FA nem sempre foi fácil. Ao contrário da 

atenção e do cuidado que o Estado dedica a resolver diferenças de opinião 

com as organizações civis, dos sindicatos à ZMAR, com as quais ouve, dialoga, 

explica e negoceia soluções, os decisores políticos parecem entender que as 

FA devem ser tratadas com arrogância, de forma arbitrária, ao sabor dos seus 

preconceitos pessoais, sem as ouvir sequer nas soluções que requerem o seu 

contributo e participação coisa que, repito, jamais ousariam fazer com uma 

qualquer organização civil, sem o mesmo "peso" institucional. 

Pela primeira vez os chefes militares fazem ouvir a sua opinião neste processo, 

já que a que lhes foi solicitada, após a decisão ter sido tomada, para 

"preencher calendário", de pouco valeu. Se o fazem agora, no parlamento, é 

porque o MDN, não tendo considerado necessário ouvi-los previamente, não 

consegue impedir que o parlamento o faça. 

 
46 Coronel Tirocinado. 

https://www.dn.pt/opiniao/metodo-e-responsabilidades-nas-reformas-militares-13803230.html
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Hoje em dia é uma prática comummente aceite que qualquer reforma 

significativa de uma organização requer o seu envolvimento, exige que seja 

explicada, que seja entendida e que conte com a participação dos envolvidos 

para que possa ser consistente, coerente e bem-sucedida, com o mínimo de 

custos e o máximo de eficácia. 

Isto que é verdade para qualquer organização civil e para qualquer gestor 

competente é estranhamente ignorado quando se trata das FA. A proposta foi 

elaborada em segredo, sem a contribuição das chefias militares, o que não se 

aceita que tenha sido feito pelos bons motivos. Não é essa a forma de 

trabalhar dos militares nem o espírito das leis que agora se pretende 

substituir, que requer colegialidade nas decisões estruturantes para as FA. 

Apesar das circunstâncias, e dos militares só terem podido pronunciar-se 

quando a decisão já estava tomada, há quem entenda que as opiniões 

expendidas, tarde e a más horas por impossibilidade de o fazer antes, 

traduzem a "habitual" resistência ao processo de mudança de uma "reforma 

indispensável". 

Alguns militares, acusando os chefes de nada terem feito no passado em 

relação a outras reformas, consideradas inconvenientes, acham agora que os 

chefes militares manifestam a "habitual" "resistência à mudança". 

Não há meio-termo. Os chefes militares não podem ter opinião crítica sem 

serem acusados de "resistência" e se não emitem opinião é porque "aceitam 

passivamente" e não defendem, como lhes compete, o funcionamento 

coerente, eficiente e eficaz das FA. 

Os militares cumprem, mas tem de existir um valor, no mínimo moral, nos 

princípios de actuação e relacionamento saudável, nos métodos que se 

consideram aceitáveis e nas consequências que será desonesto atribuir a 

terceiros. 

A escolha será sempre de cada um, a responsabilidade também... Os fins não 

justificam os meios, mas estes que qualificam os resultados ... 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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Grupo de Reflexão Estratégica Independente 

- GREI - 

 

 

 

 

A REFORMA DA ESTRUTURA SUPERIOR DAS FORÇAS ARMADAS 47,48 

Propostas de Lei do Governo nº 84/XIV E 85/XIV 

(LOBOFA e LDN) 

- A razoabilidade de uma solução - 

 

 

 

 

14 de junho de 2021 

 

 

 
47 Estudo-Síntese elaborado pelo GREI e entregue, no formato Sumário Executivo, e 

em exclusivo, ao PR e Comandante Supremo das Forças Armadas.  
48  N.A. – Tratando-se de um Sumário Executivo pode o leitor, porventura, menos 

familiarizado com a temática, iniciar a leitura do documento pelos Anexos (A, B e 
C) – o lastro - e deixar a leitura do Corpo – a síntese - para o fim.   
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A REFORMA DA ESTRUTURA SUPERIOR DAS FORÇAS ARMADAS 

Propostas de Lei do Governo nº 84/XIV E 85/XIV 

(LOBOFA e LDN) 

- A razoabilidade de uma solução - 

 
 
REF.: a) Estudo do GREI, de 05 de março; 

b) Estudo do GREI, de 30 de março; 

c) A perspetiva do GREI, comunicado de 08 de abril; 

d) Estudo do GREI, de 20 de abril; 

e) Carta dos EX-CEM dos três ramos das FFAA, de 13 de maio. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A AR aprovou na generalidade as Propostas de Lei apresentadas pelo Governo 

sobre a Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas. Ouvidos os 

quatro Chefes Militares sobre o assunto, na CDN da AR, constatou-se que os 

Chefes do Estado-Maior do Exército, da Força Aérea e da Armada se 

posicionaram criticamente em relação às mesmas. 

Anteriormente, já um largo sector de opinião de civis e de militares fora do 

serviço ativo, entre os quais os membros do GREI, se tinha pronunciado sobre 

a mesma matéria, alertando para os vários aspetos contraproducentes das 

alterações preconizadas por aqueles documentos. 

Nestas circunstâncias, consideramos ser dever do GREI olhar, mais uma vez, 

para todo o processo, incluindo o que tem vindo a ser escrito e dito sobre ele 

e sobre a DN e as FFAA em geral, e tentar gizar e conceber uma solução que 

por todos possa ser considerada, compromissoriamente, como solução 

razoável a desenvolver e concretizar.  

Este é, neste momento, o propósito do presente documento. Neste sentido e 

com base em todos os outros anteriormente elaborados e constantes das 

referências, propomo-nos: 

 Sintetizar as principais posições que o GREI tomou sobre o assunto, 

desde 05 de março (ANEXO A); 
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 Recordar posições assumidas por outras entidades, partidos políticos, 

personalidades ou outros cidadãos sobre a matéria (ANEXO B); 

 Abordar, no presente momento do processo legislativo, sobre o mérito 

e a bondade de uma solução que, no nosso entendimento, podendo ser 

a solução razoável, ajudará a resolver a contento de todos, esta 

delicada questão da reforma da Estrutura Superior das Forças 

Armadas, não sem ter em conta o que é de conhecimento público sobre 

a audição dos Chefes militares na CDN-AR (ANEXO C). 

2. O PROCESSO E OS SEUS PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS 

Antes de prosseguir e para situar recordemos alguns dos mais relevantes 

marcos deste processo ainda em desenvolvimento: 

 No CSM de 16 de fevereiro, o MDN apresentou as linhas gerais da 

reforma, até então desconhecidas dos CEM; 

 No CSM realizado em 12 de março, foram apresentados os projetos de 

revisão da LDN e da LOBOFA, distribuídos pouco antes aos CEM; 

 O CSDN reuniu em 15 de março; 

 O CE reuniu em 19 de março; 

 O CSM foi novamente convocado para 30 de março, mas não veio a 

público qualquer indicação do que se terá passado na reunião; 

 As Propostas de Lei foram aprovadas pelo Governo em 08 de abril e 

deram entrada na AR em 09 de abril; 

 A AR na sua sessão de 18 de maio aprovou as propostas de lei na 

generalidade encaminhando-as para a CDN onde decorre a sua análise 

na especialidade; 

 A CDN-AR ouviu em audição no dia 01 de junho os CEM da Força Aérea 

e do Exército e no dia seguinte o CEM da Armada e o CEMGFA. 

3. UM CAMINHO A PERCORRER 

Desde o princípio que o GREI vem manifestando críticas a esta Reforma da 

Estrutura Superior das Forças Armadas, não tanto pela reforma em si e o que 

ela possa representar, enquanto projeto de mudança e alteração de 

paradigma a operar no sector militar, mas sim, e fundamentalmente, contra 

os termos e substância do seu conteúdo e, bem assim, quanto ao modo e 

forma como foi, e vem, sendo apresentada.  

E se isto é verdade também não deixa de ser verdade que a nossa oposição 

e as razões em que se alicerçam os argumentos tecidos e utilizados foram, 
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desde o principio, também eles, devidamente registados em documentação 

apropriada, como toda aquela  que se encontra listada e constitui referência 

a), b), c) e d) do presente documento e que, desde 05 de Março p.p., têm 

vindo a ser distribuídos para conhecimento e consideração a todas as 

entidades que diretamente respondem  pelas questões da Defesa do País. 

Os argumentos são, pois, conhecidos, não os vamos repetir, apenas recordar 

que eles foram evoluindo ao longo do processo. Numa primeira fase os dados 

eram limitados e o que se pretendia era identificar verdadeiramente o 

problema a resolver, qual a finalidade e o propósito da reforma (pois ele não 

era claro), os fatores relevantes a considerar e, obviamente, as inerentes 

análises tinham, na altura, um cariz mais vago e generalista, embora já 

orientadas por determinados temas que o próprio MDN havia trazido a público 

[Cf. (REF. a) e (ANEXO A)]. 

Nas fases posteriores e mais avançadas, em que estas análises eram já 

tecidas na especialidade, consideradas as questões em concreto e as várias 

versões de projetos de Lei e o ritmo com que foram aparecendo eram, por 

isso, também elas, mais esmiuçadas no detalhe e nas implicações que 

levantavam [Cf. (REF. b), (REF. c) e ANEXO B]. 

A questão maior que se nos colocou e como tal sempre vivamente criticada 

foi, não só, o desmesurado reforço do elenco de competências do CEMGFA, 

mas também, e fundamentalmente, 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 ideia 

subliminar existente que visava transformar as Forças Armadas Portuguesas 

numa outra entidade, do tipo “guarda nacional” 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 e 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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Mais dissemos naquela altura que a ser assim, seria de tal modo destrutivo 

das FFAA portuguesas, quer no seu conjunto quer considerando cada um dos 

Ramos individualmente que dificilmente poderia, por eles, ser aceite. E 

acrescentámos que não há conjunto sem haver partes e que estas partes - 

os ramos das FFAA - têm história, valores, princípios e identidade próprios 

que há que saber compreender e preservar.  

E foi o que aconteceu um largo sector de opinião quer de militares, quer de 

civis têm vindo a público a opor-se igual e criticamente a este tipo de reforma; 

os próprios CEM dos Ramos isso mesmo fizeram e em sede de CDN-AR 

confirmaram as dúvidas que desde o princípio eles próprios 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 

parece querer impor49, não se afigura como a mais adequada, duvidando-se, 

até, que a sua exequibilidade seja conseguida, sem grandes custos. 

A experiência Canadiana, desenvolvimento e reversão 

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; 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 colocariam. 

No entanto, as resistências à prossecução desta solução foram enormes, o 

que conduziu inclusivamente a várias exonerações, 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. 

 
49  A propósito desta afirmação vide artigo de António Barreto, no jornal Público, de 

05 de junho p.p. (pp. 482 deste livro). 
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Poder-se-á perguntar a que preço e com que custo esta reforma, porventura, 

bem-intencionada de princípio foi prosseguida? Não se conhecem os custos 

em que importou. O que se sabe, isso sim, 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. 

... /// … 

Serve este exemplo para sublinhar que a importação de modelos, conforme 

vimos afirmando, só por si não é 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. (ANEXO C) 

Se não se olhar para esta questão de uma forma realmente mais global e 

abrangente, inserindo o estudo do modelo de estrutura superior das Forças 

Armadas num outro estudo, este mais vasto sobre que defesa ambicionamos 

para o País e alargado a uma inerente quanto imperiosa revisão do CEDN, 

dir-se-á, se não o fizermos, perderemos tempo e talvez uma oportunidade, 

única, de bem enquadrar em contexto todas estas questões da Defesa, mas 

também da Segurança e mais grave do que isso seria insistir no desvendar 

de um caminho tortuoso que, com grande probabilidade, e como muita gente 

vem afirmando, fracassará seguramente. 

4. A RAZOABILIDADE DE UMA SOLUÇÃO 

Há por isso que ser “arrojado”, como nos diz o Presidente da República, e 

tudo fazer para aprofundar esta questão que é complexa, por natureza e 

especificidade própria, e tentar encontrar uma solução inclusiva, que a todos 

possa de forma positiva satisfazer e comprometer, como desde o princípio o 

GREI vem sugerindo. 

Nestes termos julgamos mesmo que os estudos a que atrás aludimos [(ref. 

a), ref b) e d)] podem ser desenvolvidos de forma concomitante e, nesse 

sentido, e imbuídos de um espírito construtivo que sempre nos tem animado, 

atrever-nos-íamos, inclusivamente, a deixar aqui algumas pistas para a sua 

elaboração. 

… em vista de um diferente modelo de estrutura superior das FFAA 

Se o modelo ora em discussão na AR, não colhe a unanimidade dos deputados 

e não acolhe, igualmente, o apoio dos militares destinatários da sua 

implementação, afigura-se, nestas condições, mais adequado olhar 
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pragmaticamente para outros modelos, os quais, numa perspetiva de 

razoabilidade, possam constituir-se em alternativa ao modelo proposto e em 

relação à qual todos, sem exceção, a considerariam igualmente aceitável e 

desse modo compromissoriamente nela se reveriam. 

Nestas circunstâncias, há, pois, do nosso ponto de vista, que procurar uma 

alternativa ao modelo em apreciação na especialidade, ao que parece 

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 muito menos em substância, e olhar para aqueles outros que, 

geográfica e estrategicamente nos estão mais próximos, pois se inserem na 

mesma área de esforço e interesse permanente - nosso e deles - que é o 

Atlântico. 

O Atlântico, é bom recordar, desde 1690, com a descoberta de ouro no Brasil, 

ganhou, economicamente falando, e para Portugal, uma importância ímpar e 

acrescida. Deixara de ser para nós o oceano de passagem, do tempo do Mare 

Clausum, partilhado por duas potências ibéricas, para se assumir, naquele 

outro tempo, de Mare Liberum, com uma dimensão verdadeiramente 

estratégica, na medida em que se constituía, ele mesmo, no centro das 

atenções das potências europeias que, no mar (e no seu uso), tinham 

interesses e por eles e pela sua prossecução empenhadamente pugnavam e 

lutavam. 

Circunstâncias estas do passado, mas que ainda hoje mantém plena 

atualidade. Daí o considerarmos que os nossos países de referência na 

procura de um modelo alternativo não podem deixar de ser, a Grã-Bretanha, 

a França e a Espanha. Deverão ser eles a iluminar, naturalmente com 

adaptações, o estudo de um outro e novel modelo de estrutura superior de 

organização e comando das FFAA, mas também do Ministério da Defesa 

Nacional. 

Tanto quanto sabemos todos estes três países evoluíram nas suas 

organizações estruturadas em tempos e modos diferentes, mas evidenciando, 

entre eles, bastantes pontos em comum e similitudes. Curiosamente, 

também, todos eles separaram nessas novéis estruturas e de forma nítida o 

que é estrutura administrativa e organização operacional. 

Na realidade, o que compete a uns e a outros fazer nessas mesmas estruturas 

é diferente e perfeitamente claro. Vejamos: 

 Os CEM, como comandantes e administradores dos seus ramos e o 

CEMGFA (ou CEMD) enquanto militar de mais elevada patente, como 

planeador estratégico por excelência e comandante operacional; 

 O MDN (e os Secretários de Estado) enquanto titular da pasta e no 

modo como se relaciona com as chefias militares e como é que as 
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inerentes linhas de responsabilidade e autoridade se estabelecem e 

desenvolvem é aspeto primordial igualmente considerado naquelas 

estruturas com nitidez e transparência.   

Este estudo se for levado por diante e todos envolver, em sede de diálogo e 

concertação, estamos em crer que nos conduzirá à solução dita razoável, 

aquela que a todos aglutinará e seguramente quererão, por isso, ajudar a 

conceber e operacionalizar.  Porquê? 

Desde logo, porque será a solução que, do nosso ponto de vista, melhor 

satisfará a Política e o Governo, por um lado, e a Estratégia e os militares, 

por outro. A primeira porque define os fins e estabelece os meios e é 

responsável pela sua administração, a segunda, porque que trata da sua 

organização, emprego e conduta e responde pela eficácia desta e das 

operações em que se envolve. 

Mas também, porque será a solução “arrojada”, aquela que aprofunda com 

objetividade e pertinência, como o PR afirma pretender, o modelo que vigora 

entre nós e que contou, já, com duas alterações, uma efetuada em 2009, por 

iniciativa do PS e, outra, em 2014, por mão do PSD. 

No fundo, dará corpo a uma evolução natural do modelo e sem que ela se 

afaste do caminho que vinha sendo prosseguido do antecedente, 

designadamente desde 1982, data em que foi promulgada a primeira Lei de 

Defesa Nacional. Será segura e pragmaticamente uma solução que se 

entende poderá agradar ao Governo e, bem assim, à generalidade dos 

Partidos políticos integrantes ou não da CDN da AR. 

Na realidade, será uma solução que poderá contentar o PS, levando a bom 

porto e em definitivo a pretensão constante do seu programa de Governo de 

concluir este processo no decurso da presente legislatura. Será uma solução 

que igualmente poderá agradar ao PSD, porquanto, no Governo ou na 

oposição, o partido sempre pugnou pela existência de um CEMD e pelo 

rearranjo conforme da estrutura orgânica do Ministério da Defesa. 

Será igualmente uma solução que poderá também agradar ao CDS-PP, 

interessado que está em manter a individualidade dos ramos e uma mais 

equilibrada distribuição de competências entre eles e o CEMGFA. E do mesmo 

modo julgamos que poderá concomitantemente contar com o apoio dos 

outros partidos - do PCP ou do BE (integrantes da CDN da AR) - ou até dos 

outros Partidos em geral, ou mesmo das Deputadas independentes e que fora 

daquela comissão de especialidade têm assento na 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) 
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divergiram e muito da metodologia de planeamento sequencial estabelecida 

na LDN e na LOBOFA. E também não deu a entender de que esta reforma 

deixa por resolver a maior parte dos problemas que afetam há muito as FFAA, 

podendo mesmo agravar alguns deles, sejam os problemas de fragilização do 

SF, de efetivos, de estatuto, de regime de saúde e de proteção e integração 

social.  

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 

da estrutura superior das FFAA e não o contrário como sucedeu, 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 

DN e os seus problemas não são de hoje, são mesmo muito anteriores à 

pandemia que nos atingiu, cedo, em 2019 e alguns agravaram-se mesmo em 

decorrência dela.  

Por isso, a revisão do CEDN, nesta altura, numa altura em que a NATO última 

a renovação do seu conceito, 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, da DN e nomeadamente das 

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 implicaria, no nosso entendimento, a 

existência prévia de uma visão, de um sentido de direção para o País e para 

DN, de uma ideia precisa e concreta sobre os «objetivos nacionais” a 

prosseguir, os permanentes e os conjunturais; sobre  o potencial efetivo (e a 

resiliência) do sistema de defesa nacional, bem como do inerente e desejado 

nível de ambição estratégico; sobre a situação atual das FFAA; e, por fim, 
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sobre  os recursos que previsivelmente estarão disponíveis para a DN 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 

DN 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 uma 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 o projeto ser submetido a uma 

avaliação externa (a efetuar por personalidades nacionais independentes do 

processo de revisão e das decisões que ele provocar), antes de o Governo 

prosseguir, nos termos da Lei, com o desenvolvimento subsequente das fases 

posteriores de apreciação, deliberação e aprovação. 

Isso valorizaria e credibilizaria o CEDN e talvez constituísse um estímulo 

altamente motivador para a equipa encarregue da revisão enveredar por uma 

aproximação diferente, mais inovadora e, porventura, até, menos 

preocupada com polémicas, ou quaisquer outros e desgarrados interesses. 

5. NOTA FINAL 

Tudo visto e ponderado, apesar da complexidade do processo, o GREI 

considera que ainda assim este seria um caminho passível de prosseguir e 

consensualizar e esta uma solução que a todos poderia agradar em nome do 

interesse nacional, das FFAA e do País. 

*** * *** 
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ANEXO A  

 

 

UMA BREVE SÍNTESE DAS PRINCIPAIS TOMADAS DE POSIÇÃO 

 

O Grupo de Reflexão Estratégico Independente (GREI), enquanto organismo 

da Sociedade Civil, num exercício típico de cidadania ativa e interessada tem 

vindo, desde cedo, neste processo, a debruçar-se sobre a temática da 

Reforma e a pronunciar-se de forma escrita junto das principais entidades 

que no País, de acordo com a Lei de Defesa Nacional (LDN), respondem 

diretamente pelas questões da Defesa Nacional, designadamente o 

Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo e o CSDN. 

No âmbito de mais um documento que sobre a matéria estamos preparando 

este ANEXO A, como o próprio título sugere, começa por trazer à colação e 

aqui, em termos gerais, relembrar o que o GREI desde 05 março p.p. tem 

vindo a referir e sublinhar: 

 As questões da Defesa Nacional e das Forças Armadas devem ser tratados 

com prudência e em todas as dimensões, de acordo com os princípios e 

normas estabelecidas na lei, com escrúpulo e sem distensões; no 

equilíbrio entre as lições do passado, os desafios do presente e a 

salvaguarda do futuro; com visibilidade, transparência e verdade; no 

respeito pelas metodologias e práticas em vigor e, portanto, sem 

contornos ou atalhos processuais; com competência e ponderação de 

modo a evitarem-se movimentos de aceleração, de paralisia e de falsa 

mobilidade nos processos. 

 Os gravíssimos problemas com que as FFAA se debatem não têm a ver 

com a sua macroestrutura residem na desproporção entre objetivos e 

recursos disponibilizados para a operação e manutenção de meios, na 

escassez de efetivos, na discriminação negativa, em relação a outros 

órgãos e servidores do Estado e nos sucessivos atropelos à unidade e 

coesão, princípios e valores que sempre pautaram a cultura militar.    

 A atual estrutura superior das FFAA é, no geral, equilibrada e tem 

produzido bons resultados. Por isso, a sua eventual alteração, com 

maiores ou menores arranjos, deve ser objeto de grande ponderação e 

prudência; e, em qualquer caso, tal passo só deve ser considerado depois 

de estarem estudadas e rigorosamente esclarecidas todas as suas 

implicações no presente, no médio e no longo prazo. 



Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

499 

 A solução de concentrar numa única entidade – o CEMGFA – todo o poder 

de decisão a nível estratégico e operacional, e de juntar as competências 

e prerrogativas de comandante de forças e de administrador de topo numa 

única entidade, faz desaparecer a maior parte dos graus intermédios de 

comando e de direção e será uma fonte de permanente atrito entre os 

patamares MDN, CEMGFA e CEM que poderá repercutir-se na eficiência da 

estrutura e na eficácia da operação e dos resultados. 

Assumida esta posição inicial e levada ao conhecimento e consideração 

das entidades que diretamente têm responsabilidade nas questões da 

defesa nacional e coincidindo com a aprovação das propostas de lei em 

Conselho de Ministros, em 08 de abril50, com o subsequente envio para a 

Assembleia da República, o GREI veio, posteriormente, a debruçar-se 

sobre o assunto e, num outro estudo,51 abordou as seguintes questões 

mais importantes: 

 O método e o processo adotados, pelo Governo na presente 

tramitação legislativa; 

 As questões da sua oportunidade, bem como das dissimetrias entre 

prioridades aparentes e reais e a fragilidade conceptual e técnica de 

várias das disposições delas constantes; 

Num segundo momento, trouxe-se à colação os elementos principais de uma 

apreciação efetuada na especialidade, das aludidas Propostas de Lei do 

Governo que atualmente se encontram em fase de escrutínio e análise 

próprios do debate parlamentar. 

Comparadas, nestes termos, as duas versões anteriores com as alterações 

introduzidas pelo MDN na versão ora aprovada pelo Governo, considerou-se 

como apreciação preliminar, que as mesmas eram em reduzido número e de 

natureza praticamente semântico-literal. 

Na realidade, tirando a questão do recurso hierárquico, que foi abandonada, 

as restantes alterações - coordenação dos EM dos Ramos, missão do EMGFA 

e sua organização geral, competências do EMGFA e do CEMGFA, organização 

dos Ramos e competências dos CEM, do CCEM e nomeação dos comandantes 

de Componente –, na prática, e em substância, em nada alteraram o que já 

vinha das anteriores versões e que, em conjunto com outras disposições, já 

vinham sendo alvo de objeção por parte de vastos sectores de opinião, 

militares ou civis. 

 
50 Propostas de Lei n.º 85/XIV – Alteração da Lei de Defesa Nacional e n.º 84/XIV 

referente a uma nova Lei Orgânica das Bases da Organização das Forças Armadas. 
51 Estudo do GREI, de 20 de abril. 
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Com esta convicção e analisadas na especialidade as duas propostas de lei 

foi sem surpresa que, levado por diante o modelo que ora se propõe aprovar, 

se constatou que: as gravosas implicações que dele decorrerão; as 

imprecisões, as incongruências e as desconformidades detetadas; o 

desequilíbrio posicional e altamente desprestigiante para o qual os CEM são 

remetidos; a figura do CEMGFA e o protagonismo e poderes singulares e 

desmesurados que assume; por tudo isto, somos em crer que a 

implementação do novel modelo não irá funcionar bem: o ruído relacional 

será enorme, as incompreensões aumentarão, as desconfianças entre órgãos 

e entidades instalar-se-ão e o sistema, esse, no limite, poderá vir, até, a 

colapsar.  

Uma conclusão e uma ideia 

Assim, concluiu-se como opção da maior sensatez e da mais elevada 

prudência suster a prossecução, nestes moldes, desta iniciativa legislativa e, 

em sede de Assembleia da República, tudo fazer para a enquadrar num 

estudo mais abrangente, a realizar a montante, sobre a Segurança e a Defesa 

que se pretende para Portugal e sobre o modelo de FFAA que deve o País 

possuir. 

Entendemos dever fazê-lo, antes de tudo, porque o consideramos avisado e 

imprescindível, atentas as circunstâncias da atual envolvente situacional, 

muito marcadas por uma época de indefinição e incerteza quanto ao futuro 

do mundo e da Europa, da economia do País e das consequências sanitárias 

e sociais a ela inerentes. 

Uma época, em que a História, a Geografia, a Geopolítica e a Geoestratégia 

parecem ter retomado a sua importância na vida das nações; uma época, em 

que o paradigma civilizacional muda aceleradamente e em resultado de uma 

enorme evolução tecnológica e digital em curso e em que os próprios 

conceitos de Segurança e Defesa, de Fronteira, de Soberania, de Conflito, de 

Ameaça, de Guerra e de Paz e, até, de Poder, nas suas várias expressões, 

estão em mudança. 

Ponto importante é que nesse estudo seja garantido o envolvimento 

mandatório de todos os interessados, naturalmente e, em especial, os 

destinatários da reforma, os militares em geral e os seus chefes em 

particular, uma vez que qualquer reforma não pode deixar de contar com as 

pessoas e com a sua participação empenhada. E foi com este espírito que 

sugerimos que a AR pudesse, num exercício de alguma pedagogia que tem 

estado ausente de todo este processo, chamar a si e à CDN a dinamização 

destes estudos e a sua intermediação, convocando e ouvindo a inteligência 

nacional, os partidos políticos, a Academia e os seus Institutos políticos, o 

que de melhor a sociedade civil interessada e atenta pode trazer em 

conhecimento e saber a este processo. 
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ANEXO B  

 

 

 

 

OUTRAS ACÇÕES SUBSEQUENTES 

O Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI), consciente dos seus 

argumentos e da bondade das suas posições, explanadas resumidamente no 

Anexo A do presente documento, solicitou que fosse recebido pelos grupos 

parlamentares de todos os partidos com assento na CDN-AR com o objetivo 

de lhes poder apresentar as suas razões e elucidar sobre a razoabilidade dos 

seus argumentos e pontos de vista. 

Para o efeito reuniu com todos eles – Partido Social Democrata (PSD), Partido 

Comunista Português (PCP), Bloco de Esquerda (BE), Partido Socialista (PS) 

e Centro Democrático Social (CDS) – no período que mediou entre 22 de abril 

e 06 de maio, antes por conseguinte de 18 de maio, data em que as propostas 

de Lei foram discutidas em plenário da AR e na generalidade. Pediu-se igual 

audiência ao Primeiro-Ministro que até à data não foi ainda possível agendar. 

Nessas reuniões os partidos fizeram-se representar ao mais alto nível, dois 

deles - o PSD e o CDS – com a presença dos respetivos Secretários-Gerais, 

tendo o assunto sido amplamente discutido e analisado, sem que tenham 

conseguido estes dois partidos e o PS – apoiantes das propostas do Governo 

– contrapor qualquer ideia ou argumento que contrariasse a argumentação 

do GREI.  Ficou-se com a ideia clara, de que o PCP e o Bloco de Esquerda não 

apoiariam as propostas do Governo; de que o PS naturalmente não as 

contrairia, enquanto o CDS e o próprio PSD, embora com algumas dúvidas, 

entretanto suscitadas em determinados elementos, acabariam no fundo por 

acompanhar o PS e votar a favor, sugestivamente na observância de uma 

redutora indicação partidária. 

Durante este período o assunto foi ocupando a Comunicação Social com 

intervenções de diversa ordem, mais ainda depois de ter sido conhecida, em 

13 de maio, uma carta subscrita por um Grupo de 28 Ex-Chefes do Estado-

Maior dos três ramos das Forças Armadas, sendo o mais antigo o Ex-

Presidente da República General Ramalho Eanes, endereçada a todos os 

titulares dos órgãos responsáveis pela Defesa Nacional, em que se criticava 

a Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas do Governo. 



A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas 

 

502 

A carta do 28 Ex-chefes Militares 

Nessa sua carta, em que o grupo dos 28 ex-chefes militares expressava as 

razões da sua inquietação, devida ao País e nas suas palavras a “todos, 

homens e mulheres, que o servem nas fileiras das Forças Armadas” concluía-

se com três ideias centrais que, pela sua relevância, se considera dar aqui 

por inteiramente reproduzidas:  

 “Em primeiro lugar, a conveniência de preservar a transparência 

institucional e a clareza de ação nas estruturas, através das quais (ou 

no âmbito das quais) o Ministro da Defesa Nacional prossegue as suas 

atribuições, designadamente: as Forças Armadas e os serviços 

integrados na administração direta do Estado, os organismos 

integrados na administração indireta do Estado, os órgãos consultivos, 

e outras estruturas e entidades integradas no setor empresarial do 

Estado.  

 Em segundo lugar, a necessidade de manter os graus e níveis 

intermédios de comando e administração da estrutura das Forças 

Armadas, no justo equilíbrio, entre o «poder de comandar» e a «arte 

de comandar», entre liderança e administração, entre atribuições e 

competências assegurados pela necessária diversidade de aptidões e 

saberes que, para além do mais, importa preservar e não perder. 

 No fundo,  definir um adequado equilíbrio, sem sobreposições,  entre 

as funções de direção  política e administração superior (MDN) e onde 

se insere o enquadramento do “planeamento de defesa militar” e as do 

CEMGFA (que assegurando a ligação entre a política e a estratégia deve 

preocupar-se com a prospetiva e com o planeamento estratégico, com 

os objetivos militares estratégicos e operacionais e ainda, neste 

contexto, com as orientações balizadoras do planeamento de forças) 

e, por último a gestão estratégica, disciplina esta, onde os CEM devem 

poder pontificar e, ao seu nível,  comandar e administrar os seus 

Ramos.    

 Por fim, a evidente necessidade de, ao invés de deliberações 

apressadas, refletir e ponderar as questões de defesa nacional e das 

Forças Armadas promovendo um debate alargado à sociedade civil, 

envolvendo a inteligência nacional, a Academia, os Institutos políticos, 

os partidos políticos e o que de melhor existe em conhecimento e saber 

no País, fazendo-o , agora sim, à  semelhança do que se “faz lá fora“ 

quando as questões estruturantes do país e em especial as de 

segurança e de defesa estão em causa.” 
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Independentemente das razões de uns e outros, todos quantos sócios do 

GREI ou integrantes deste Grupo de ex-chefes militares, ou mesmo outros 

militares ou personalidades civis que, a título individual, também 

preocupados, entenderam pronunciar-se sobre a matéria, fizeram-no, quase 

sempre pondo em causa não tanto a reforma em si, mas a sua oportunidade, 

o método e o processo utilizado e, em especial, a falta de clareza do seu 

propósito. Invocar apenas e só a similitude com modelos estrangeiros como 

o Governo vem fazendo, não lhes parecia adequado e muito menos aceitável 

como a melhor das razões. 

A opinião publica e publicada 

Em simultâneo, foi dado constatar que várias foram também as notícias sobre 

a matéria, como diversas foram em complemento outras tantas entrevistas, 

debates e mesas redondas (e Podcasts) que a rádio, imprensa e a televisão 

organizaram, notando-se, no entanto, que em quase todos esses eventos os 

partidos apoiantes da reforma - PS, PSD e CDS – apesar de convidados nunca 

se fizeram representar, exceção feita ao CDS - Deputado Morais Soares - que 

participou uma única vez.   

Os termos em que a discussão se passou a fazer são sobejamente conhecidos 

e a maioria dos intervenientes apoiaram vivamente e com preocupação 

idêntica o sentir de todos quantos militares do GREI e ex-chefes militares e 

os ex-Presidentes da República Ramalho Eanes e Cavaco Silva haviam vindo 

a público manifestar a sua inquietação. As pessoas interrogavam-se com 

surpresa das razões de toda esta movimentação e consideravam igualmente 

avisadas as propostas apresentadas por tão iminentes individualidades. 

Em causa estava o apelo ao diálogo e ao compromisso com os destinatários 

da reforma, com os militares e os seus chefes, estudando e ponderando sem 

pressa e com maior profundidade o assunto da reforma, cujo propósito não 

havia sido claramente identificado pelo governo. E fazê-lo de forma 

desejavelmente enquadrada a montante por um outro estudo, este mais 

vasto e abrangente, como já referido, sobre que Defesa e Forças Armadas o 

País necessita e a concomitante elaboração de um novo Conceito Estratégico 

de Defesa Nacional que lhes parecia fazer todo o sentido efetuar. 

O estudo do Prof. Doutor Cardoso dos Reis, investigador e assessor do MDN 

Em 17 de maio veio a público um estudo do Prof. Doutor Bruno Cardoso Reis, 

investigador do Instituto de Defesa Nacional (IDN) e assessor do Ministro da 

Defesa Nacional, dando a conhecer que a maioria dos países da NATO têm 

estruturas de comando superior das Forças Armadas idênticas aquelas que o 

Governo pretende introduzir em Portugal. 
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E acrescenta que este tipo de mudança gera sempre contestação, o que é 

normal, como normal será “evidentemente uma mais valia “a participação no 

debate de militares com experiência na matéria. 

No entanto, o autor neste seu paper fala-nos apenas da estrutura superior 

das Forças Armadas de diversos países, mas nada nos diz sobre o modo como 

eles próprios pensam e organizam a sua Defesa e Segurança, como o Estado 

estruturalmente se alicerça e relaciona com o poder militar e com as restantes 

expressões do poder nacional e, principalmente, como tudo isso se interliga 

e insere no âmbito das políticas públicas nacionais. Sobre estes outros 

relevantes temas, de determinante afinidade e quase pré-requisito, o autor 

nada nos diz. 

O Vice-almirante Reis Rodrigues, a propósito, refere-nos mesmo que se não 

se olhar para a questão de uma forma global, começando por uma revisão do 

conceito estratégico de defesa nacional, então teremos mais uma tentativa 

com grande probabilidade de fracasso. É o alerta que nos deixam os políticos 

experientes, ao lembrar que arranjos pontuais que não têm em conta o 

contexto particular de cada País e situação, normalmente não resultam. «Se 

se trata de aprender com a experiência dos outros então conviria começar 

por aqui» conclui aquele ex-Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada e 

conhecido especialista.52 

Apesar de aparentemente aberto ao contraditório, o Prof. Cardoso dos Reis 

neste seu trabalho de investigação, enquanto assessor do MDN, vai mais 

longe e não se coíbe de enviar um recado político para os ex-chefes militares, 

ao referir que a discussão deverá prosseguir “de acordo com as regras 

habituais” e por forma a garantir-se que “ninguém se arroga indevidamente 

o estatuto de porta-voz das Forças Armadas fora da hierarquia legalmente 

constituída e do respeito pela tutela democrática das mesmas”53, um sinal 

mais de que o contraditório não é realmente bem recebido. E isso, do nosso 

ponto de vista, é preocupante, até porque o GREI não é porta-voz de 

entidades oficiais ou Instituições, os seus membros têm pensamento próprio 

e assumem-no publicamente, quer a título individual em artigos de opinião, 

quer em obra de autor e coletiva, igualmente produzida e publicada.54 

 
52  Cf. artigo de opinião “O cerne da questão”, in Diário de Notícias de 21 de maio. 

(pp. 438 deste livro). 
53  Cf. Expresso, Hélder Gomes e Vítor Matos, 17 de maio. (pp. 412 deste livro). 
54 Vide Livros do GREI, “As Forças Armadas Portuguesas. A complexidade dos 

desafios e a condição militar”, 2017 e “A Segurança, a Defesa Nacional e as Forças 
Armadas. Um debate indispensável”, reflexão a propósito de um Seminário com o 
mesmo nome, organizado pelo GREI e levado a efeito com o patrocínio do PR na 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2018. 
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O debate das propostas de lei, na generalidade, e na CDN 

Não obstante as alargadas discordâncias evidenciadas por qualificadas 

personalidades, as propostas de lei do Governo foram levadas a debate, na 

generalidade, na sessão da Assembleia da República, do passado dia 18 de 

maio. 

Conquanto uma ou outra voz do CDS e do PSD não totalmente alinhada em 

termos de discurso e de uma iniciativa do PAN no sentido de descerem à CDN 

sem serem votadas "para que se [pudesse] ir mais longe na especialidade”, 

foram aprovadas com os votos a favor do PS, PSD e CDS. 

Segundo alguns observadores, o debate em si foi “triste” não tendo sequer 

os deputados levantado as questões essenciais, uma vez que as alterações 

propostas às Leis são muitas e gravosas e vão bastante para além da reforma 

da designada componente operacional. Na opinião, por exemplo do GREI e 

do seu membro Carlos Branco, citado pelo articulista do Jornal Expresso55, o 

problema não reside apenas no reforço dos poderes do CEMGFA na área 

operacional, esses poderes já o CEMGFA os detém, e desde a reforma de 

2014 (e que isso fique bem claro) mas, e ponto de maior relevância, é o papel 

diminuto e desprestigiante que se reserva aos Ramos e respetivos Chefes de 

Estado-Maior. 

Questões estas essenciais e que não estiveram no centro do debate, como 

outras, aliás, relacionadas com a subordinação em permanência dos CEM ao 

CEMGFA para todos os assuntos militares administrativos ou operacionais, ou 

com a ausência de dependência direta das chefias militares do ministro, ou 

mesmo com a clareza das linhas de comando administrativo e de autoridade 

na relação dos CEM com o CEMGFA, ou até com a perda de poderes 

deliberativos por parte do Conselho de Chefes de Estado-Maior. Tudo 

questões que o GREI na análise que fez na especialidade já tratara, 

inclusivamente, com os partidos políticos nas reuniões efetuadas e acima 

referidas.  

Baixado o assunto à CDN para tratamento na especialidade veio a saber-se 

pela Comunicação Social que o PS e o PSD chumbaram os requerimentos 

interpostos pelo Bloco de Esquerda e pelo CDS para ouvirem as associações 

militares e as organizações que têm criticado a reforma das Forças Armadas. 

 Apenas haviam sido aprovados, os pedidos dos socialistas e sociais-

democratas, apresentados em conjunto, para serem ouvidos o CEMGFA e os 

CEM dos ramos - todos no ativo e que, segundo o Diário de Notícias, 

apoiariam a reforma.56 

 
55 Cf. jornal Expresso, Vítor Matos, 18 maio de 2021.  
56 Cf. Diário de Notícias, Valentina Marcelino, 27 de maio de 2021.  
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Aspeto este, de relevância crucial e que o GREI, como referido logo na altura, 

não acompanhava no modo positivo como a formulação havia sido efetuada. 

Ainda, de acordo com esta mesma notícia, o deputado Diogo Leão do PS 

justificava a posição do seu partido referindo que o “PS optou por 

um processo de audições institucionais, tal e qual como o que foi realizado 

aquando da reforma de 2009, desejando ouvir individualmente os Chefes 

Militares em efetividade de funções, que são quem tem, estatutária e 

hierarquicamente a responsabilidade de representar e expressar a posição 

dos Ramos e das Forças Armadas. 

No entanto, nós sabemos que não foi isso que aconteceu em 2014, pois nessa 

altura houve Chefes que já na situação de reforma (e que atualmente 

integram o GREI) foram chamados à Comissão para depoimento e foram 

ouvidos, bem como o ex-Ministro da Defesa Nacional Dr. Augusto Santos 

Silva. 

Nestas circunstâncias de falta de espaço, para uns, no que respeita ao 

exercício do direito ao contraditório, nota-se que, para outros, e desde então, 

os representantes dos partidos que antes não compareciam no debate 

público, agora aparecem em programas de televisão, sozinhos e sem 

contraditório. 

Igualmente vêm a terreiro, na imprensa escrita, outros conhecidos 

articulistas, mesmo não sendo especialistas em questões de defesa nacional. 

Até outos opinadores de serviço, ao estilo dos que sob tudo falam e sabem, 

não se coíbem de vir a público, recorrendo  a uma linguagem exaltada e não 

usual, nem sempre apropriada e por vezes truculenta e ofensiva de pessoas 

e Instituições, o que, numa Democracia plena, como se quer a portuguesa, 

não é habitual e no nosso entendimento aceitável. 

O próprio MDN, em entrevista à RTP 3, afirmava em 26 de maio p.p. que o 

documento não estaria fechado e daí o ser possível introduzir uma ou outra 

alteração, mas nada de essencial. E, neste sentido, complementava que "não 

é provável, nem desejável uma alteração substantiva, uma alteração que 

venha a pôr em causa a natureza desta reforma”, uma reforma que outros já 

fizeram há muito e nós encetámo-la apenas em 2009 e ficou muito aquém 

das ambições iniciais e necessárias". Foi prosseguida em 2014 e de novo ficou 

"aquém do desejável", precisou o próprio ministro. 

Ora isto no nosso entendimento equivale a dizer que não haverá abertura 

para grandes mexidas, uma vez que se sente confortável com o apoio que a 

sua reforma mereceu por parte dos partidos que na generalidade a votaram 

favoravelmente.  

O que irá acontecer em sede de CDN, aquando do debate na especialidade, 

ainda não sabemos. 
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O que conhecemos, porque veio a público, é que o Presidente da República e 

Comandante Supremo das Forças Armadas, depois da reunião do CSDN fez 

saber que considerava “fundamental o papel dos Chefes dos três Ramos” – 

por forma a não haver um seu esmagamento perante a concentração de 

poder no CEMGFA. 

E depois da reunião do Conselho de Estado, em 19 de março, onde o General 

Ramalho Eanes fez uma intervenção, aliás, muito crítica, o Presidente da 

República foi mais longe nesta sua ideia e, reforçando-a, sublinhou como 

necessário tomar em linha de conta as preocupações dos Chefes do Estado-

Maior dos Ramos, no entendimento de que a reforma, ela própria, deveria 

ser aprofundada e, nesse sentido, pedia “arrojo e bom senso” para que possa 

ser bem-sucedida.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** * *** 

 

 

 

  

 
57 Cf. Vítor Matos, in Expresso, 14 de maio. (pp. 400 deste livro). 
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ANEXO C 

 

 

 

A AUDIÇÃO DOS CHEFES MILITARES E ALGUNS COMENTÁRIOS 

 

Chefes do Estado-Maior da Força Aérea, do Exército e da Armada 

A imprensa escrita de maior expressão nacional, deu pública nota da forma e 

do modo como haviam decorrido as audições dos CEM e do CEMGFA, nos 

passados dias 01 (Exército e Força Aérea) e dia 02 de junho (Marinha e 

CEMGFA), no âmbito da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da 

República (CDN) e dos trabalhos que aí decorrem sobre a análise na 

especialidade da Reforma da Estrutura Superior das Força Armadas. 

As posições dos atuais CEM são coincidentes com as dos ex-chefes do Estado-

Maior subscritores da carta dos 28 e foi mais do que evidente. Todas as suas 

críticas, e foram muitas, tiveram por foco não só  os aspetos gerais, no que 

respeita, por exemplo, à oportunidade da reforma, ao processo utilizado, ao 

pouco diálogo havido, em vista de uma desejada e empenhada colaboração 

dos seus principais destinatários – os militares -  e à invulgar  celeridade que 

lhe foi imprimida, mas também, aqueles outros, mais de conteúdo e tidos 

como essenciais e que, por isso, mais os  inquietavam enquanto primeiros 

responsáveis pelos seus Ramos e como seus Comandantes. 

Nesses dois dias de audiências verificou-se, porventura com surpresa para 

alguns, que, das inúmeras alterações que foram sugeridas pelos Ramos, 

designadamente no memorando que em de 30 de março haviam apresentado 

ao MDN e no qual os CEM já tinham dado sinais de algum incómodo e 

insatisfação, só muito poucas propostas de alterações foram acolhidas pelo 

Governo. 

Muito menos algumas daquelas que as chefias consideravam de relevante 

importância, fossem elas a questão, por exemplo, da clareza como que se 

diferenciavam as 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; fossem  as questões do despacho com o 

próprio Ministro da Defesa em matérias estruturantes para a genética, 

edificação e levantamento dos meios dos Ramos, ou mesmo questões outras  

relacionadas com o  poder deliberativo do CCEM  ou até com as missões 

atribuídas aos Ramos e reguladas  por legislação especifica própria. 
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Sobre tudo isto, se pronunciaram os Chefes dos Ramos nas suas audições 

como, de igual  modo se referiram às “inconsistências, colisões de 

competência, lapsos e omissões” encontradas nas propostas de lei em 

discussão, bem como às dificuldades com que os seus Ramos se vêm 

debatendo na área do pessoal e do material, fruto do desinvestimento 

acumulado  ao longo dos anos; mas onde os chefes foram bem mais 

assertivos e contundentes, terá sido na abordagem daquelas quatro e mais 

preocupantes questões acima mencionadas. 

Todos defenderam que a reforma não deveria prejudicar a competência dos 

chefes para comandar e administrar os recursos dos respetivos Ramos e, 

desse ponto de vista, nessa linha de responsabilidades, afetar a relação de 

dependência direta que hoje os CEM mantêm com o Ministro da Defesa 

Nacional. 

Efetivamente são eles, “os CEM que, nos termos da lei, prestam contas sobre 

a gestão do seu ramo, pelo que é necessário que fique claro que a 

competência para comandar e para administrar os recursos do Ramo compete 

ao respetivo Chefe do Estado-Maior, respeitando, desta forma, a autonomia 

administrativa do Ramo”. 

Isto quer dizer que esta autonomia não pode deixar de residir na entidade 

que presta as contas - CEM - que, no fundo, responde pelas decisões que 

toma, pelo que “facilmente se compreende” que, nestas circunstâncias, “não 

pode a autoridade para a decisão ficar no CEMGFA e a responsabilidade por 

prestar contas recair nos CEM”.  

Daí os CEM considerarem que a reforma deve acautelar “a importância do 

equilíbrio e valorização dos Ramos” cujos chefes “devem ser resguardados de 

qualquer erosão que fragilize a sua ação de comando e dificulte a 

administração dos recursos que lhes são disponibilizados”. 

Outra das questões levantadas pelos chefes e que importa clarificar na 

mesma linha de “coerência normativa e de maior segurança jurídica” é o 

aspeto da abrangência relativamente à dependência “para todos os assuntos 

militares” dos CEM para com o CEMGFA  

Esta formulação considerada como “imprecisa e de difícil delimitação”, tanto 

mais quando se pretende que o CEMGFA, para além do comando operacional 

das forças e dos meios, assuma também a responsabilidade pelo seu 

comando administrativo.  

Desse ponto de vista, os CEM consideram que a partilha de funções com o 

CEMGFA também não pode prestar-se a quaisquer ambiguidades. Aos CEM 

compete, com já referido, a administração de recursos dos Ramos e ao 

CEMGFA o emprego operacional das capacidades dos Sistemas de Força no 

cumprimento das Missões das Forças Armadas. 
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Foi igualmente alvo de grande crítica por parte dos CEM o elenco de 

competências deliberativas do CCEM, tido como o principal órgão militar 

coordenador e de consulta do CEMGFA e que, de acordo com as propostas de 

lei em debate, vê a sua natureza alterada para a de órgão meramente 

consultivo, pronunciando-se em sede de parecer, quando, atualmente, 

enquanto órgão colegial que é, tem natureza e competências deliberativas. 

Os chefes dos Ramos consideram virtuoso um modelo muito próximo do atual 

e que garanta a participação e as inclusividades necessárias e desejáveis em 

matéria de conceção e desenho do sistema de forças e do dispositivo, assim 

como da Lei de Programação Militar e gestão do imobiliário. 

Na realidade o Conselho de Chefes de Estado-Maior é segundo os mesmos o 

forum ideal de aprofundamento do modelo de atuação militar conjunta e 

“constituiu um elemento essencial para a coesão das Forças Armadas e, em 

particular, da sua estrutura superior, onde as decisões estruturantes devem 

continuar a envolver os quatros chefes militares”. 

E precisando esta mesma ideia, acrescentam os CEM que “só assim se 

valoriza um modelo de chefias alinhadas, com o adequado controlo e 

equilíbrio no processo de decisão, dando um exemplo de liderança inclusiva, 

com responsabilidades partilhadas e respeitando o posicionamento 

institucional do CEMGFA como principal conselheiro militar do ministro da 

Defesa Nacional que a lei em vigor reconhece”. 

Dentro deste espírito, os chefes militares foram mesmo mais longe e 

detalharam especificamente cada uma das disposições  por referência às 

quais o CCEM perde competências, explicitando inclusivamente as razões 

pelas quais tal não deve acontecer, seja em matéria relacionada com a 

documentação estruturante de defesa nacional, como já referido, seja com  a 

aprovação dos anteprojetos de lei de programação militar e de programação 

de Infraestruturas Militares, ou até, numa outra perspetiva, com a temática 

da fixação de efetivos militares. 

Das quatro questões essenciais elencadas pelos CEM, a última tem a ver com 

as missões específicas cometidas aos Ramos e reguladas por legislação 

própria. No caso, da Marinha, desde logo o exercício da autoridade do Estado 

nas Zonas Marítimas de soberania e jurisdição e no alto mar, mas também, 

as relacionadas com a fiscalização da pesca e o SIFICAP (que envolve 

igualmente a Força Aérea), com o funcionamento do Serviço de Busca e 

Salvamento Marítimo (SBSM), ou ainda com a realização de operações e 

atividades no domínio das ciências e das técnicas do Mar (Instituto 

Hidrográfico). 
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No que respeita ao Exército estarão em causa as necessidades que lhe estão 

cometidas de assegurar as atividades do Laboratório Nacional de 

Medicamentos ou de ativação de determinados planos relacionados com a 

prevenção contra os incêndios florestais. 

No que concerne à Força Aérea, para além da necessidade que tem de 

assegurar as missões relacionadas com o funcionamento do Serviço de Busca 

e Salvamento Aéreo (SBSA), o ramo é ainda responsável por um conjunto de 

outras missões, relacionadas com o funcionamento do policiamento aéreo, no 

âmbito da Autoridade Aeronáutica Nacional, com o Sistema de Fiscalização 

das Pescas (SIFICAP), ou mesmo com o “novel” Dispositivo Especial de 

Combate a Incêndios. 

Considerando o facto de as propostas de Lei em análise, apenas englobarem 

a busca e o salvamento marítimo e aéreo, entenderam os Ramos, 

designadamente a Força Aérea, ser aquela formulação demasiado redutora 

face à diversidade de outras missões reguladas por legislação própria. 

A Marinha, inclusivamente, vai mais longe e de todas as missões que lhe 

estão cometidas neste âmbito, destaca as que têm a ver com autoridade do 

Estado no mar para sublinhar que esse mesmo exercício por parte da 

Marinha, resulta de um complexo de poderes funcionais previstos no direito 

internacional e no direito interno, em que avulta o estabelecido na Lei do Mar, 

relativamente ao exercício de poderes do Estado português nas zonas 

marítimas de sua responsabilidade e no alto mar (Lei nº 34/2006, d e28 de 

julho). 

Nestes termos, a Marinha e a Força Aérea propõem que o racional que 

excecionou a busca e o salvamento marítimo e aéreo deve ser o mesmo que 

exceciona as outras missões consagradas em legislação específica e, assim 

sendo, justifica-se uma sua referência explícita na LOBOFA. 

Como nota final será de referir, no que respeita à intervenção do Almirante 

CEMA o facto de, aproveitado a circunstância, ter lançado a ideia de se 

introduzir na Lei da Defesa Nacional a “criação de um Observatório da 

Condição Militar, tendo em vista promover a dignificação da condição militar, 

tomando como referência exemplos de outras Forças Armadas europeias e 

aliadas”. 

Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

Na sua audição, a última das realizadas com os chefes militares e que teve 

lugar no passado dia 02 de junho, o Almirante CEMGFA considerou que a 

presente iniciativa legislativa “contribuirá para promover uma mudança de 

mentalidade, que, valorizando a cultura e a identidade próprias dos Ramos, 

atenuará as rivalidades corporativas, permitindo um espírito de corpo 

conjunto e uma identidade comum das Forças Armadas”. 
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Imbuído deste espírito o CEMGFA não “entende [esta reforma] como 

disruptiva, mas como o culminar de uma adaptação progressiva, iniciada em 

1982” e que “tomou por referência o quadro normativo das democracias da 

NATO”, sem indicar quais os países cujo modelo foi tido por exemplo que 

naturalmente ajudaria a melhor compreender e clarificar o propósito da 

mudança. 

O CEMGFA veio a esta audição para defender as propostas do Governo e, 

desse ponto de vista, o seu posicionamento é claro; nem de outro modo seria 

expectável, pois referiu nesta sua intervenção que as leis em vigor 

transportam de há muitos anos problemas concretos, como seja a dupla 

dependência dos Chefes dos Ramos relativamente ao MDN e ao CEMGFA e 

que é preciso resolver, passando-os para a dependência do CEMGFA no que 

respeita aos assuntos militares, o que as presentes propostas de lei do 

Governo irão viabilizar.  

Ao fazer esta afirmação o CEMGFA terá ignorado que estas propostas 

evidenciam, entre outras discrepâncias, vários equívocos, os principais dos 

quais entre patamares de responsabilidade e níveis de decisão, entre 

atribuições e responsabilidades, entre responsabilidade e autoridade.  

Também, no campo mais específico da própria estrutura organizativa, 

confunde-se organização administrativa com organização operacional, 

competências administrativas com competências operacionais e, em 

decorrência de tudo isto o que compete a uns e a outros fazer nos níveis 

respetivos de decisão, seja o MDN, o CEMGFA ou os CEM. 

O Ministro deverá naturalmente ocupar-se da política e, no caso, da Política 

de Defesa Militar, pois é nesse nível de decisão político que se encontram as 

suas atribuições. O CEMGFA, por seu turno, deve concentrar-se num outro 

nível de decisão - Estratégico-Militar e, no domínio concreto da Estratégia e 

nela do Planeamento e em especial do Planeamento Estratégico Militar” e do 

“Planeamento de forças”. Por isso detém o Estado-Maior-General das Forças 

Armadas (EMGFA) na sua estrutura organizativa interna uma DIPLAEM58.  

Neste domínio o CEMGFA deve olhar com especial preocupação às suas 

vertentes de formulação e conceito, de organização da estratégia militar e da 

sua operacionalização, planificando as operações e orientando o planeamento 

de forças e o seu consequente emprego (estratégia operacional), deixando a 

edificação, o levantamento e a sustentação das forças para os seus 

detentores efetivos – os ramos das Forças Armadas - e os seus comandantes 

- os CEM - que, num outro nível de decisão - militar e de gestão estratégica, 

exercem o seu mister. 

 
58 DIPLAEM - Divisão de Planeamento Estratégico Militar. 
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Ao não se delimitar convenientemente estes patamares que são obviamente 

diferentes em âmbito e objeto e distintos em atribuições e competências, 

todos farão o que podem, mas não o que devem e o resultado será, por certo, 

um continuum de atrito persistente e insolúvel, mesmo com a aparente 

panaceia de se proceder a uma subordinação permanente dos CEM ao 

CEMGFA como agora se pretende, esquecendo-se que esta mesma 

subordinação em tempo de paz, não tem lugar em tempo de guerra, uma vez 

que, numa tal conjuntura de excecionalidade e bem mais gravosa, o estatuto 

dos CEM é, por lei, o de comandantes adjuntos.  

Dir-se-á que esta pretensão é conhecida e vem de longe, como o CEMGFA 

afirma; e nós afirmamos que esta pretensão é ainda mais antiga, remontando 

aos anos 50 do século do passado, ao tempo em que o Ministério da Defesa 

foi criado e a figura do CEMGFA instituída. 

E desde essa altura que existem sectores de influência e de pressão, que 

preconizam este tipo de modelo em que o CEMGFA é colocado como único 

conselheiro militar do MDN e dotado de uma estrutura que lhe permita, 

centralizadamente, “comandar” e “dirigir” as FFAA sem qualquer interferência 

dos CEM dos Ramos, modelo esse que tem enfrentado resistências de outros 

setores aos quais os signatários deste documento e os CEM dão também 

corpo e manifesto. 

Este seria o grande objetivo desta iniciativa legislativa, sobre a qual o 

CEMGFA pouco ou nada adiantou. Talvez porque não teria que convencer a 

CDN da bondade da proposta, ainda que saiba ser esse aspeto um dos pontos 

de maior contestação por parte dos CEM.  

Ainda a propósito da expressão utilizada pelo CEMGFA de que a reforma 

“permitirá um espírito de corpo conjunto” ou de uma outra afirmação idêntica 

que consta da própria exposição de motivos da Proposta de Lei nº 84/XIV e 

de algumas confusões que esta terminologia parece poder indiciar, considera-

se oportuno, antes de prosseguir, procurar clarificar o conceito de “conjunto”. 

Uma breve nota a propósito do “conjunto” e do seu significado 

Recordemos que “Conjuntas” são as forças e não os Ramos e elas só existem 

quando é definido um objetivo estratégico. Segundo o Tenente-General Piloto 

Aviador (reformado) José Nico, em recente artigo no jornal “Observador”,59 

e de acordo com o dispositivo doutrinário Nacional e NATO, até àquela 

definição, as forças cumprem o seu ciclo permanente de aprontamento a nível 

dos Ramos que deve ser autónomo, de acordo com a filosofia de emprego de 

cada tipo de forças: aéreas, navais e terrestres. 

 
59 José Nico, Tenente-general Piloto Aviador, reformado in jornal Observador, de 20 

de maio.  
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A partir da ativação dos mecanismos de defesa militar pelo Governo, o 

comandante operacional inicia então o seu planeamento no que é 

acompanhado pelas componentes dos Ramos, em paralelo. Depois, para 

cumprir as linhas de ação que permitirão atingir os diversos objetivos 

operacionais do plano, que convergem para o objetivo estratégico militar, o 

comandante operacional seleciona o grupo de forças necessárias, maior ou 

menor conforme as ameaças a conter ou eliminar. 

São essas forças que adquirem então o estatuto de “forças conjuntas”. Podem 

ser poucas ou até podem ser todas no caso de uma agressão militar direta, 

mas a ideia mais importante a reter é que normalmente não existem forças 

conjuntas estruturadas/em permanência”, são quase sempre ativadas a 

pedido e de acordo com as necessidades. Podem existir em “ordem de 

batalha” ou estar previstas em planos de contingência, mas bastas das vezes 

são concebidas e desenhadas no momento e em sede de “conferência de 

geração de forças”. 

No caso português, por exemplo, apenas uma única vez se ativou uma 

pequena força conjunta para resgatar cidadãos nacionais e estrangeiros que 

estavam em perigo na Guiné-Bissau, aquando do Golpe de Estado para 

derrubar o Presidente Nino Vieira (1998). Fora destas situações, e ainda de 

acordo com o General Nico, têm existido numerosas participações de forças 

nacionais destacadas (FND), como é uso chamá-las, mas sempre atribuídas 

a outros comandos conjuntos (e combinados) para quem o CEMGFA transfere 

o respetivo “nível de autoridade”, no âmbito da NATO, da UE ou da ONU. 

Prosseguindo com a análise da audição do CEMGFA e tendo em consideração 

a indefinição quanto ao modelo de referência utilizado, o Almirante Silva 

Ribeiro referiu aos deputados que o presente processo legislativo “permitiria 

alinhar [as suas] competências com a responsabilidade que lhe está cometida 

por lei, de «responder em permanência perante o Governo, através do MDN, 

pela capacidade de resposta militar das Forças Armadas»”, o que lhe 

possibilitaria “eliminar situações frequentes de interpretações divergentes, 

passiveis de violação de competências e perturbadoras da ação militar, que 

afetam o princípio da unidade de comando”, que, no seu entendimento, 

importa “corrigir em função das lições aprendidas”. 

Com vista a demonstrar as dificuldades que a atual Estrutura de Comando 

Superior das Forças Armadas tem causado no desempenho das suas funções, 

o CEMGFA apresentou algumas situações, supostamente reveladoras dessas 

fragilidades, como sejam: as “enormes dificuldades de comando” que sentiu 

aquando “da 1ª vaga da pandemia, dadas as matérias em que os Ramos 

consideravam não estarem na dependência do CEMGFA, incluindo o pessoal 

de saúde, causando grande entropia no processo de coordenação pelo EMGFA 

da resposta conjunta das Forças Armadas”. 
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Esta situação, contudo, acabou por ser ultrapassada por recurso a um 

“Despacho do MDN”, onde se estabelecia que o “CEMGFA ficava responsável 

pela coordenação global das Forças Armadas, contornando, por essa via, as 

referidas incongruências e ambiguidades da atual legislação”. 

Salvo o devido respeito não se percebe esta alusão do Almirante CEMGFA, 

por referência a uma situação perfeitamente extraordinária e até se considera 

algo desapropriada trazer para esta sede de audição uma questão interna 

que acabou por ser resolvida e ao que parece bem, por quem de direito e em 

linha, aliás, com aquilo que acontece um pouco por todo o lado nas 

organizações, quando, na rotina do dia a dia das suas atividades, o gestor de 

qualquer nível é chamado a decidir e a assumir por essa sua decisão as 

inerentes responsabilidades. É isso que se lhe pede enquanto gestor, diretor, 

chefe ou comandante – decidir. 

Alterar a legislação por dificuldades de “percurso”, porventura não imputável 

à estrutura, mas sim a pessoas individualmente, não nos parece constituir 

motivo bastante para o fazer e muito menos expediente para, como o 

CEMGFA afirma, “focalizar o MDN nas questões políticas e o CEMGFA nas 

questões militares”, quando esta divisão de trabalho já existe, por natureza 

e é inerente ao desempenho dos respetivos cargos, onde o ministro, por lei, 

é o responsável político e o CEMGFA, inserindo-se no nível de decisão 

estratégico, é o seu principal conselheiro militar e o responsável pela 

estratégia militar. 

Para além desta questão isolada da pandemia o CEMGFA realçou também que 

“são múltiplas as interpretações divergentes” a propósito das missões 

“reguladas por legislação própria “, o que tem levado “ao empenhamento de 

meios operacionais, de forma autónoma pelos Ramos, sem o envolvimento 

do CCOM”. A título de exemplo referiu o empenhamento de meios militares, 

sem autorização do CEMGFA e sem a coordenação do CCOM, reduzindo a 

eficácia dos resultados, no âmbito dos incêndios rurais, na evacuação de 

elementos das Forças de Segurança de zonas de risco no estrangeiro, ou no 

combate ao narcotráfico e às redes de migração ilegal na nossa costa”. 

No âmbito da cooperação das Forças Armadas com as Forças e Serviços de 

Segurança existe um “memorando de entendimento”, subscrito pelo CEMGFA 

e pela Secretária-Geral dos Serviços de Segurança Interna, em 28 de 

fevereiro p.p. e que regula as missões e o modus-operandi da sua realização, 

conforme determinado na Lei de Segurança Interna. 

No que respeita às outras missões reguladas por legislação própria, como 

sejam as que se realizam no âmbito do SBSM ou do SBSA, elas desenvolvem-

se nos termos de uma Convenção Internacional enquadradora desta atividade 

e do D.L. n.º 15/94, de 22 de janeiro que é muito claro na identificação dos 
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intervenientes diretos - a Marinha e a Força Aérea - e, uma vez mais, do 

modo e da forma como as respetivas operações devem decorrer. 

Outro tanto acontece com as missões que se realizam no âmbito do Sistema 

integrado de informação e apoio à vigilância, fiscalização e controlo da 

atividade da pesca (SIFICAP), reguladas pelo D.L. n.º 79/2001, de 05 de 

março e onde as competências para decidir já não são do CEMGFA, mas sim 

da Marinha ou da Força Aérea. Nestas circunstâncias, as missões desenrolam-

se, de acordo com o já hoje previsto na LOBOFA, de forma autónoma e 

sempre com conhecimento do CCOM e, naturalmente, por esta via, nunca à 

revelia do próprio CEMGFA. 

Dir-se-á, assim, que nesta matéria das missões reguladas por legislação 

própria, não se podem considerar todas dentro do mesmo pacote, pois há 

nuances e diferenças, como vimos, a ponto do CEMA e do CEMFA terem, nas 

suas audições, chamado a atenção exatamente para esse facto, como acima 

tivemos oportunidade de referir. 

O próprio CEMGFA na sua audição reconheceu que “continuarão a ser os 

Ramos a executar as missões que já hoje executam com meios operacionais 

militares” e, deste modo, e através do CCOM com o seu conhecimento, o que 

lhe permite “responder, permanentemente, pela atuação global das Forças 

Armadas”. 

Por tudo isto, dir-se-á não se compreender a questão do CEMGFA em 

considerar necessário a eliminação das ambiguidades, que no seu espírito e 

apenas no seu próprio entendimento, se colocam, no que concerne a estas 

missões reguladas por legislação própria. 

Ao que parece houve alguns problemas, eventualmente até se extremaram 

posições, mas do nosso ponto de vista, não foi por falta de legislação, foi 

antes, por falta de diálogo e comprometimento atempado dos diversos 

intervenientes na procura das melhores soluções.  

Nesta audição o CEMGFA parecia estar muito preocupado com o emprego dos 

meios e as decisões que se tomam ao nível operacional, por vezes até 

demasiado preocupado com a realização das missões do dia a dia, com o seu 

comando operacional e não tanto com o nível de decisão estratégica, com a 

elaboração da estratégia militar, com o planeamento de forças e a elaboração 

de planos de operações para ocorrer a determinadas contingências que, de 

acordo com a lei, a ele e só a ele compete realizar e orientar. 

Parece-nos também que esta audição foi demasiado técnica para uma 

audiência como a que constitui a CDN da AR. E se foi esse o caminho escolhido 

pelo CEMGFA fica-se igualmente com a noção clara de que há demasiados 

assuntos técnicos que não foram suficientemente trabalhados e 

amadurecidos. 
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As próprias propostas de lei enfermam desse mesmo mal, de bastantes 

insuficiências e isso deve-se  à forma apressada e pouco participada como 

todo o processo se desenvolveu, um dos aspetos que, sendo negativo, não 

tem deixado de ser apontado por todos que vêm criticando esta reforma e os 

termos em que foi apresentada.  

Síntese de uma breve apreciação 

Os Chefes do Estado-Maior dos Ramos nestas suas audições criticaram de 

forma veemente e assertiva a Reforma do Comando Superior das Forças 

Armadas apresentada pelo Governo, e nessa sua contundência, pareceram 

estar bastante alinhados com os termos das críticas que já haviam sido 

apresentadas sobre o assunto quer pelo GREI quer pelos 28 ex-chefes 

militares, na sua carta de 13 de maio, quer ainda por uma série grande de 

outras individualidades civis ou militares que igualmente entenderam 

publicamente expressar a sua opinião crítica. 

Por seu turno, o CEMGFA, não se viu na obrigação de tecer armas pela 

bondade da reforma, uma vez que as Propostas de Lei já tinham sido 

aprovadas na generalidade e por uma maioria confortável de deputados, pelo 

que, nestas circunstâncias, limitou-se a conduzir a sua intervenção muito em 

redor de determinadas afirmações de enquadramento conceptual e de outras 

tantas minudências, de cariz muito técnico e, em certa medida, dispensáveis. 

Uma outra constatação, tem a ver com um dos argumentos maiores do MDN 

que, desde o princípio referiu por todo o lado que “não havia turbulência”, 

que a sua Reforma contava com o apoio das atuais chefias militares, que a 

encaravam, a ela e às alterações preconizadas, “com toda a normalidade”, 

circunstância que, concomitantemente, lhe permitia desvalorizar a opinião 

crítica do GREI e dos anteriores chefes militares, bem como dos Ex-PR 

Ramalho Eanes e Cavaco Silva (que igualmente a ela se opusera). Deste 

modo, depois destas audições e dos termos em que decorreram, esta sua 

afirmação, revela-se na realidade menos correta. 

De notar que o próprio MDN, em entrevista à RTP 3, em 26 de maio p.p., 

afirmou que os documentos não estariam fechados, pese embora, em sede 

de CDN não seria "nem provável, nem desejável [que ocorresse] uma 

alteração substantiva, uma alteração que venha a pôr em causa a natureza 

desta reforma”, o que se afigura entender, como mensagem subliminar, que 

não haverá, como sempre tem acontecido neste processo, abertura para 

grandes alterações.  

Na realidade, tem sido essa a prática recorrentemente utilizada; foram 

sempre poucas as alterações acolhidas e, no que respeita às consideradas 

essenciais, mesmo muito poucas, e quando o foram, nada de especial e 

substantivo foi acolhido, como os CEM, aliás, fizeram notar nas suas audições.  
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Em aberto e por resolver estão as principais questões por eles levantadas: a 

(i) “do modelo e da autonomia administrativa dos ramos”, a (ii) “da 

dependência dos Chefes e da sua relação com o MDN; a (iii) “dos cheks and 

balances e das competências deliberativas do CCEM”; e a (iv) “das missões 

cometidas aos ramos e reguladas por legislação própria”. 

A propósito da reforma e sem se pronunciar especificamente sobre ela e 

muito menos sobre o reforço das competências do CEMGFA (estávamos em 

26 de fevereiro p.p.) o PR e Comandante Supremo das Forças Armadas 

formulou votos para que o processo possa ser “bem-sucedido, em conciliação 

entre arrojo e bom senso, assertividade e participação, reforço institucional 

e plasticidade pessoal”. E observou ainda que “nós sabemos bem como os 

homens, hoje, e um dia, esperamos, as mulheres também, no desempenho 

destas funções passam, mas as instituições ficam além dele e delas”.60 

Sabe-se também, porque é público, que o Presidente Marcelo Rebelo de 

Sousa tem acompanhado de perto o desenvolvimento de todo este processo 

e que depois daquelas observações iniciais já por mais de uma vez se 

pronunciou sobre o assunto e, lembrando sempre que “a matéria é muito 

mais complexa do que parece”.  Mexe com relações recíprocas de poder entre 

o ministro, o CEMGFA e os Chefes dos ramos, pelo que na modelação das 

propostas seria ”fundamental o papel dos CEM” - Exército, Marinha e Força 

Aérea - e, nesse sentido, deveriam as suas preocupações (dos Chefes) ser 

tomadas em conta.61 

Perante uma situação como esta e que se afigura de um certo e real impasse 

é lícito questionar que fazer? 

É o que o GREI doravante procurará fazer e pragmaticamente desenvolver 

no corpo deste documento. 

 

 

**** 

 

 

  

 
60 Marcelo Rebelo de Sousa in cerimónia de lançamento do livro “Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas – 70 anos – 1950-2020”, que teve lugar no 
Instituto Universitário Militar, em Lisboa, em 26 de fevereiro passado. 

61 Cf. local de Vítor Matias in Expresso, on-Line, de 14 maio. (pp. 400 deste livro). 
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EXPRESSO 

Forças Armadas. PS, PSD e CDS aprovam na especialidade 

reforma militar do Governo com ligeiras alterações 

 
 

 

Rui Minderico/Lusa 

As propostas de alteração à Lei Orgânica de Bases da Organização das 

Forças Armadas foram apresentadas pelo CDS, que acrescenta à proposta 

do Governo que os três ramos “são dotados de autonomia administrativa”. 

A proposta de Lei de Defesa Nacional ainda terá de ser aprovada em votação 

final global e posteriormente promulgada pelo Presidente da República 

Lusa 

16 junho 2021 

<https://expresso.pt/sociedade/2021-06-16-Forcas-Armadas.-PS-PSD-e-CDS-

<rovam-na-especialidade-reforma-militar-do-Governo-com-ligeiras-alteracoes-

51e8c0ed> 

As propostas de lei que alteram a estrutura superior das Forças Armadas 

foram esta quarta-feira aprovadas na especialidade por PS, PSD e CDS, 

contando apenas com ligeiras alterações como a clarificação da autonomia 

administrativa dos ramos. 

Estas propostas de alteração à Lei Orgânica de Bases da Organização das 

Forças Armadas (LOBOFA) foram apresentadas pelo CDS-PP, que no ponto 1 

do artigo 15.º desta lei, relativo aos ramos das Forças Armadas, acrescenta 

à proposta do Governo que estes “são dotados de autonomia administrativa”. 

Já no ponto 2 do artigo 17.º, passa a ler-se que “no quadro das missões 

cometidas às Forças Armadas, em situação não decorrente do estado de 

guerra, os Chefes de Estado-Maior dos ramos integram a estrutura de 

comando operacional das Forças Armadas, como comandantes subordinados 

do CEMGFA [Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas], sem 

prejuízo das suas competências para administrar o ramo e das matérias que 

dependam diretamente do Ministro da Defesa Nacional”. 

Estas alterações vão ao encontro, ainda que não na totalidade, de algumas 

preocupações apresentadas nas audições dos chefes militares, 

nomeadamente pelo Chefe do Estado-Maior da Armada, o almirante António 

Mendes Calado. 

https://expresso.pt/autores/2015-05-03-Lusa
https://expresso.pt/sociedade/2021-06-16-Forcas-Armadas.-PS-PSD-e-CDS-%3crovam-na-especialidade-reforma-militar-do-Governo-com-ligeiras-alteracoes-51e8c0ed
https://expresso.pt/sociedade/2021-06-16-Forcas-Armadas.-PS-PSD-e-CDS-%3crovam-na-especialidade-reforma-militar-do-Governo-com-ligeiras-alteracoes-51e8c0ed
https://expresso.pt/sociedade/2021-06-16-Forcas-Armadas.-PS-PSD-e-CDS-%3crovam-na-especialidade-reforma-militar-do-Governo-com-ligeiras-alteracoes-51e8c0ed
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Quanto aos principais pontos de divergência da reforma, como a 

concentração de poder no CEMGFA ou a perda de competência deliberativa 

(ou seja, de decisão) do Conselho de Chefes do Estado-Maior, mantiveram-

se no essencial as propostas do Governo. 

Sem voltar a introduzir a “competência deliberativa” do Conselho de Chefes 

na LOBOFA, o PS acrescentou um número 5 ao artigo 20.º para atribuir aos 

três ramos das Forças Armadas – Exército, Marinha e Força Aérea – a 

competência de dar parecer em quatro áreas (sistema e dispositivo de forças 

e as leis de programação militar e de infraestruturas). Para os casos 

dos “projetos de sistema de forças, dispositivo de forças, lei de programação 

militar e de infraestruturas militares a submeter pelo CEMGFA ao ministro da 

Defesa Nacional são acompanhados do parecer do CCEM [Conselho de Chefes 

de Estado-Maior] e das declarações de voto eventualmente 

apresentadas” pelos ramos, lê-se na proposta feita pelo PS que viu ‘luz 

verde’ na Comissão de Defesa Nacional. É uma maneira de permitir que o 

ministro da Defesa tenha conhecimento do processo, dentro da instituição 

militar, segundo disse à agência Lusa uma fonte socialista. 

A proposta de Lei de Defesa Nacional foi aprovada com os votos do PS, PSD, 

CDS e contra do PCP e BE. A reforma, que ainda terá de ser aprovada em 

votação final global e posteriormente promulgada pelo Presidente da 

República, no essencial concentra poderes na figura do CEMGFA, que passa 

a ter o comando operacional das Forças Armadas, ficando os chefes militares 

na sua dependência hierárquica. 

Esta concentração de poderes, criticada por ex-chefes militares, ex-

Presidentes como Ramalho Eanes ou Cavaco Silva e que chegou a merecer 

reservas dos atuais chefes dos ramos, tem sido defendida pelo executivo 

como uma forma de permitir que o CEMGFA “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 Forças Armadas. 

Na reforma do executivo, no artigo 11.º da LOBOFA, pode ler-se que “o 

CEMGFA é responsável pelo planeamento e implementação da estratégia 

militar, tendo na sua dependência hierárquica os Chefes de Estado-Maior dos 

ramos para todos os assuntos militares e respondendo em permanência 

perante o Governo, através do Ministro da Defesa Nacional, pela capacidade 

de resposta militar das Forças Armadas”. Uma das principais críticas feitas 

pelos chefes militares é a “formulação imprecisa” e a abrangência da 

expressão “todos os assuntos militares” inscrita neste artigo, que não sofreu 

alterações na especialidade. 

Destaca-se também a perda de competências deliberativas do CCEM, que 

passa apenas a elaborar pareceres sobre várias matérias militares. 
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EXPRESSO 

Pensar a reforma das Forças Armadas 

Portugal tem necessidade de contar com Forças Armadas (FA) adaptadas ao 

ambiente estratégico. Isto é, com forças, meios e organização capazes e 

resilientes para fazer face à complexidade dos riscos e das ameaças numa 

conjuntura global mais dinâmica, incerta e imprevisível. 

 

 

 

José Manuel Simões 62 

17 junho 2021 

<https://expresso.pt/politica/2021-06-17-Pensar-a-reforma-das-Forcas-Armadas-

23484e1d> 

Neste quadro, as FA têm de garantir não só os nossos objetivos vitais 

enquanto Estado soberano e seguro, mas também responder aos 

compromissos assumidos perante os nossos parceiros e aliados. Sem 

desprezar a circunstância muito delicada da União Europeia (UE) que terá de 

assumir a sua própria defesa, através da europeização da NATO, apesar do 

reforço da coesão transatlântica. 

Contudo, a situação que se vive nas FA é muito crítica, com contínuo processo 

de degradação, em resultado da incapacidade ao nível político de serem 

efectuadas reformas com uma visão estratégica, no médio e longo prazo, que 

garantam a continuidade das opções estratégicas assumidas para além dos 

ciclos da governação e interesses partidários. Não têm existido, de facto, 

recursos nem uma organização para concretizar qualquer reforma de fundo 

que urge desencadear antecedida de uma profunda reflexão. 

A reforma “Defesa 2020”, iniciada em 2013, fracassou por ter sido efectuada 

apressadamente com medidas que se revelaram desajustadas da realidade, 

em especial, o estabelecimento do efectivo feito de forma acrítica sem um 

racional coerente e cortes aleatórios nos orçamentos. 

Assim sendo o País reclama uma reforma da Defesa Nacional (DN) que 

estabeleça prioridades para umas FA mais modernas, mais operacionais e 

sustentáveis, integradas num edifício legislativo coerente, com os seus 

recursos optimizados. Uma alteração com esta dimensão terá de passar por 

um amplo debate e consulta, nos mais diversos sectores da sociedade civil e 

militar, tendo em vista a revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional 

(CEDN), enquadrado pelo estudo aprofundado da situação estratégica. 

 
62 Capitão-de-fragata, reformado. 

https://expresso.pt/autores/2021-05-25-Jose-Manuel-Simoes-8aac99be
https://expresso.pt/politica/2021-06-17-Pensar-a-reforma-das-Forcas-Armadas-23484e1d
https://expresso.pt/politica/2021-06-17-Pensar-a-reforma-das-Forcas-Armadas-23484e1d
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Neste âmbito, a iniciativa reformista do MDN teria sido uma excelente 

oportunidade para lançar um debate mais alargado sobre a DN (componente 

militar e não militar) que não é responsabilidade exclusiva das FA, pelo que 

a alteração da sua estrutura superior deverá ser uma consequência 

devidamente integrada. 

Mas o poder político tem revelado um profundo desconhecimento da realidade 

copiando modelos de outros países, desfasados da nossa cultura 

organizacional. Para decidir é necessário conhecer ou saber ouvir quem 

conhece e sabe. 

O MDN concluiu a “reforma do comando superior das FA” – com arrogância e 

argumentação falaciosa -, tendo sido subvertido o ciclo de planeamento 

estratégico. 

Os objectivos definidos estão imbuídos de equívocos irrefutáveis em que a 

redefinição de competências é incoerente e contraditória tendo como 

resultado conflitos institucionais. Por outro lado, qualquer reforma exige ser 

bem explicada e entendida e, por isso, não terá sucesso na sua 

implementação sem o envolvimento de quem faz parte da Instituição. 

Com efeito, há necessidade de melhorar o modelo, mas sem atropelos à 

unidade e ao carácter da Instituição. Naturalmente tem de se actualizar para 

responder eficazmente às mudanças que o CEDN e o Conceito Estratégico 

Militar (CEM) dele resultante venham a estabelecer em relação às missões, 

capacidades, o sistema de forças e dispositivo com a quantificação dos 

efectivos. 

O futuro próximo obrigará à definição de prioridades no emprego das 

disponibilidades financeiras dos Estados, mas será de avisada prudência não 

deixar de investir nas FA, pois já demonstraram ser essenciais nas missões 

de interesse público e na gestão de crises sem pôr em causa a missão 

principal estabelecida na Constituição da República. 

Neste contexto, as FA estão conscientes das dificuldades que o País enfrenta. 

Mas, sem a reversão da grave situação orçamental são afectadas a gestão 

operacional, a manutenção e as condições de segurança, a saúde militar e as 

condições de vida e, consequentemente, a prontidão. Ou seja, sendo atingida 

a condição militar existe o risco das FA ficarem descaracterizadas e 

desarticuladas sem capacidade para cumprirem as missões, criando 

insegurança e incerteza na instituição e nos cidadãos. 

Importa, pois, discutir o novo paradigma de FA que o País precisa em função 

dos objetivos politico-estratégicos estabelecidos – adequado à dimensão 

essencialmente marítima do País e à sua realidade social e demográfica -, 

tendo em conta o nível de ambição, assumido sem sofisma, em função dos 

recursos disponíveis e dos interesses de Portugal. 
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O sistema de forças deverá privilegiar uma estrutura baseada em capacidades 

de natureza conjunta, numa organização modular e flexível, assente em 

requisitos de prontidão. Todavia, a sustentabilidade de um novo modelo não 

deve ser discutida com uma visão meramente economicista ou contabilística, 

porque é redutora da Segurança Nacional com impacto negativo na função 

de soberania e autoridade do Estado. 

Nestas circunstâncias, o País necessita de FA polivalentes para actuar na 

defesa militar e apoio à diplomacia (operações de paz e humanitárias), e 

também no plano não militar, centrado nas missões de interesse público e 

cooperação civil-militar. Forças bem treinadas de grande mobilidade, 

flexibilidade e interoperabilidade, com melhor integração das informações 

estratégicas e da defesa cibernética. 

A actuação das FA depende, especialmente, da capacidade de defesa 

territorial, vigilância e fiscalização dos espaços de soberania e jurisdição 

nacional, resposta a crises e emergências complexas, intervenção autónoma 

no exterior (protecção e evacuação de cidadãos nacionais em áreas de 

conflito e segurança cooperativa), potenciando a capacidade de operações 

especiais. É, ainda, imprescindível aumentar a capacidade de defesa contra 

ataques híbridos. 

Seria desejável que o novo CEDN – assumido pelos portugueses - pudesse 

ser um documento realista e ter um papel decisivo na configuração, 

apetrechamento e redimensionamento das FA. O poder político deve ser 

questionado quanto à adequabilidade da componente militar da DN, sendo 

sua responsabilidade conferir estabilidade e dignidade à Instituição militar em 

que o País se reveja com orgulho. 
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EXPRESSO 

Forças Armadas: reforma e não revolução 

Diogo Leão 63 

18 junho 2021 

<https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2538/html/primeiro-

caderno/opiniao/forcas-armadas-reforma-e-nao-revolucao> 

Há três décadas que se debatem alterações da estrutura de comando das 

Forças Armadas e é também inegável que estas avançam sempre no mesmo 

sentido, privilegiando capacidades, comando e atuação conjuntos. Não é fruto 

do acaso.  

Perfazem este ano três décadas desde a dissolução da União Soviética e 

evoca-se o 20º aniversário da tragédia de 11 de setembro, factos que deram 

lugar a processos de transformação profundos a nível da segurança e defesa, 

quer em reconfigurações geopolíticas quer em novas ameaças: Estados 

falhados, ambições imperialistas, conflitos de natureza étnico-religiosa, 

aumento da instabilidade regional, proliferação de extremismos 

transnacionais, ameaças terroristas internas e internacionais, guerras 

híbridas, crises migratórias e ataques no ciberespaço, em suma, a 

globalização dos riscos e das ameaças à nossa segurança e Defesa Nacional, 

que já não é, há muito ,somente a suprema defesa da integridade da 

República.  

É a noção estratégica atlantista e europeia ou humanitária em missões da 

ONU, de que a paz e segurança é gerada para lá das fronteiras nacionais e 

Portugal pode orgulhar-se do seu papel enquanto promotor de segurança 

internacional, sendo as Forças Armadas o seu mais valioso e capaz 

instrumento de intervenção.  

Simultaneamente, no plano doméstico, as missões e atribuições das Forças 

Armadas, com capacidades, meios e recursos únicos, têm aumentado, na 

qualidade de agentes de proteção civil, nas missões de apoio às populações 

e na gestão de crises, do qual o combate à pandemia é exemplo 

determinante. 

A reforma proposta pelo Governo não é um copy paste do que se “faz lá fora”, 

é a natural consolidação do caminho prosseguido até aqui, eliminando 

lacunas e solidificando opções centradas na experiência, nossa e dos nossos 

aliados, em prol de umas Forças Armadas assentes num modelo de 

 
63  Deputado — Coordenador do GPPS [Grupo Parlamentar do Partido Socialista] na 

Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República. 

https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2538/html/primeiro-caderno/opiniao/forcas-armadas-reforma-e-nao-revolucao
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2538/html/primeiro-caderno/opiniao/forcas-armadas-reforma-e-nao-revolucao
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organização português, que não faz tábua rasa da realidade existente e não 

compromete o prestígio dos ramos, evolui sim decididamente no campo da 

atuação conjunta das Forças Armadas. 

É justamente no reforço da visão conjunta que as linhas mestras desta 

reforma orgânica, mas também conceptual, atuam. 

Os ramos mantêm a sua missão principal — geração, preparação, 

aprontamento e sustentação das forças da componente operacional do 

sistema de forças — e, a breve prazo, ganharão com os equilíbrios 

decorrentes que um chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

poderá promover, com a autoridade necessária aliada à franca e leal 

cooperação e mais estreita coordenação que manterá com os chefes do 

Estado-Maior da Armada, Exército e Força Aérea, que lhe passam a estar 

subordinados em todos os assuntos de natureza militar. 

Neste sentido, a ação do CEMGFA terá capacidade para harmonizar e liderar 

estrategicamente — produzindo doutrina — umas Forças Armadas que sejam 

mais do que o relevante somatório dos três ramos, que, aliás, não perdem a 

sua identidade, ao reforçar-se a unidade de comando no topo da hierarquia, 

dotando-as de uma cultura operacional que seja transversal ao conjunto das 

Forças Armadas, sem com isso desvirtuar as características que fazem cada 

ramo inconfundível e insubstituível. Estes objetivos não são incompatíveis, 

muito pelo contrário, são tanto mais desejáveis pois, esta reforma — que está 

longe de ser revolucionária, sendo transformadora em sentido coerente com 

as alterações de 2009 e de 2014 — concede ao CEMGFA os instrumentos 

necessários e a autoridade inequívoca para decidir ou propor à tutela política 

as opções de decisão que melhor sustentem as missões que as Forças 

Armadas, no seu conjunto, têm de estar prontas a realizar. A reforma 

proposta pelo Governo não é um copy paste do que se “faz lá fora”. 
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Proposta de Lei n.º 84/XIV 

(LOBOFA) 

(Aprovada na especialidade, na CDN-AR, em 16 de junho) 

- Um breve comentário - 
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64 Apontamento entregue em exclusivo ao PR e Comandante Supremo das Forças 

Armadas. 
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A REFORMA DA ESTRUTURA SUPERIOR DAS FORÇAS ARMADAS 

Proposta de Lei n.º 84/XIV (LOBOFA) 

 

No passado dia 16 de junho soube-se pelos jornais que as propostas 

de lei sobre a matéria da Reforma da Estrutura Superior das FFAA 

(reforma) que, desde 18 de maio p.p65, se encontravam em sede de 

CDN da AR para tratamento na especialidade, haviam sido aprovadas 

pelo PS, PSD e CDS apenas com ligeiras alterações e nada mais de 

especial. 

As alterações preconizadas e alguns comentários - 

1. Se se atender ao esquema - ”Comparativo de legislação” - em anexo 

constata-se terem sido introduzidas algumas alterações (assinaladas 

ali a azul claro) a oito artigos e por parte dos partidos indicados 

adiante: 

 9.º, 10.º, 12.º, 17.º, 20.º, 23.º e 25.º (PS); 

 15.º e 17.º (CDS-PP). 

a. No que respeita ao primeiro conjunto de alterações nada de 

especial se nos oferece dizer, como acima já foi afirmado, a não 

ser que se tratam de pequenos incisos sem história de maior, 

exceção feita ao disposto no n.º 4.º do art.º 17.º (Chefes do 

Estado-Maior dos ramos) e de um novel n.º 5, aditado ao Art.º 

20.º (CCEM), aspetos, relativamente aos quais importa sublinhar 

um ou outro ponto mais: 

i. A dependência dos CEM do CEMGFA, também, no que 

concerne a áreas como a inovação e a transformação não nos 

parece inciso minimamente adequado. Que o CEMGFA oriente 

essa transformação, em estreita ligação com os CEM, que o 

art.º 12.º já prevê, ainda se compreende, pois faz algum 

sentido no que concerne a alguma coordenação de atividades. 

O que não faz sentido é o que se pretende: os CEM a 

dependerem, também, nesta matéria do CEMGFA, ficando a 

sua atuação autónoma aqui, igualmente, comprometida, 

limitada ou até mesmo coartada de todo. 

 
65 Data da sua aprovação, na generalidade, em plenário da AR. 
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ii. De notar que estas matérias têm muito de específico e, nesse 

sentido, não podem deixar de observar e atender, num 

exercício de cariz evolutivo desta natureza, ao que se passa 

em matéria igualmente de evolução nas próprias expressões 

do poder nacional que os ramos, de per-si, enquanto 

instrumentos de força integram e representam – Poder Naval, 

Poder Terrestre e Poder Aéreo - e os interesses que nas 

respetivas áreas de esforço importa saber acautelar e 

defender. 

iii. E, bem assim, considerar o que se vai passando no mundo, 

nomeadamente dos nossos aliados e parceiros em termos de 

evolução das próprias doutrinas associadas, quer no âmbito 

particular da estratégia, quer das operações, quer mesmo da 

tática que os ramos em benefício primeiro deles próprios e 

depois do todo militar que cada um integra e especificamente 

representa, não podem deixar de autonomamente dever 

acompanhar. 

iv. A outra questão que é trazida à colação pelo novo n.º 5 do 

art.º 20.º, a propósito das declarações de voto que podem 

eventualmente acompanhar os pareceres do CCEM, no nosso 

entendimento, não tem qualquer importância prática, porque 

transformado este órgão, que era deliberativo, em órgão de 

consulta, os pareceres que emita, nestas novas 

circunstâncias, não têm qualquer valor vinculativo e, nesse 

sentido, por maioria da razão, as declarações de voto 

igualmente nada valem e sob o ponto de vista estritamente 

militar é mesmo expediente eticamente desajustado. 

1. Trata-se de um mero exercício de cosmética ou 

malabarismo jurídico que em nada altera a qualidade do 

CCEM, ora transformado em órgão consultivo. Situação 

esta contestada por todos os que se têm oposto à 

reforma, como bem o atesta a posição igualmente 

assumida pelos CEM, aquando das suas audições em sede 

de CDN da AR, no passado dia 01 e 02 de junho p.p. 

b. No que respeita ao segundo grupo de alterações, nomeadamente 

ao inciso aprovado para o n.º 1 do art.º 15.º sobre a “autonomia 

administrativa dos ramos”, estamos em presença de mais um 

exercício de “malabarismo jurídico”. 
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i. De facto, trata-se de uma precisão redundante, que nada 

acrescenta de substantivo ou diferente, muito menos altera, 

como seria desejável, qualquer situação anterior. 

ii. Na realidade os Ramos, enquanto organismos integrantes da 

Administração Central do Estado, face ao regime da 

contabilidade pública, já estão sujeitos ao designado “Regime 

Geral de Autonomia Administrativa” no que concerne à prática 

de atos correntes de gestão, conforme se preceitua no art.º 

2º da Lei n.º 8/90, de 2 de fevereiro, pelo que, para este 

efeito, sublinhe-se, não se torna necessário ampliar a 

formulação do preceito.   

iii. E se isto é verdade no que respeita a esta alteração, também 

o será relativamente ao inciso aditado ao n.º 2 do art.º 17.º 

e, bem assim, verdade será igualmente afirmar que ambos 

não se constituem em modificações que vão ao encontro das 

preocupações apresentadas pelos CEM nas já citadas 

audições, ao contrário do que se quer fazer crer com a nova 

formulação e determinada imprensa, talvez, por menos 

familiarizada com estas questões da administração pública, 

noticiou e fez realçar.66 

Uma breve apreciação e algumas considerações mais - 

2. Tudo visto e ponderado e considerando as principais divergências que 

os CEM apresentaram em sede de CDN e o seu teor67 dir-se-á que 

estas, em concreto e substância, em nada se alteraram. As propostas 

do Governo que haviam sido aprovadas na generalidade, como já 

anteriormente referido, mantiveram-se intocáveis. Os seus pontos 

essenciais não foram minimamente beliscados e o CEMGFA, ele 

próprio, e o seu elenco de responsabilidades, até saíram mais 

reforçados por via deste novo inciso que faz depender dele os CEM, 

também para as áreas da inovação e da transformação, o que não 

acontecia do antecedente. 

 
66 Local da Lusa, do dia 16JUN (11:53). 
67 As chefias consideravam como seus pontos de divergência os seguintes e mais 

importantes: (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 as missões atribuídas aos ramos e reguladas por legislação 
própria. 
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3. Em nada esta constatação nos espanta. Mais ainda, se tivermos em 

conta o que foram as afirmações que o MDN, ao longo de todos este 

processo, foi preferindo e, bem recentemente, em 15 de junho, 

quando, em vésperas da votação na especialidade das propostas de lei 

na CDN da AR, ao ser questionado pelo jornalista sobre as críticas 

deixadas pelos CEM nas suas audições, respondeu:68 

“Neste momento, é na Assembleia da República [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”, vincou. 

Cravinho acrescentou que “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”. “[...] 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”, sintetizou. 

4. O processo em si, à primeira vista, até parece normal e é, do nosso 

ponto de vista, realmente normal. 

 O que 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 confinadas e 

em teletrabalho; 

 O que não é normal, é toda uma reforma processar-se 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 irá definitivamente resolver; 

 O que 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 haja 

sido o pais amigo ou aliado tido por referência;  

 
68 Cf. Correio da Manhã, de 15 junho. 
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 O que não é normal, é decidir 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, de estatuto, de saúde e de prestação e apoio 

complementar, de proteção social e de reintegração na vida ativa.  

 O que não é normal, é um tal processo ter sido 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; 

 O que não é normal, é os projetos de revisão da LDN e da LOBOFA 

terem sido apresentados aos CEM pouco antes do CSM realizado 

em 12/03 p.p. e onde, pela primeira vez, eles próprios chefes 

militares deles tomavam conhecimento; 

 O que 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 o CSDN em 15/03 e, 

excecionalmente, o CE em 19/03, numa fase ainda muito 

embrionária do próprio processo e da sua tramitação legal; 

 O que 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 e 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, ofensiva da sua origem 

fosse ela pessoa singular ou coletiva; 

 O que não é normal, é o aparecimento inédito de uma carta 

subscrita por 28 ex-CEM, um dos quais ex-PR, a que se associou 

mais tarde um segundo ex-PR, os quais entenderam vir a público 

expressar as razões da sua inquietação e fazê-lo, os primeiros, 

por forte sentido do dever em relação ao País e a “todos, homens 

e mulheres, que o servem nas fileiras das Forças Armadas” e tudo 

ficar na mesma, ou como se nada tivesse acontecido; 

 O que não é normal, é solicitados a debater este assunto nas 

televisões ou em programas de rádio os representantes dos 

partidos políticos que suportam a iniciativa legislativa, com 

exceção de um único deputado e de uma única vez, nunca o 

puderam fazer; contrariamente, uma vez aprovadas na AR as 

Propostas de Lei na generalidade, esses mesmos elementos já 
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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; 

 O que não é normal, num Estado de Direito como o português, 

onde vigora um regime que se quer de “Democracia plena” e onde 

sistematicamente se advoga e enaltece o direito à liberdade de 

expressão, ao diálogo, à concertação, ao compromisso entre 

campos e partes desavindas, com ideias e posições distintas e 

diferentes, todas essas afirmações sejam, apenas, figuras de 

simples 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; 

 O que não é normal, é os partidos de maior expressão eleitoral 

aparecerem unidos e, porventura, com um único e último 

desiderato de forçar e, se necessário for,  impor, como alguns 

articulistas já o admitem,  a concretização de uma tal reforma, 

apesar da onda de contestação de que está sendo alvo e fazê-lo, 

sem olhar a razões, numa postura típica “do contra tudo e contra 

todos” (porque é um direito que em Democracia lhes assiste) e 

sem a colaboração empenhada e concordante dos militares em 

geral e, em particular, a dos CEM e seus Comandantes. 

Uma singela nota de fecho - 

5. E tudo isto, não só, não é normal, como, no nosso entendimento, é 

também preocupante, mais ainda quando é conhecido que a relação 

do Estado com as FFAA nem sempre foi uma relação fácil, é da história 

e todos nós o sabemos. 

Como igualmente sabemos que o Estado, ao contrário, costuma ser 

muito empenhado e cuidadoso em acompanhar e resolver diferendos 

e conflitos que surjam no campo do trabalho, no mundo das empresas 

e que envolvam sindicatos e estruturas associativas, com as quais 

dialoga e com grande pedagogia intervém, aproxima e concerta 

posições.  Contrariamente com as FFAA esse é o tipo de postura que o 

Estado nem sempre assume.  

Há mesmo quem entenda não ser necessário trilhar uma via como esta, 

pois os militares estão habituados a cumprir e disciplinadamente 

executar e fazer … 
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E se há quem, nestes termos, um pouco contra natura, em 

Democracia, possa assim pensar, nós, associados do GREI enquanto 

cidadãos atentos e interessados, ficaremos por certo atónitos e 

preocupados, mais ainda, quando aqui e ali atitudes destas parecem 

querer despontar e ganhar nitidez. 

Se assim for, perante a confirmação de uma tal e altamente negativa 

eventualidade o que há a fazer, julgamos nós, com grande convicção 

e bom senso é tudo fazer para evitar que um quadro nefasto como este 

se instale e ganhe fundações. 

Esse, pois o caminho a prosseguir e, no presente, o grande propósito 

do GREI e seu farol iluminador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** * *** 
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COMPARATIVO DE LEGISLAÇÃO 

 

Lei Orgânica n.º 6/2014 

de 1 de setembro 

versus 

Proposta de Lei n.º 84/XIV 

(LOBOFA) 

de 08 de abril 
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1.ª Ideia - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade  

5.ª ideia - O CEMGFA com capacidade para coordenar os EM dos ramos 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Lei Orgânica n.º 6/2014 

de 1 de setembro 

 
 

Artigo 8.º 

Estado-Maior-General das Forças Armadas 

1 — O Estado-Maior -General das Forças 

Armadas, abreviadamente designado por 

EMGFA, tem por missão geral planear, dirigir e 

controlar o emprego das Forças Armadas no 

cumprimento das missões e tarefas operacionais 

que a estas incumbem. 

2 — O EMGFA tem ainda como missão garantir 

as condições para o funcionamento do ensino 

superior militar e da saúde militar, nos termos 

da lei. 

 

……………………………………………...... 

____________________________ 

Ver Artª 12º 

Compete ao CEMGFA:  

d) Desenvolver a prospetiva estratégica 

militar e a estratégia de transformação 

evolutiva do EMGFA, incluindo as 

orientações militares para a transformação 

das FFAA, [em estreita ligação com os CEM.]  

___________________________ 

Artigo 9.º 

Organização do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas 

1 — O EMGFA é chefiado pelo Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas e 

compreende: 

a) O comando conjunto para as operações 

militares; 

b) Os comandos [xxxx] dos Açores e da 

Madeira; 

c) Os órgãos de direção e de estado-maior; 

d) O órgão de informações e de segurança 

militares; 

e) A Direção de Saúde Militar; 

f) Os órgãos de apoio geral. 

……………………………………………..... 

Presidência do Conselho de Ministros 

Proposta de Lei nº 84/XIV 
(LOBOFA) 

de 08 de abril 

 

Artigo 9.º 

Estado-Maior General das Forças Armadas 

1 — O EMGFA tem por missão geral planear, 

dirigir e controlar a execução da estratégia 

defesa militar, superiormente aprovada, bem 

como o emprego das FFAA no cumprimento das 

missões e das tarefas operacionais que a estas 

incumbem. 

2 — O EMGFA tem ainda como missão planear, 

dirigir e controlar o ensino superior militar, a 

saúde militar, as informações e segurança 

militares, ciberdefesa, os aspetos militares do 

programa espacial de defesa nacional e a 

inovação e transformação nas Forças Armadas. 

[CDN-PS] 

_____________________________ 
Ver Artª 12º 

Compete ao CEMGFA:   
………………………………………. 

Dirigir o ensino superior militar, em 

coordenação com os CEM 

 

____________________________ 

Artigo 10.º 

Organização do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas 

1 — O EMGFA é chefiado pelo Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas e 

compreende: 

a) O Estado-Maior Conjunto;  ] 

b) O comando conjunto para as operações 

militares; 

c) Os comandos operacionais dos Açores e da 

Madeira; 

d) O órgão de informações e de segurança 

 militares; 

e) O órgão de ciberdefesa;            [CDN-PS] 

f) A Direção de Saúde Militar; 

g) A Direção de Finanças;  
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1.ª ideia - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

3.ª ideia - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 

Artigo 9.º 

Organização do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas 

1 — O EMGFA é chefiado pelo Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas e 

compreende: 

……………………………………………….. 

 

2 — No âmbito do EMGFA inserem -se ainda 

na dependência direta do Chefe do Estado-

Maior -General das Forças Armadas, regulados 

por legislação própria: 

a) O Instituto Universitário Militar; 

b) As missões militares no estrangeiro. 

 

3 — O comando conjunto para as operações 

militares assegura o exercício do comando 

operacional das forças e meios da componente 

operacional do sistema de forças, pelo Chefe do 

Estado-Maior General das Forças Armadas, em 

todo o tipo de situações e para as missões das 

Forças Armadas, com exceção das reguladas 

por legislação própria e atribuídas aos ramos, 

bem como a ligação com as forças e serviços de 

segurança e outros organismos do Estado 

relacionados com a segurança e defesa e a 

proteção civil, no âmbito das suas atribuições. 

 

4 —   

 

5 — Os órgãos de direção e de estado–maior, de 

natureza conjunta, asseguram o planeamento de 

nível estratégico militar e o apoio à decisão do 

Chefe do Estado-Maior General das Forças 

Armadas. 

 

6 —  

 

 

 

 

7 — A Direção de Saúde Militar assegura o 

apoio ao Chefe do Estado-Maior General das 

Forças Armadas no âmbito da saúde militar, 

bem como a direção e execução da assistência 

hospitalar prestada pelos órgãos de saúde 

militar, designadamente pelo Hospital das 

Forças Armadas. 

 
 

Artigo 10.º 

Organização do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas 

1 — O EMGFA é chefiado pelo Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas e 

compreende: 

……………………………………………….. 

 

2 — No âmbito do EMGFA inserem -se ainda 

na dependência direta do Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas, regulados 

por legislação própria: 

a) O Instituto Universitário Militar; 

b) O Hospital das Forças. Armadas;  

c) As missões militares no estrangeiro. 

3 — O Estado-Maior Conjunto assegura o 

planeamento, direção e controlo de execução da 

estratégia de defesa militar e o apoio à decisão 

do Chefe do Estado-Maior General das Forças 

Armadas. 

 

4 — O comando conjunto para as operações 

militares assegura o exercício do comando 

operacional das forças e meios da componente 

operacional do sistema de forças, pelo Chefe do 

Estado-Maior General das Forças Armadas, em 

todo o tipo de situações e para as missões das 

Forças Armadas, com exceção das missões no 

âmbito dos serviços de busca e salvamento 

marítimo e aéreo. 

5 — O comando conjunto para as operações 

militares assegura ainda a ligação com as forças 

e serviços de segurança e com os organismos do 

Estado relacionados com a proteção civil, no 

âmbito das suas atribuições.   

……………………………………….. 

 

8 — O órgão de ciberdefesa destina-se a 

assegurar o exercício do comando de operações 

militares no e através do ciberespaço, pelo 

CEMGFA.                    [CDN-PS] 

9 — A Direção de Saúde Militar assegura o 

apoio ao Chefe do Estado-Maior General das 

Forças Armadas no âmbito da saúde militar, 

garante a execução da visão estratégica 

emanada, e exerce a autoridade técnica e 

funcional sobre os órgãos de saúde militar, 

supervisionando o funcionamento de todo o 

sistema da saúde militar. 
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1.ª Ideia - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

 
Artigo 11.º 

Competências do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas 

1 — Compete ao Chefe do Estado-Maior -

General das Forças Armadas: 

……………………………………………. 

d) Desenvolver a prospetiva estratégica militar, 

nomeadamente no âmbito dos processos de 

transformação. 

 

……………………………………………. 

 

 
 

 

 

g) No âmbito da programação militar: 

i) Elaborar, sob a diretiva de planeamento do 

Ministro da Defesa Nacional, os anteprojetos de 

propostas de lei de programação militar e de lei 

de programação de infraestruturas militares, 

respeitante ao EMGFA; 

 

…………………………………………… 
 

 
l) Dirigir a ação dos representantes militares em 

representações diplomáticas no estrangeiro, sem 

prejuízo da sua dependência funcional da 

Direção-Geral de Política de Defesa Nacional; 

……………………………………………...... 
 

 

 

 

 

o) Dirigir o ensino superior militar, em 

coordenação com os CEM [….]  

 
p) Dirigir a assistência hospitalar prestada pelos 

órgãos do serviço de saúde militar, 

designadamente pelo Hospital das Forças 

Armadas, em observância das políticas de 

saúde no âmbito militar aprovadas pelo 

Ministro da Defesa Nacional; 

…………………………………………… 

Artigo 12.º 

Competências do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas 

1 — Compete ao Chefe do Estado-Maior -

General das Forças Armadas: 

……………………………………………. 

d) Desenvolver a prospetiva estratégica 

militar e a estratégia de transformação 

evolutiva do Estado-Maior-General das 

FFAA, incluindo as orientações militares para 

a transformação das FFAA, [em estreita 

ligação com os CEM.]  
……………………………………………..... 
g) No âmbito da programação militar: 

i) Elaborar, sob a diretiva de planeamento do 

Ministro da Defesa Nacional, os anteprojetos de 

propostas de lei de programação militar e de lei 

de programação de infraestruturas militares, 

coordenando os respetivos processos com os 

ramos; 

…………………………………………… 
i) Assegurar os serviços no âmbito das 

comunicações e sistemas de informação e a 

resiliência do seu funcionamento; 

j) Assegurar os aspetos militares do programa 

espacial da defesa nacional, em articulação com 

os CEM dos Ramos;           [CDN-PS] 

k) Assegurar o comando das operações a 

ciberdefesa; 

……………………………………………...... 

 
n) Coordenar, nas matérias estritamente 

militares, a ação dos adidos de defesa, sem 

prejuízo da sua dependência funcional da 

Direção-Geral de Política de Defesa Nacional; 

…………………………………………… 
q) Dirigir o ensino superior militar, em 

coordenação com os CEM […]  

_____________________________________ 

VER 
nº 2 Art. 9º – EMGFA tem como missão dirigir 

o ensino superior militar …. 
____________________________________ 
 
s) Dirigir o processo de inovação e 

transformação nas FFAA, em coordenação com 

os CEM, incluindo o desenvolvimento dos 

projetos de inovação que contribuam para novas 

capacidades militares com potencial de emprego 

comum [conjunto]; 
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1.ª ideia - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 
 

3.ª ideia - CEMGFA a realizar missões reguladas por legislação própria 

 

Artigo 14.º 

Ramos das Forças Armadas 

Os ramos das Forças Armadas — Marinha, 

Exército e Força Aérea — têm por missão 

principal participar, de forma integrada, na 

defesa militar da República, nos termos do 

disposto na Constituição e na lei, sendo 

fundamentalmente vocacionados para a geração, 

preparação e sustentação das forças da 

componente operacional do sistema de forças, 

assegurando também o cumprimento das 

missões reguladas por legislação própria e das 

missões de natureza operacional que lhes sejam 

atribuídas pelo Chefe do Estado -Maior -General 

das Forças Armadas. 
 

 

 

 

 

Artigo 16.º 

Chefes de Estado-Maior dos ramos 

1 — Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do 

Exército e da Força Aérea comandam os 

respetivos ramos e são os chefes militares de 

mais elevada autoridade na sua hierarquia, 

sendo os principais conselheiros do Ministro da 

Defesa Nacional e do Chefe do Estado-Maior -

General das Forças Armadas em todos os 

assuntos específicos do seu ramo. 

2 — No quadro das missões cometidas às Forças 

Armadas, em situação não decorrente do estado 

de guerra, os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

integram a estrutura de comando operacional 

das Forças Armadas, como comandantes 

subordinados do Chefe do Estado-Maior-

General das Forças Armadas para as questões 

que envolvam a prontidão, o emprego e a 

sustentação das forças e meios da componente 

operacional do sistema de forças. 

………………………………………………………………… 

 

Artigo 15.º 

Ramos das Forças Armadas 

1 — Os ramos das Forças Armadas — Marinha, 

Exército e Força Aérea — são dotados de 

autonomia administrativa têm por missão 

principal participar, de forma integrada, na 

defesa militar da República, nos termos do 

disposto na Constituição e na lei, sendo 

fundamentalmente vocacionados para a geração, 

preparação e sustentação das forças da 

componente operacional do sistema de forças, 

assegurando também o cumprimento das 

missões que lhes sejam atribuídas pelo 

CEMGFA.                 [CDN-CDS] 

2 — A Marinha e a Força Aérea asseguram 

ainda o cumprimento das missões no âmbito dos 

serviços de busca e salvamento marítimo e 

aéreo, respetivamente. 

 

Artigo 17.º 

Chefes de Estado-Maior dos ramos 

1 — Os Chefes do Estado-Maior da Armada, do 

Exército e da Força Aérea comandam os 

respetivos ramos e são os chefes militares de 

mais elevada autoridade na sua hierarquia, 

sendo os principais conselheiros do Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas em 

todos os assuntos específicos do seu ramo. 

2 — No quadro das missões cometidas às Forças 

Armadas, em situação não decorrente do estado 

de guerra, os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

integram a estrutura de comando operacional 

das Forças Armadas, como comandantes 

subordinados do CEMGFA, sem prejuízo das 

suas competências para administrar o ramo e das 

matérias que dependam diretamente do Ministro 

da Defesa Nacional.         [CDN-CDS] 

 

 

 

………………………………………….. 
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1.ª ideia - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

6.ª ideia - O CCEM deixará de coordenar tarefas e de ter competências deliberativas 

3 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos são 

ainda responsáveis pelo cumprimento das 

missões reguladas por legislação própria e das 

missões de natureza operacional que lhes sejam 

atribuídas pelo Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas. 

 

 

 

4 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

relacionam-se diretamente com o Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 

para além do referido no n.º 2, nos aspetos 

relacionados com as informações e segurança 

militares, o ensino superior militar, a saúde 

militar e outras áreas de atividade conjunta ou 

integrada. [xxx] 

……………………………………………… 
 

 

Artigo 19.º 

Conselho de Chefes de Estado-Maior 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 — Compete ao Conselho de Chefes de 

Estado-Maior dar parecer sobre: 

a) As propostas de definição do conceito 

estratégico de defesa nacional; 

b) O projeto de propostas de forças nacionais; 

c) A doutrina militar conjunta e 

conjunta/combinada; 

d) As opções de resposta militar no âmbito da 

avaliação estratégica para o emprego de forças; 

……………………………………………… 

g)  

 

3 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos são 

ainda responsáveis pelo cumprimento das 

missões de natureza operacional que lhes sejam 

atribuídas pelo Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas, cabendo ao CEMA e ao 

CEMFA assegurar o funcionamento dos 

serviços de busca e salvamento marítimo e 

aéreo, respetivamente. 

4 — Os Chefes de Estado-Maior dos ramos 

dependem do CEMGFA, para além do referido 

no n.º 2, nos aspetos relacionados com a 

estratégia de defesa militar, o ensino superior 

militar, a saúde militar, informações e segurança 

militares, a ciberdefesa, os aspetos militares do 

programa espacial da defesa nacional, a 

inovação e a transformação nas Forças 

Armadas, e outras áreas de atividade conjunta ou 

integrada, bem como o emprego dos recursos 

meios e das capacidades militares.  [CDN-PS] 

………………………………………………………….. 
Artigo 20.º 

Conselho de Chefes de Estado-Maior 

…………………………………………. 

3- Compete ao CCEM dar parecer sobre: 

………………………………………….. 

e) Os critérios para o funcionamento da saúde 

militar e do ensino superior militar, no sentido 

de promover a doutrina e a formação militar 

conjunta dos oficiais e sargentos das Forças 

Armadas;           [CDN-PS] 

…………………………………………. 

l) Orientações relativas à gestão dos recursos 

afetos às Forças Armadas no seu conjunto, 

designadamente elaborar a parte referente às 

Forças Armadas do anteprojeto da proposta de 

lei do orçamento da defesa nacional, a remeter 

ao Ministro da Defesa Nacional. 

………………………………………….......... 

 

_______________ 

CEMGFA 
Define Orientações 

______________________ 
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1.ª ideia - Reforçar o CEMGFA, colocando os Ramos (e as forças) sob sua autoridade 

 

………………………………………….. 

 

 

 

 

5 — Compete ao Conselho de Chefes de Estado-

Maior definir as orientações relativas à gestão 

dos recursos afetos às Forças Armadas no seu 

conjunto, designadamente elaborar a parte 

referente às Forças Armadas do anteprojeto da 

proposta de lei do orçamento da defesa nacional, 

a remeter ao Ministro da Defesa Nacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Artigo 22.º 

As Forças Armadas em estado de guerra 

1 — Em estado de guerra, as Forças Armadas 

têm uma função predominante na defesa 

nacional e o País empenha todos os recursos 

necessários no apoio às ações militares e sua 

execução. 

2 — Declarada a guerra, o CEMGFA assume o 

comando completo das Forças Armadas, e é 

responsável perante o Presidente da República e 

o Governo pela preparação e condução das 

operações. 

3 — Em estado de guerra, podem ser 

constituídos comandos-chefes, na dependência 

do CEMGFA, com o objetivo de permitir a 

conduta de operações militares, dispondo os 

respetivos comandantes-chefes das 

competências, forças e meios que lhes forem 

outorgados por carta de comando. 

4 — Em estado de guerra, o CEMGFA exerce, 

sob a autoridade do Presidente da República e 

do Governo, o comando 

completo das Forças Armadas: 

a) Diretamente ou através dos comandantes-

chefes para o comando operacional, tendo como 

comandantes adjuntos os CEM dos ramos; 

b) Através dos Chefes de Estado-Maior dos 

ramos para os aspetos administrativo-logísticos. 

 

4— Compete ainda ao Conselho de Chefes de 

Estado-Maior: 

a) Decidir sobre a indicação dos oficiais para 

frequência do curso de promoção a oficial 

general. 

b) Propor ao MDN a aprovação da promoção 

a oficial general e de oficiais generais, nos 

termos do Art. 26º; 

c) Aprovar a proposta de nomeação de juízes 

militares, nos termos da lei; 

d) Aprovar o seu regimento: 

………………………………………. 

5 – Os projetos de sistema de forças, 
dispositivo de forças, lei de programação 
militar e de infraestruturas militares a 
submeter pelo CEMGFA ao Ministro da 
Defesa Nacional são acompanhados do 
parecer do CCEM e das declarações de voto 
eventualmente apresentadas.  [CDN-PS] 

Artigo 23.º 

As Forças Armadas em Estado de guerra 

1 - Em estado de guerra, as Forças Armadas têm 

uma função predominante na defesa nacional e 

o País empenha todos os recursos necessários no 

apoio às ações militares e sua execução, em 

todos os domínios de operações.    [CDN-PS] 

 

............................................................................... 

 

Artigo 25.º 

Nomeações 

……………………………………………..... 

4 — Compete ao Ministro da Defesa Nacional, 

sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas, ouvido o Conselho de 

Chefes de Estado-Maior, nomear e exonerar os 

titulares dos cargos seguintes da estrutura do 

EMGFA: 

a) Chefe do Estado-Maior Conjunto 

b) 2º Comandante Operacional das FFAA 

……………………………………………. 

e) Chefe do órgão de ciberdefesa; [CDN-PS] 

f) Comandante do Instituto Universitário 

Militar; 

f) Diretor de Saúde Militar. 

……………………………………………………………….... 
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EXPRESSO 

Metafísica e dialética. A propósito de uma reforma anunciada 

do comando superior das Forças Armadas 

Um exame pouco mais aprofundado constata – e politicamente questiona – 

uma desadequação (persistente, e acumulada) entre os recursos (humanos, 

de capital fixo, financeiros) afetos, e, do outro lado, a preparação, 

aprontamento, e sustentação, do sistema de forças requerido para que as 

Forças Armadas cumpram as missões que constitucionalmente o povo lhes 

atribui.  

Um artigo do ex-reitor da Universidade de Lisboa  

 

 

 

 

José Barata-Moura69 

21 junho 2021 

 

<https://expresso.pt/politica/2021-06-21-Metafisica-e-dialetica.-A-proposito-de-

uma-reforma-anunciada-do-comando-superior-das-Forcas-Armadas-0a4652e6> 

 

1. TRANSFERÊNCIA DOS PROBLEMAS. 

Não é novidade: o olhar do paisano corresponde à vista desarmada. Efectivos, 

plataformas, equipamentos, mostram níveis apreciáveis de degradação 

(incontida, insuficientemente compensada) que (num crescendo) vão 

erodindo a qualidade do produto operacional acabado. No quotidiano cru da 

representação subjectiva e imediata, o problema das prestações retributivas 

cumula códigos (e processos) de avaliação do pessoal, de carreiras, de 

promoções, que, não sendo os que se desejam, nem sequer exploram 

devidamente as possibilidades reais disponíveis. 

Um exame pouco mais aprofundado constata – e politicamente questiona – 

uma desadequação (persistente, e acumulada) entre os recursos (humanos, 

de capital fixo, financeiros) afectos, e, do outro lado, a preparação, 

aprontamento, e sustentação, do sistema de forças requerido para que as 

Forças Armadas cumpram as missões que constitucionalmente o povo lhes 

atribui, e legalmente os governos lhes decretam. 

 
69 Professor Catedrático, ex-reitor da Universidade de Lisboa. 

https://expresso.pt/autores/2021-06-21-Jose-Barata-Moura-733f5e45
https://expresso.pt/politica/2021-06-21-Metafisica-e-dialetica.-A-proposito-de-uma-reforma-anunciada-do-comando-superior-das-Forcas-Armadas-0a4652e6
https://expresso.pt/politica/2021-06-21-Metafisica-e-dialetica.-A-proposito-de-uma-reforma-anunciada-do-comando-superior-das-Forcas-Armadas-0a4652e6
https://expresso.pt/autores/2021-06-21-Jose-Barata-Moura-733f5e45
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No plano fundante e arquitectónico da doutrina, torna-se manifesto o 

desajustamento, ou a deficiência, de um conceito estratégico de defesa 

nacional que – densificando, num mundo que galopa, o prospecto consolidado 

da colectividade que encarnamos – carece de prioritária revisão. 

Entretanto – para pasmo de algumas consciências, mas confirmando 

trabalhos de sapa que já atingiram a maioridade –, veio à luz (não tendo 

ainda ao lume sido lançada) a Proposta de Lei da Presidência do Conselho de 

Ministros n.º 84/XIV, de 8 de Abril p. p., que, num anexo, corrige e estipula 

a Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas. 

Ficamos, por esta via, solenemente informados da natureza do óbice (que, 

afinal, não é nenhum daqueles que se vêem), e do caminho da salvação 

anunciada (que se impõe de pronto trilhar). «Para que as Forças Armadas 

sejam capazes de responder aos desafios» (problemas, é complicação 

semântica dispensável) «actuais e futuros» (a ideia de que se domina os 

mistérios do porvir fica sempre bem nestas fotografias), o Governo foi 

desencantar (da cartola de algum experto por encomenda) o infalível remédio 

(panaceico, e pantocrático): «reformar o comando superior das Forças 

Armadas». 

2. SENTIDO DAS TRANSFERÊNCIAS. 

Perante o espectáculo das realidades (que urge compreender na dinâmica do 

seu teor), não se trata de mudar de política (uma coisa desagradável, mas 

que por vezes ocorre – nem sempre por razões nobres – a estadistas 

bafejados por outro sopro da clarividência). Trata-se de, com a pena 

legiferante em punho, mudar as relações de poder entre os – e a estrutura 

da autonomia (relativa) dos – agentes incumbidos de comandar a execução 

obediente de uma (mesma) política que, do alto, lhes seja mais 

desembaraçadamente ditada. 

O miolo fundamental – na textura dos problemas – permanece intocado. Mas 

– na gama dos afinamentos – passa a ser fundamental tocar a partitura ao 

sabor da peregrina inspiração do chefe, que, com a batuta, recebe também 

a graça de detentor solista do saber (acerca do próprio, e do alheio), haurido 

do santuário da intimidade umbilical, ou desde majestáticas alturas 

insondáveis nele infuso. 

Com efeito, na mexida reformante pelo legista idealizada, o encarte das 

relações dos Chefes do Estado-Maior dos Ramos com o Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas sofre uma inflexão de sentido 

deliberadamente notória. Transparece um indisfarçado esforço de tirar 

aparente desforço de uns, pelo acintoso «reforço» da figura do outro. 
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No desenho da rede das comunicações, o trânsito entre as instâncias 

orgânicas é tendencialmente afunilado, com ordem de privilégio, nos carris 

da via única. 

E o articulado da Lei não desmente a substância do preâmbulo. «O CEMGFA 

passa a ser de forma inequívoca o principal responsável pela execução das 

prioridades estratégicas definidas pelo Governo, para as Forças Armadas 

como um todo», e das competências dos CEM leva sumiço «a condução 

autónoma de missões» por eles próprios determinadas, em concerto com os 

Estados-Maiores, no âmbito respectivo. 

A responsável inter-relação no construir das opções é preterida em benefício 

de uma expressa (e expandida) relação de dependência – «para todos os 

assuntos militares» – dos CEM ao CEMGFA (art.º 11º, n. 2), ao qual sob a 

forma de proposta tudo há-de ser submetido (art. 18º, n. 2), e «através» do 

qual toda a cooperação com outros organismos se há-de processar (cf., por 

exemplo, art. 27º, n. 1). A elaboração do conceito estratégico militar, e a 

traça do dispositivo de forças, emigra igualmente do Conselho de CEM para 

o CEMGFA (art.o 3º, n. 2, e art.º 5º, n. 6). De núcleo deliberativo e 

coordenador em determinadas matérias, o Conselho de CEM descai para 

genérico «órgão de consulta do CEMGFA» (art.º 20º, n. 1). A função de amplo 

aconselhamento directo junto do Ministro da Defesa Nacional é retirada aos 

CEM, que ficam remetidos à condição acólita (decorativo-cerimonial?, 

supeita-se) de «os primeiros conselheiros do CEMGFA» (art.º 17º, n.1). Etc, 

etc, etc. 

Em suma (e quanto ao sumo), à boleia do ralo princípio integrativo da 

«eficácia do comando operacional conjunto», consagra-se, em indumentária 

de encarregado-geral, a modalidade do interlocutor único nas cadeias de 

transmissão. Para juzante: robustecido, mas, para montante, apeado 

também, na passada, de, pelo menos, um poder de «dirigir» que, em baixa 

revisto, dá «coordenar» (art.º 12º, n.1, m). 

Em ambas as vertentes, vêm ao cimo fundas e justificadas interrogações. 

Estará a especificidade e congregação dos Ramos a ser correctamente 

equacionada, no seu complexo de multidimensionalidades? No respeito 

hierárquico por uma cadeia de comando (amadurecidamente esclarecida), 

estará o trabalho em colectivo na criação de pensamento – na 

plurilateralidade enriquecido (e potenciado), com sequência (e consequência) 

operacional – a ser tido em conta sequer? 

Do ponto de vista concepcional, suscita apreensões o asserto (desacertado) 

de que «a melhoria da articulação político-militar» há-de ser obtida «através 

de uma distinção mais clara entre a orientação estratégica e a execução».  
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Onde a realidade desdobra endógenos desafios de acção recíproca 

(dialecticamente assimétricos na determinância), pretende fazer-se vingar 

uma abordagem tipicamente metafísica. E, à esquina do beco, não se 

desvanece a silhueta de uns tiques de autoritarismo nos retoques da 

autoridade… 

3. RECOLOCAÇÃO DO PROBLEMA? 

Ao mexerico de trazer por casa e à calhandrice de bairro interessará a 

peripécia novelesca dos eventuais pequeninos ódios de estimação nos 

bastidores, da geometria variável dos afectos, do subtil entramado das 

afinidades electivas, com respaldo em inseguras pulsões de 

governamentalização tonificante. Pode parecer que se rebusca uma 

formulação abstracta para impôr ajustes de contabilidade, avisos à 

navegação, e reprimendas de endereço fulanizado. Na realidade, não é; ou, 

se for, infelizmente não é apenas isso. 

Em episódios anteriores – designadamente, com o tipo de reestruturação 

infligida ao ensino superior militar, e à saúde militar –, aquilo que se afigura 

como o magno problema real espreitava pelas frestas, e rompia pelas 

costuras. Agora, apesar do esbatimento, já se vislumbra no horizonte. 

Não obstante, anda-se à volta da caixa, sem lhe descompor a entranha. 

Com visibilidade acrescida desde a Segunda Guerra Mundial, e 

complexificação tecnologicamente muito alavancada desde então, o emprego 

eficaz da força militar – mesmo em conflitos de baixa intensidade, em tarefas 

de protecção civil e de apoio a populações dele carecidas – alterou-se: no 

formato, na estrutura, no desenrolamento. Discernir, conceber, e materializar 

as exigências orgânicas e funcionais decorrentes destas transformações (que 

entretanto prosseguem), porventura, não encontrou ainda – entre nós, e para 

as nossas condições de soberania – um enfoque satisfatoriamente 

sedimentado na planta e nos alçados. 

Simplificando. Operações conjuntas integradas requerem um comando 

conjunto integrado. Porém, o conjunto não é uma entidade independente que 

pelo etéreo (ou pela cabeça de um alguém à parte) se passeia ou levita. O 

conjunto reclama uma integrada concepção do conjunto em conjunto. 

Não se trata de encontrar uma maneira diplomaticamente hábil 

(eventualidade que, no texto em causa, nem é o caso) de as componentes 

(ao modo antigo) acharem espaço de intervenção e sítio numa coisa nova. 

Trata-se de compreender que a coisa nova determina, na envolvência externa 

e no conteúdo interno, uma reconfiguração das componentes e do seu 

articulado jogo. 
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Todavia, do mesmo passo – e aqui reside uma contradição material objectiva 

que o escamoteio não elimina – as componentes (transformadas, embora) 

não desaparecem (nem por encanto de magia, nem a golpes de vontade 

regulamentadora unilateralmente compulsiva). Da realidade nova, fazem 

constitutivamente parte componentes, em que uma outra especificidade dos 

Ramos não está apagada, nem pode ser dissolvida. 

A unidade do todo não exclui a multiplicidade dos elementos que o per-fazem. 

É na interacção transformada das componentes que a unidade do todo 

assume uma qualidade nova. Encarar o todo e as componentes sob o guarda-

chuva da antinomia, dissociar o uno (hipostasiado) das dinâmicas do múltiplo 

(que o preenche), é erro estratégico (na ontologia) por precipitação táctica 

(no conspecto), porque a teoria por esse expediente apurada não reflecte de 

todo adequadamente o real enlaçamento concreto do múltiplo de que a 

unidade se tece e entretece. 

Daí o perigo de derrapagem iminente a que se mostram (com frequência) 

atreitos os modelos abstractos sobre-impostos a processos materiais que lhes 

rebentam (no trajecto) as pressuposições (na origem) admitidas. Neste 

capítulo, espantoso é haver quem se admire. 

Ao nível da implementação, quase escusado seria lembrar que as 

organizações se modificam, mas que não há transformação consolidada 

sustentável sem o próprio concurso das organizações. E, aqui, mais um osso 

de incomodidades salta para o prato, e põe à prova as dentaduras. Pobre é o 

contributo das organizações, quando a governança, no ataranto, entende 

tomar por guia o particularismo da opinião avulsa e a volatilidade dos 

interesses contingentes. Decidir com fundamento na base, e com respiração 

no projecto ao fronteiro, não se faz sem fadigas, na seriedade do estudo, no 

exercício das dialogias. Implica compreender, e transformar, as 

ingrediências, e os agentes, que corporificam uma organização. A expedita 

metodologia do pau e da cenoura tem lugar cativo em certas cartilhas e 

manuais celebrados; mas ao que tudo indica só tem êxito comprovado entre 

algumas azémulas atreladas ao tiro. 

Para problemas bicudos, não há respostas redondas. Para a lida com o 

complexo, as receitas simples inexistem. Para questões reais, 

respondimentos colhidos de fora das realidades pouco (ou nada) colhem. É 

no, e do, interior do devir de um acontecer real que (com lucidez, trabalho, 

e firmeza do gesto) se vão descobrindo e assentando itinerários de resolução. 

Mesmo se falíveis todos, nem todos se equivalem. 

Alerta, portanto. Criticar não é dizer mal; é procurar ver bem, na demanda 

de um melhor agir. 

Claro que isto é demasiado obscuramente dialéctico, para o gosto metafísico 

de algumas mentalidades que se julgam iluminadamente geométricas. 
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Mas o apelo ao armar da vista, que o olhar do paisano em forma interrogativa 

sugere, talvez tenha algum préstimo. Há que levar mais fundo, a mais gente, 

e mais longe, a reflexão. O pensar é um acto solitário, mas nunca pensamos 

sozinhos. Até nisto – como espero – o disparate tem serventia no nosso 

trabalhar conjunto da esperança. 

 

... /// ... 

 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

A democracia já acabou? 

Mário Cabrita 70 

23 junho 2021 

<https://www.dn.pt/opiniao/a-democracia-ja-acabou-13862494.html> 

 

Ao longo do último mês, a propósito da reforma da Estrutura Superior das 

Forças Armadas (FA), vários políticos e comentadores foram-nos mimoseando 

com alguns dos maiores dislates, despautérios e equívocos da nossa 

democracia. Entre os mais bizarros, incluíram-se estes: 

"O assunto será discutido no local certo, no Parlamento, que é a casa mãe da 

democracia..." Em teoria, é uma asserção inatacável. Na prática, o que 

sucedeu? Primeiro, foi recusado o pedido de associações para serem ouvidas 

na Comissão de Defesa Nacional (CDN). Seguiu-se a resolução, 

incompreensível, de interpelar os Chefes Militares à porta fechada, como se 

fossem tratar de segredos de Estado ao invés de matérias de conhecimento 

público. Finalmente, a intervenção do CEMGFA (pró proposta do governo) foi 

divulgada na comunicação social, ao contrário da dos outros Chefes Militares 

(que se presumia contrária à proposição), que permaneceu na esfera restrita 

dos parlamentares. Foi uma tentativa agressiva de calar opiniões dissonantes, 

mais própria doutro tipo de regime. 

Os deputados podem estar bem preparados em muitas matérias. Contudo, 

em questões militares, nem todos estarão à vontade para as esmiuçar com 

fundamento. Seria do mais elementar bom senso ouvirem opiniões distintas, 

não para as seguirem, mas para se habilitarem a tomar uma decisão 

alicerçada em todas as fontes de informação disponíveis. 

 
70 Tenente-general reformado. Antigo 2º Comandante-Geral da Guarda Nacional 

Republicana. Membro fundador do GREI. 

https://www.dn.pt/opiniao/a-democracia-ja-acabou-13862494.html
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"O professor Cavaco Silva devia estar calado, quando não sabe do que fala, e 

nada sabe desta área..." É uma frase assassina. O objetivo era, claramente, 

desacreditar, depreciar e quase humilhar uma figura com peso institucional 

que, publicamente e com estrondo, discordou da reforma proposta pelo 

governo e apoiada pelo seu próprio partido. Cavaco Silva foi primeiro-ministro 

dez anos e Presidente da República e Comandante Supremo das FA outros 

dez. O autor daquela afirmação usou linguagem inadmissível e lamentável, 

demonstrando que, em política, a alguns tudo se autoriza, mesmo achincalhar 

quem durante anos foi o seu líder político. 

"Cavaco Silva não sabe nada, mas outros sabem, os oficiais-generais 

sabem..." Na sequência da declaração anterior o entrevistado reconhece 

aptidão e conhecimento dos militares sobre a matéria e a sua legitimidade 

para intervir no debate. Então, por que razão não promoveu a sua audição?  

Uma vez mais a intenção era calar e impedir que se adicionasse luz e 

substância à polémica, em nome dum projeto que se queria sem contraditório, 

a lembrar práticas habituais de um passado negro que conhecemos bem. 

"O projeto da reforma foi amplamente discutido antes de chegar à AR..." Se 

isso aconteceu foi graças à intervenção dos militares, o que permitiu e 

fomentou algum debate público, mesmo assim reduzido e só depois de 

aprovado para levar à AR. Ficou claro que o promotor queria que a reforma 

fosse validada de forma célere e sem a sujeitar à apreciação da comunidade. 

"Conheço o pensamento corporativo dos militares..." Se entendermos o 

corporativismo, no sentido negativo, como prática dum grupo que defende os 

seus interesses em detrimento dos coletivos, a instituição militar, desde 1974, 

tem dado inúmeros exemplos de conduta totalmente oposta. Os militares, por 

formação e convicção, colocam à frente os interesses nacionais, só depois os 

institucionais e por último individuais. Isso não impede que reajam quando se 

sentem lesados. Ao contrário de outros grupos que procuram a satisfação de 

reivindicações recorrendo a manifestações públicas, os militares exteriorizam-

se pela palavra, o que pode explicar que o poder político nunca tenha acolhido 

nenhum dos seus anseios, até os mais insignificantes. 

"Em democracia, quando há um embate entre civis e militares, eu sei sempre 

de que lado é que estou (do dos civis) ..." Onde estão a democracia e a 

transparência? E o debate de ideias? E a dialética? As opiniões são legítimas, 

mas o preconceito é intolerável e qualifica quem o utiliza. 

"Estou de acordo com esta reforma, embora não a conheça..." Ouvimos 

bem? Lapsus linguae? Pagamento de favores? Onde está a honestidade 

intelectual? Isto sim, é corporativismo e seja qual for a justificação esta 

posição é inconcebível e inaceitável. 
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"Respeito as FA na sua total submissão ao poder político civil..." Não, as Forças 

Armadas obedecem aos órgãos de soberania competentes, nos termos da 

Constituição e da Lei de Defesa Nacional. Obedecem e vão continuar a 

obedecer. Sobre isso ninguém pode ter qualquer dúvida. Mas submissão 

acrítica, sem questionar erros que podem comprometer as missões das Forças 

Armadas, isso não. E entendida como subjugação e vassalagem, como 

desejam alguns, em circunstância alguma! 

As últimas semanas mostraram debilidades da democracia e falta de qualidade 

de alguns dos seus intérpretes. Arrogância, incoerência, incompetência e falta 

de dignidade e de sentido de Estado são demasiado frequentes por parte de 

responsáveis dos poderes instituídos. 

Apesar das dificuldades acrescidas provocadas pelo diploma recém-aprovado 

pela CDN, as FA continuarão a empenhar-se, a sacrificar-se e a dar o melhor 

de si para cumprir as missões e manter os níveis de excelência a que 

habituaram os portugueses e a comunidade internacional. 

No final, desejamos que cada um saiba assumir responsabilidades na 

atribulada caminhada deste processo. 
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- Aprovada por larga maioria no parlamento - 
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JN/AGÊNCIAS 

Reforma da estrutura superior das Forças Armadas aprovada 

por larga maioria no parlamento 

As propostas de lei que alteram o funcionamento da estrutura superior das 

Forças Armadas (FA), concentrando mais poder no Chefe do Estado-Maior-

General das FA (CEMGFA) foram esta sexta-feira aprovadas em votação final 

global por PS, PSD e CDS-PP. 

 

 

 

 

Assembleia da República 

Foto: ANTÓNIO COTRIM/LUSA 

25 junho 2021  

<https://www.jn.pt/nacional/reforma-da-estrutura-superior-das-forcas-armadas-

aprovada-por-larga-maioria-no-parlamento-13874749.html> 

As propostas do Governo que revêm a Lei de Defesa Nacional e a Lei 

Orgânica de Bases das Forças Armadas (LOBOFA) contaram com os votos 

contra dos deputados do BE, PCP, PEV, Chega e abstiveram-se o PAN, a 

Iniciativa Liberal e as duas deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira 

(ex-Livre) e Cristina Rodrigues (ex-PAN). 

A aprovação de ambas as iniciativas foi feita por voto eletrónico, com 192 

votos a favor, seis abstenções e 32 votos contra, por se tratarem de leis 

que exigem uma maioria absoluta dos deputados em efetividade de 

funções. A votação demorou um pouco mais do que o habitual, devido às 

restrições pandémicas que impedem que os 230 deputados estejam 

presentes no hemiciclo ao mesmo tempo. Primeiro, foi aprovada por 

unanimidade a assunção pelo plenário das votações indiciárias realizadas 

na especialidade. Depois, os deputados passaram à votação final global, 

que, por ser individual, obrigou os deputados a entrar e sair do plenário. 

As leis, que seguem agora para o Presidente da República, 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. 

https://www.jn.pt/nacional/reforma-da-estrutura-superior-das-forcas-armadas-aprovada-por-larga-maioria-no-parlamento-13874749.html
https://www.jn.pt/nacional/reforma-da-estrutura-superior-das-forcas-armadas-aprovada-por-larga-maioria-no-parlamento-13874749.html
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No artigo 11º da LOBOFA, passa a ler-se que "o CEMGFA é responsável 

pelo planeamento e implementação da estratégia militar, tendo na sua 

dependência hierárquica os Chefes de Estado-Maior dos ramos para todos 

os assuntos militares e respondendo em permanência perante o Governo, 

através do ministro da Defesa Nacional, pela capacidade de resposta 

militar das Forças Armadas". 

Esta concentração de poderes, criticada por ex-chefes militares, ex-

Presidentes da República, como Ramalho Eanes ou Cavaco Silva, e que 

chegou a merecer reservas dos atuais chefes dos ramos, tem sido 

defendida pelo executivo como uma forma de permitir que o CEMGFA 

"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 FA. 

O texto final contou apenas com ligeiras alterações, que tentaram ir ao 

encontro, ainda que não na totalidade, de algumas das preocupações dos 

chefes militares, como a clarificação da autonomia administrativa dos 

ramos, sugerida pelo CDS-PP. 

Outro dos pontos controversos desta reforma foi a perda de competência 

deliberativa (ou seja, de decisão) do Conselho de Chefes do Estado-Maior, 

que passa apenas a órgão de consulta. 

Sem voltar a introduzir a "competência deliberativa" do Conselho de 

Chefes na LOBOFA, o PS sugeriu, na especialidade, uma alteração para 

que os pareceres deste Conselho sobre quatro áreas passem a incluir as 

posições dos ramos. 

Assim, os "projetos de sistema de forças, dispositivo de forças, lei de 

programação militar e de infraestruturas militares a submeter pelo 

CEMGFA ao ministro da Defesa Nacional são acompanhados do parecer do 

CCEM e das declarações de voto eventualmente apresentadas" pelos 

ramos, com o objetivo de permitir que o ministro da Defesa tenha 

conhecimento do processo, dentro da instituição militar. 

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 - (Grupo de Reflexão Estratégica 

Independente), associação que reúne antigos chefes militares. 

O documento chegou mesmo ser contestado pelo "Grupo dos 28" ex-

chefes de Estado Maior dos três ramos, incluindo Ramalho Eanes, antigo 

Presidente e ex-chefe do Exército, que assinaram uma carta a criticar o 

processo e a pedir um debate alargado à sociedade civil. 
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No mesmo dia em que a carta foi entregue, [a 14 de Maio], Marcelo Rebelo 

de Sousa, a quem caberá a decisão de promulgar ou não as leis e é o 

Comandante Supremo das Forças Armadas, relativizou este ambiente de 

conflito enquadrando a contestação à reforma como parte de "um amplo 

debate, como é próprio em democracia e salutar em democracia". 

 

... /// ... 

 

EXPRESSO 

A Reforma da Estrutura de Comando das FA: uma missão 

cumprida 

Chegou ao fim o debate parlamentar sobre a alteração à Lei de Defesa Nacional e a 

nova Lei Orgânica da Bases da Organização das Forças Armadas. Depois de várias 

discussões que suscitou, dentro e fora do Parlamento, a lei foi aprovada. O 

coordenador e deputado do PS na Comissão de Defesa Nacional, Diogo Leão, escreve 

um artigo sobre o que considera ser a relevância de um importante processo que 

interessa a muitos cidadãos, civis e militares. Para Diogo Leão, é momento de efetuar 

um balanço, desfazendo equívocos e refletindo sobre o trabalho legislativo em causa 

e sobre a essência da reforma 

Diogo Leão 71 

25 junho 2021 

<https://expresso.pt/opiniao/2021-06-25-A-Reforma-da-Estrutura-de-Comando-

das-FA-uma-missao-cumprida-27ca698f> 

O Parlamento concluiu, esta sexta-feira, dia 25 de junho, uma importante 

reforma da estrutura de comando das Forças Armadas, proposta pelo 

Governo, pensada e defendida pelo senhor Ministro da Defesa Nacional e 

alicerçada muito claramente no Programa do XXII Governo Constitucional. 

E a Assembleia da República fê-lo, apoiando esta reforma com uma alargada 

e significativa maioria, que mereceu bem mais do que a confiança da maioria 

absoluta dos deputados e deputadas em funções. Quer isto dizer que os 

legisladores, reunidos numa maioria suprapartidária e consciente do interesse 

nacional, não falharam ao interesse geral e futuro das Forças Armadas. 

 
71 Chefe do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Comissão de Defesa Nacional 

da Assembleia da República. 

https://expresso.pt/opiniao/2021-06-25-A-Reforma-da-Estrutura-de-Comando-das-FA-uma-missao-cumprida-27ca698f
https://expresso.pt/opiniao/2021-06-25-A-Reforma-da-Estrutura-de-Comando-das-FA-uma-missao-cumprida-27ca698f
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Esta reforma não foi – e nunca pretendeu ser -, como alguns apontaram, 

“a” reforma da Defesa Nacional ou sequer “a” reforma das Forças 

Armadas no seu sentido lato ou mais profundo, isto é, aquele que nos leva a 

debruçar e rever os conceitos ou a essência do papel e das missões das Forças 

Armadas ao serviço de Portugal. 

Esse papel e as múltiplas missões que estão cometidas à Instituição Militar, 

não são perpétuas e imobilistas acompanham naturalmente o progresso 

humano, geoestratégico, tecnológico, científico; decorrem de fatores 

históricos e identitários mas nunca condicionantes ao ponto de ficarem 

obsoletos, isto é, adaptam-se e atualizam-se, dentro dos limites da 

Constituição da República, dos valores democráticos que regem a nossa 

sociedade e da evolução dos ensinamentos e doutrinas militares; atuam e 

reagem face à realidade, tal como ela é e não como nós gostaríamos que ela 

fosse a nível da segurança nacional, regional ou global, servindo, portanto, a 

necessidade e os objetivos do Estado português, como instrumento gerador 

de segurança e defesa, dentro e fora de fronteiras; têm de estar preparadas 

para agir e prontas para reagir: quando, onde e como forem julgadas bem 

empregues, ao serviço do conjunto de princípios que unem a nossa 

comunidade. Tão ou mais importante, subordinam-se a uma noção única de 

serviço: o serviço militar - distinto de outras dignas formas de servir a 

República – e que merece, sem dúvida, ser revisto e valorizado a nível da 

condição militar. 

As Forças Armadas existem para servir e defender Portugal e os portugueses, 

o nosso interesse coletivo e a nossa defesa nacional e basta observar o 

cenário de pandemia em que vivemos para perceber a absoluta centralidade, 

discreta por vocação não panfletária, que a Instituição Militar assumiu 

durante o prolongado estado de emergência a que o país esteve sujeito, 

colocando os seus recursos e meios, mas também a sua disciplina e ética 

singulares, ao serviço dos portugueses e à disposição das necessidades mais 

variadas e básicas dos poderes do Estado – salvando e ajudando a salvar 

vidas, produzindo materiais necessários, suprindo faltas e colaborando 

diligentemente com todo o tipo de solicitações de outras entidades públicas, 

da administração central, regional e do poder local. 

E tudo isto adaptando-se, simultaneamente assegurando o exercício da nossa 

soberania e continuando a cumprir as suas outras missões: a tradicional 

defesa do território nacional, a prossecução da ação das nossas Forças 

Nacionais Destacadas e da cooperação no domínio da defesa no exterior, 

reforçou-se o seu papel de apoio na vigilância e combate aos incêndios 

florestais, continuou sempre pronta a praticar missões de busca e salvamento 

assim como a vigilância balnear na época estival, o policiamento aéreo, a 

fiscalização das pescas, a parte que lhe cabe na nossa cibersegurança e mais 
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concretamente na ciberdefesa, a recolha de informações militares e o 

concurso valioso que presta ao SIRP, a cooperação que mantém a vários 

níveis com as forças e serviços de segurança através do Sistema de 

Segurança Interna, etc.. 

Nada disto é novo e nada disto deixou de ser feito, mesmo num cenário de 

extrema exigência e excecionalidade nacional, mesmo com dificuldades – que 

de longe vêm - no recrutamento e sobretudo na retenção de efetivos que o 

Governo tem procurado, com sucessos, inverter e onde o Estado de futuro 

terá de decidir investir mais recursos financeiros e outros, para equilibrar, 

com justiça, a dedicação e condição militar, adequando as compensações aos 

esforços e sacrifícios que são pedidos pela nação aos cidadãos que usam 

uniformes militares. 

E claro, nada disto esteve ou estará em causa com esta reforma, porque 

todas essas missões – no plano conceptual - resultam do enquadramento e 

leitura do Conceito Estratégico de Defesa Nacional e do Conceito Estratégico 

Militar, que permanecem em vigor e do interesse nacional, que é mutável 

conforme as circunstâncias determinadas pelo poder político, entendidas 

pelos diversos órgãos de soberania que, em equilíbrio de poderes, assumem 

responsabilidades face às Forças Armadas e à Defesa Nacional: a Assembleia 

da República que fiscaliza, o Governo que tutela, e o senhor Presidente da 

República, na sua primordial qualidade de comandante supremo. 

Afirmei que esta reforma nunca pretendeu ser “a” reforma das Forças 

Armadas. Acrescento que é uma reforma essencial para as Forças Armadas. 

Como vimos, não no sentido de transformação e muito menos de perturbação 

das suas missões – como foi avançado por vozes públicas que procuraram 

desacreditar a reforma, confundindo planos e dimensões distintas - mas sim 

na dimensão orgânica, hierárquica e organizacional em como estas são 

realizadas e priorizadas no vasto conjunto de responsabilidades atribuídas à 

Instituição Militar, retirando da letra da lei entraves que herdámos das 

reformas orgânicas de 2009 e 2014. 

A partir de agora, fora as missões de busca e salvamento, que ficam 

cometidas à Marinha e à Força Aérea, todas as missões e emprego de meios 

militares passam a estar, em última instância, na dependência do Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas. Essa é uma garantia de visão de 

conjunto, de eficácia, de reforço da doutrina comum das Forças Armadas. 

Esta reforma, que altera a Lei de Defesa Nacional e a Lei Orgânica de Bases 

da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) reforça a dimensão de atuação 

conjunta da Marinha, Exército e Força Aérea – mas antes mesmo da atuação: 

de doutrina comum, de planeamento, de cooperação e de emprego dos meios 

e capacidades militares da componente operacional do sistema de forças – 

sob a égide do CEMGFA e, com envolvimento da estrutura militar que apoia 

diretamente o chefe militar de mais alta hierarquia das Forças Armadas: o 
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Estado-Maior-General das Forças Armadas, robustecida nas suas 

competências e atribuições. 

Já antes da aprovação desta reforma, o Chefe do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas era, nominalmente, o máximo responsável militar pela 

resposta global das Forças Armadas, quer em missões externas, quer 

internas. Mas na realidade, uma dimensão colegial de gestão orgânica das 

Forças Armadas aliada ao facto dos Ramos exercerem livremente atividade 

operacional em “missões reguladas por legislação própria”, impediam o 

primeiro responsável militar das Forças Armadas portuguesas de assumir, por 

inteiro, a responsabilidade que as leis da República já lhe atribuíam. 

A grande transformação, embora não a única, que impulsiona esta reforma, 

é conferir condições reais ao CEMGFA para exercer a sua autoridade, 

delimitada em competências concretas, bem identificadas e nunca 

autocráticas, afirmando a sua função, e o princípio da unidade de comando, 

não somente de jure mas também de facto, o que não desobriga, pelo 

contrário, proporciona e impõe uma estreita coordenação com os Ramos. 

Essa clarificação – que evolui, em coerência, no mesmo sentido em que 

seguiram as reformas de 2009 e 2014 – não desprestigia em absolutamente 

nada os três Ramos das Forças Armadas, nem consubstancia a mínima 

desconsideração aos seus Chefes do Estado-Maior, que naturalmente 

permanecem como comandantes da Marinha, do Exército e da Força Aérea, 

e que continuam a ser, em conjunto e em estreita colaboração e cooperação 

com o CEMGFA, órgãos de comando das Forças Armadas, com relevantes 

atribuições em tempos de paz (e de guerra). A responsabilidade fundamental 

dos Ramos, já antes desta reforma, era a geração, preparação, aprontamento 

e sustentação das forças da Marinha, Exército e Força Aérea para a 

componente operacional do sistema de forças e assim mesmo se mantém 

intocada e vocacionada. 

A Assembleia da República, no trabalho de especialidade, procurou com 

sucesso esclarecer, na LOBOFA, que a autoridade administrativa dos Chefes 

dos Ramos nunca esteve em causa, ao ficarem subordinados 

hierarquicamente ao CEMGFA em todos os assuntos militares. Introduzimos 

também, por propostas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 

acompanhadas pelo PSD e pelo CDS-PP, melhoramentos para o reforço das 

competências do CEMGFA e do papel do EMGFA, referentes ao programa 

espacial da Defesa Nacional e, mais detalhadamente, ao robustecimento da 

capacidade de ciberdefesa, em coerência com o próximo quadriénio da Lei de 

Programação Militar, que oferece um aumento substancial para a expansão 

da edificação e consolidação desta capacidade fundamental de atuação no 

ciberespaço. 
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Por último, assegurámos que a tutela política terá conhecimento, - quando 

se discutirem e formularem pareceres sobre matérias estruturantes a nível 

de opções para as Forças Armadas no Conselho de Chefes de Estado-Maior -

das posições e opiniões dos Chefes dos três Ramos, permitindo que a decisão 

política seja consciente e esteja na posse de todos os elementos essenciais 

aquando das decisões sobre essas mesmas matérias. 

Podemos orgulhar-nos do trabalho realizado e de que o PS, o PSD e o CDS-

PP tenham contribuído inequivocamente para a aprovação da reforma da 

estrutura de comando das FA na Assembleia da República. Mas, em respeito 

pela verdade, na base estavam já boas e sólidas propostas do Governo, que 

optou, sem receios, pela via reformista que se impunha para, de uma vez por 

todas, completar um ciclo de reformas - 2009, 2014 e 2021 – que beneficiam 

as Forças Armadas como um todo e a unidade da Instituição Militar na 

atuação conjunta perante a sociedade e o país, perante aliados (e até perante 

o IN e os adversários da paz e da segurança), respeitando as identidades e 

capacidades únicas da Marinha, do Exército e da Força Aérea – e os homens 

e mulheres que as compõem -, que continuarão a servir o país com o brio, 

prestigio e dedicação inexcedível, características que lhes são hoje 

amplamente reconhecidas pela sociedade portuguesa. 
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EXPRESSO 

A reforma da estrutura superior das Forças Armadas e o 

Sistema de Forças 

 
 
 
 

João Pires Neves 72 

29 junho 2021  

<https://expresso.pt/opiniao/2021-06-29-A-reforma-da-estrutura-superior-das-

Forcas-Armadas-e-o-sistema-de-forcas-a1c3d39a> 

 

Nos últimos tempos muito se tem falado e escrito sobre o processo de 

Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas (Reforma), das intricadas 

relações que se estabelecem entre o ministro da Defesa Nacional (MDN), o 

chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) e os chefes do 

Estado-Maior dos Ramos (CEM). Todavia, sem se escalpelizar e, muito 

menos, esclarecer, o que está em causa e qual dos graves problemas que, 

de há muito afetam as Forças Armadas (FFAA), e que por esta via, porventura 

se pretenderá resolver. 

Para melhor nos situarmos recordaria de forma breve que todo este assunto 

da Reforma veio a público, em 17 de fevereiro, pela voz do próprio MDN 

quando, em entrevista à Lusa, referia que iria propor ao Parlamento o reforço 

do elenco de competências do CEMGFA e um dos grandes objetivos seria 

dotar aquele chefe militar com a “capacidade para dispor a qualquer momento 

[das] forças de que precisa para executar as suas missões”. 

Sendo este um dos objetivos globais a atingir e, numa lógica de uma sua 

melhor contextualização, vejamos como é que, à luz da atual Lei Orgânica de 

Bases de Organização das Forças Armadas (LOBOFA) se estabelecem e 

desenvolvem as relações entre estas três principais entidades - MDN, 

CEMGFA e CEM - e o que isso representa na estrutura de “Comando” e 

“Administração” das FFFAA, duas realidades distintas e três canais de 

responsabilização diferentes e que nem sempre são percecionados ou mesmo 

considerados como tal: 

 
72 Vice-almirante, reformado. Antigo Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada. Sócio 

fundador do GREI e vice-Presidente do seu Conselho. 

https://expresso.pt/autores/2021-06-29-Joao-Pires-Neves-019115b8
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• O canal político-militar, de nível estratégico - MDN / CEMGFA -, como 

seu principal conselheiro militar e onde se colocam as questões de fundo 

relacionadas com a capacidade de resposta militar; 

• O canal administrativo-logístico - MDN / CEM - onde são trazidos à 

colação os assuntos que se reportam à “administração superior” dos 

Ramos e, concomitantemente, das FFAA; 

• Um canal, essencialmente, militar e operacional - CEMGFA / CEM - onde 

se colocam as questões de natureza operacional e de “Comando 

Operacional”, relacionadas com os meios e capacidades da componente 

operacional do Sistema de Forças (SF) e com a sua geração, preparação, 

aprontamento e emprego sustentado. 

Neste contexto, é importante realçar que é este SF, e para todos os efeitos, 

o instrumento da missão das FFAA. Daí a sua concomitante relevância, quer 

para as FFAA, quer para quem, neste domínio relacional da Política com a 

Estratégia, tenha de assumir responsabilidades diretas, em primeira mão e 

na linha da frente, os políticos, pela génese e atribuição dos meios e, em 

segunda mão e na linha operacional, os militares pela sua estruturação, 

organização e emprego. 

A definição daquele objetivo por parte do MDN pode fazer subentender que o 

CEMGFA não dispõe das “Forças” para empregar e utilizar quando e sempre 

que isso lhe é requerido. E se assim é, perguntar-se-á porquê? Porque os 

Ramos não providenciam as forças preparadas e prontas e não o fazem em 

tempo oportuno? 

Confirmadas estas circunstâncias e este cenário, duas hipóteses poderiam 

então colocar-se. Por um lado, primeira hipótese, as forças não existem, 

constam do SF, mas não estão adquiridas, construídas ou edificadas. Porquê? 

Por falta de planeamento e de enquadramento da sua programação, por falta 

de pessoal e de apoio técnico eficiente e capaz. De quem é a 

responsabilidade? 

Por outro lado, segunda hipótese, as forças existem, integram o SF, mas não 

estão levantadas e aprontadas. Porquê? 

Por falha de planeamento, por falta de efetivos, por falta de recursos, 

financeiros ou materiais, que permitam proceder ao seu aprovisionamento e 

preparação atempada. 

Ambas as hipóteses poderão ter na sua base problemas de natureza 

orçamental. 

Na primeiramente referida, respeitante à aquisição ou à edificação oportuna 

dos meios será o “orçamento de investimento” a explicar porventura a sua 

falta. 
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Na segunda hipótese, relacionada mais com dia-a-dia da gestão, estará em 

causa o “orçamento de funcionamento” e a existência ou não de verbas para, 

nas devidas condições, recrutar, formar, preparar, manter e sustentar os 

meios e as forças consignadas àquele SF. 

E se assim é, se em falta estão recursos financeiros e uma sua deficiente 

atribuição, o problema não será nunca um problema do CEMGFA, dos CEM, 

no fundo, não será um problema militar e do domínio da Estratégia. 

Será antes um problema político e do domínio da Política e, um problema, 

em primeira mão, do MDN, enquanto responsável de topo pelo emprego das 

FFAA, pelas suas capacidades, meios e prontidão e ainda pela sua 

administração superior e direção. 

Por outro lado, se a questão se coloca também no campo da edificação do 

próprio SF, pese embora se trate de uma questão igualmente do domínio da 

Política, a responsabilidade, aqui, não é só do MDN, é uma responsabilidade, 

em certa medida, partilhada por mais do que um órgão de soberania, seja o 

primeiro-ministro e o Governo, o Governo no seu todo, seja a própria 

Assembleia da República (AR) e os partidos políticos que nela têm assento. 

Por tudo isto, estamos em crer que não é reforçando o CEMGFA com mais 

poder e nele centralizando competências de natureza administrativa, que o 

problema das “forças”, ou da falta delas para as missões se resolve, a menos 

que a estratégia subjacente a esta iniciativa legislativa seja a de ignorar a 

realidade, escamoteando responsabilidades, colocando na esfera da 

organização das FFAA uma questão que é do coletivo e dos órgãos de 

Soberania envolvidos. 

Sobre esta questão das forças e dos meios do SF que não estão edificados ou 

mesmo levantados, prontos e operacionais, como vem sendo, aliás, 

amplamente noticiado, era importante perceber porque é que isso acontece. 

De facto, sendo este um problema que se arrasta há uma série de anos, esse 

sim, mereceria a pena e devia realmente ser estudado, porque a falta de 

meios e forças, no fundo, a falta do tal instrumento da missão que 

anteriormente mencionámos, é que representa, no nosso entendimento, uma 

grande e grave vulnerabilidade. 

Uma vulnerabilidade que em termos de País e da sua defesa e segurança 

importa colmatar e dirimir com determinação e empenho. 

E se é de uma vulnerabilidade que se trata (e dela decorrem riscos) o 

problema será sempre um problema de recursos e de priorização da sua 

alocação e daí, concomitantemente, um problema do domínio da Política que 

não da Estratégia como acima já se sublinhou. 
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Sendo, pois, esta questão da fragilização do SF, como outras – da Condição 

Militar, do Estatuto, da Saúde e do Apoio e integração social - os grandes 

problemas com que se defrontam as FFAA perguntar-se-á e a reforma, essa, 

de que tanto se fala, resolverá toda esta difícil e grave situação? 

Convictamente julgamos que não. 

 

 

... /// ... 

 

 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Lógica política e gramática militar 

 
 

Viriato Soromenho-Marques73 

03 julho 2021 

<https://www.dn.pt/opiniao/logica-politica-e-gramatica-militar-13899872.html> 

 

Se quisermos perceber o conflito em torno da pretendida reforma da Estrutura 

Superior das Forças Armadas (FFAA), que opõe militares de alta patente ao 

governo e a uma novel ad hoc aliança parlamentar PS-PSD-CDS, é inútil 

perder tempo com a ofensiva acusação de que os altos quadros das nossas 

FFAA recusam o primado constitucional do poder político democrático na 

definição e condução da política de Defesa. 

Pelo contrário, o que está aqui em causa é uma péssima articulação entre a 

lógica política e a gramática militar operacional, que embora se deva 

subordinar à primeira, tem, contudo, uma especificidade técnica que não pode 

ser ignorada. 

O maior pensador estratégico do Ocidente, Carl von Clausewitz (1780-1831), 

já o escrevia no seu clássico tratado Da Guerra: "Ela [guerra ou defesa] tem, 

sem dúvida, a sua própria gramática, mas não a sua própria lógica [política] 

(Er hat freilich seine eigene Grammatik, aber nicht seine eigene Logik)".  

 
73 Professor universitário. 
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Quem analisar o problema, na perspetiva profunda das causas, e não na ótica 

medíocre dos casos, perceberá que o governo e a maioria parlamentar estão 

a cometer o erro político de não escutar as lições e saber acumulado por quem 

conhece bem as especificidades do seu ofício 

militar. 

O assunto foi tornado público em maio passado, quando o general Ramalho 

Eanes surgiu como o primeiro de entre 28 subscritores - todos ex-chefes dos 

três ramos das FFAA - de uma extensa carta dirigida aos "responsáveis pela 

Defesa Nacional". O que está em jogo não é uma simples alteração funcional 

de pormenor na relação entre o chefe de Estado-Maior-General das Forças 

Armadas (CEMGFA) e os chefes de Estado-Maior dos ramos das Forças 

Armadas (CEM), mas sim um processo de exaustiva transferência de 

fundamentais competências destes últimos para o primeiro. 

Uma transferência que vai desfigurar a conceção, não apenas do comando, 

mas da própria natureza das FFAA como unidade viva e articulada dos seus 

três ramos fundamentais (Armada, Exército e Força Aérea). 

As FFAA conhecem muitas dificuldades e carências, mas nenhum estudo 

identifica como problemático o modelo equilibrado de comando que agora, em 

pleno tempo pandémico, se pretende abolir. Não se percebe qual a vantagem 

de o MDN perder o substantivo contacto direto com os chefes dos ramos, 

ficando reduzido ao despacho com o CEMGFA, a quem foi até proposto 

acumular poderes sobre missões específicas, que, pelo princípio da 

subsidiariedade, serão sempre mais bem desempenhados a partir da liderança 

de cada ramo. Em nome de uma centralização, que confunde unidade com 

unicidade, perde-se a capacidade de o poder político aproveitar todo o caudal 

de informação e conhecimento que só o acesso direto aos ramos permite. 

Considero o gesto destes oficiais superiores, fora do serviço ativo, como um 

ato de cidadania e empenho com o futuro do país. 

 Em 2019, nas vésperas da pandemia, tive ensejo de defender, na abertura 

do ano académico do IDN, a necessidade de repensarmos a Defesa Nacional, 

em todas as suas dimensões, perante os impactos inevitáveis que o país e os 

portugueses sofrerão com o avolumar da crise ambiental e climática. Há erros 

a reconhecer e a corrigir (como o de abolir o SMO em 2004, em vez de o 

reformar para novas tarefas). Inversamente, esta "reforma" que o governo 

pretende impor, sem justificação nem suficiente ponderação, constitui um erro 

de gramática militar, arriscando também degradar a lógica política com 

falácias no lugar de argumentos válidos. 

 

 

... /// ... 
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PÚBLICO 

Cravinho tem um ano para decidir que Defesa quer 

Nuno Ribeiro 

07 julho 2021 

<https://www.publico.pt/2021/07/07/politica/noticia/cravinho-ano-decidir-defesa-

quer-1969273> 

 

Depois da aprovação da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças 

Armadas [LOBOFA] e da polémica suscitada nas antigas chefias militares, o 

Ministério da Defesa Nacional arranca com a definição do novo [Conceito] 

Estratégico de Defesa Nacional. Foi o próprio ministro da Defesa, João Gomes 

Cravinho, que o confirmou esta terça-feira ao PÚBLICO [6JUL]. “Vai arrancar 

após o Verão e irá até Julho de 2022”, sintetizou o ministro, que nesta quarta-

feira será ouvido no Parlamento. 

Este caderno de encargos, ao que o PÚBLICO apurou, já está a ser objecto 

de estudo pelo Instituto de Defesa Nacional. “Há condições políticas para 

avançar”, admitiu Gomes Cravinho. Afinal, depois da aprovação da LOBOFA 

pelas forças políticas que tradicionalmente sempre definiram os eixos 

estruturantes da política de Defesa PS, PSD e CDS – o regresso do antigo 

arco da governação no rescaldo de uma legislatura de “geringonça”, a que se 

uniu o PAN pela abstenção –, o novo conceito de Defesa Nacional deverá 

beneficiar dos mesmos apoios. Razão pela qual já há contactos preliminares 

com o partido de Rui Rio. Aliás, na apresentação em Março, do Conceito de 

Defesa Nacional pelo Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, a questão 

ficou clara. “O Conselho de Defesa Nacional tem tradução constitucional e 

expressão em lei de maioria qualificada, evidenciando ser uma política de 

carácter nacional”, define o texto. Destacando, assim mesmo o CEN, a 

permanência destas políticas. 

O Governo de António Costa e quem o apoia, escolheu um timing não casual. 

Na União Europeia (UE), está em definição a denominada Bússola Estratégica, 

que levou à realização de um workshop dos ministros da Defesa da União em 

23 de Abril, em Queluz, no âmbito da recente presidência portuguesa do 

Conselho. A Bússola Estratégica visa a definição de orientações e de 

objectivos na área da Segurança e Defesa. Este processo incide sobre quatro 

áreas: Gestão de Crises; Resiliência; Capacidades e Parcerias, representando 

uma ponte entre a Estratégia Global de 2016 e a operacionalização do nível 

de ambição da UE para as crises externas; capacitação de parceiros e 

protecção dos cidadãos. 

https://www.publico.pt/2021/07/07/politica/noticia/cravinho-ano-decidir-defesa-quer-1969273
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Do mesmo modo, também em 2022, está prevista a aprovação do novo 

[Conceito] Estratégico da NATO. Será em Junho, em Madrid, que vai nascer 

o novo documento. 

“Portugal trabalha no âmbito da UE e da NATO”, destaca Gomes Cravinho. 

Ou seja, segue as preocupações e linhas dos aliados, num momento em que 

as ameaças, além de transversais, são também mais difusas e menos 

clássicas. 

Recorda-se que, aquando da apresentação da [LOBOFA], uma das críticas 

feitas pelos antigos chefes militares ao timing da iniciativa era não haver a 

definição a priori de um novo conceito Estratégico de Defesa. Esta crítica era 

sintetizada com uma interrogação: “Que Forças Armadas queremos?” 

Os timings concertados com as iniciativas dos aliados da UE e da NATO 

revelam a estratégia do executivo. Ainda assim, nas próximas semanas, no 

Ministério da Defesa Nacional vão ser trabalhadas as novas leis orgânicas dos 

ramos, na sequência da aprovação da [LOBOFA], que, segundo o PÚBLICO 

apurou, ainda não chegou a Belém para promulgação pelo Presidente da 

República. 

Drones: aprender em Espanha 

João Gomes Cravinho explicou a recente ida do tenente-general Paulino 

Serronha, que dirige o Comando Conjunto para as Operações Militares 

(CCOM), a Espanha. No país vizinho, na Unidade Militar de Emergência, foi 

trabalhar na doutrina dos drones, utilizados na vigilância e detecção de 

incêndios florestais. Em Portugal, durante muitos anos, o uso destes 

aparelhos era atribuído à Força Aérea, ainda que comprados pelo Exército ou 

pela Marinha. Mas por recente despacho de Gomes Cravinho, tal tarefa foi 

retirada à Força Aérea, passando para o CCOM no reduto Gomes Freire, em 

Oeiras, na dependência do Estado Maior General das Forças Armadas.  
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Público 

As razões que a razão não entende 

É inescapável concluir que haverá outras razões por trás da reforma da estrutura 

superior das Forças Armadas. Porque não são reveladas é mistério mais preocupante 

do que a reforma em si mesma. 

 

 

 

 

Alexandre Reis Rodrigues74 

15 julho 2021 

<https://www.publico.pt/2021/07/15/opiniao/opiniao/razoes-razao-nao-entende-

1969942> 

Não obstante as explicações dadas pelos promotores da reforma da estrutura 

superior das Forças Armadas, não foi possível perceber o que a justifica e o 

que visa. Nomeadamente, porque se pretende alargar e aprofundar as 

atribuições do CEMGFA, como comandante operacional, quando as 

circunstâncias em que isso se justificaria — operações conjuntas — não são 

antecipáveis no contexto de segurança nacional previsível. Aliás, mesmo para 

as intervenções no exterior, caso em que as forças passam para o âmbito do 

CEMGFA, desde o 25 de abril, apenas a realizada na República da Guiné-

Bissau em 1998 teve a configuração de operação conjunta. Um único caso 

em 47 anos. 

É inescapável concluir que haverá outras razões. Porque não são reveladas é 

mistério mais preocupante do que a reforma em si mesma. Não faz sentido 

imaginar que o que se pretende concretizar agora seja apenas o completar 

de um processo. Parece mais provável ser o início de um outro processo, 

considerado, de momento, prematuro anunciar. 

Falo da hipótese de configurar a organização das Forças Armadas segundo 

um modelo não muito diferente do modelo adotado nas Forças de Segurança. 

Não é falada porque é demasiado grave para se admitir que possa ser 

verdade, mas é o que se retira da leitura entre linhas de algumas declarações 

e da observação das medidas propostas. 

 
74 Vice-almirante, Reformado. Antigo Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada. 
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Pela simples razão de que curto-circuitar os CEM dos ramos na cadeia de 

comando operacional, num quadro de segurança que de modo nenhum 

justifica centralizar a condução direta das operações de rotina do dia-a-dia 

no patamar hierárquico superior, não é sinal de que, no futuro, se espere da 

sua parte um papel tão relevante quanto seria de esperar do seu estatuto de 

chefe de ramo. 

Quando isso se tornar patente aos olhos de toda a gente, ficarão reunidas as 

condições para fazer mais mudanças, acabando na descaracterização do 

modelo atual. 

Sabemos que todas as declarações desmentem qualquer intenção nesse 

sentido, mas ninguém ignora, como nos mostra a história, que isso nada 

garante. 

Está fora de questão que Portugal precisa de explorar todas as 

potencialidades do conceito de comando conjunto e de forças conjuntas, 

porque vários dos seus pressupostos são parte incontornável dos processos 

da gestão dos recursos de Defesa, mesmo que a eventualidade de operações 

conjuntas seja remota. No entanto, para o fazer corretamente, tem que se 

saber interpretar as suas origens, requisitos, finalidades e limitações. A 

questão não é de somenos importância porque o conceito não se aplica 

universalmente de igual forma a todos os países. 

O assunto começou nos EUA, onde teve grande impacto em muitos aspetos 

do funcionamento e organização das Forças Armadas e no relacionamento 

político-militar. Continua hoje a ser estudado em muitos países que procuram 

retirar lições da experiência americana. No entanto, as especificidades desse 

caso, quer em termos de dimensão, quer em termos de postura estratégica 

e objetivos, obrigam a olhar cuidadosamente para a sua eventual aplicação 

noutros países. Como bem mostra a experiência canadiana, na década de 

sessenta, que depois de levada a um extremo de integração que extinguia os 

ramos, teve que recuar dada a enorme polémica que gerou e a constatação 

de que do desfecho adotado não resultariam as vantagens esperadas.  

Acima de tudo, é preciso ter presente que este assunto nasceu para dar 

satisfação a necessidades de condução da II Grande Guerra e continua hoje, 

nos EUA, muito dominado por requisitos decorrentes de intervenção militar 

no exterior, assunto central da postura estratégica americana na sua 

dimensão global. Não é o caso da maioria das potências, especialmente as 

pequenas, que não terão, regra geral, expetativas de intervenção conjunta. 

No entanto, o termo “conjunto”, no entendimento que está hoje generalizado, 

não se limita ao campo operacional do emprego de forças e ao seu comando.  
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Abrange muitas outras atividades, nomeadamente a investigação e 

desenvolvimento, a definição de doutrina e conceitos e a coordenação estreita 

– onde aplicável – para a aquisição e o emprego dos meios. 

É um conceito que visa criar condições tecnológicas, doutrinárias e 

concetuais, que permitam complementar, para o melhor efeito, as valências 

de cada ramo, tendo em conta uma prévia identificação política das 

capacidades que devem ser asseguradas. O seu elemento-chave é 

interoperabilidade em todas as suas dimensões. 

Ao contrário deste entendimento, a reforma que o MDN propôs ignora a 

prioridade que o CEMGFA deve assumir, com a colaboração dos ramos, na 

criação de condições para alcançar as metas atrás referidas, ocupando-o, 

desnecessariamente, em tarefas que não justificam a sua participação. 

É um passo atrás na reforma que seria necessário promover para avançar na 

racionalização dos processos do âmbito da Defesa, incluindo os do próprio 

ministério. Só explicável por razões políticas que ainda não foram clarificadas, 

já que não têm faltado opiniões de grande peso político-institucional 

contrárias à orientação do MDN, bem como os esclarecimentos sobre a 

doutrina e princípios aplicáveis nos artigos que têm vindo a público. 
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Expresso 

A normal reforma das Forças Armadas 

 

 

  

Fernando Melo Gomes 75 

16 julho 2021 

<https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2542/html/primeiro-

caderno/opiniao/a-normal-reforma-das-forcas-armadas> 

Para todos aqueles que ajudaram a tornar Portugal um país democrático não 

existem dúvidas quanto à subordinação das Forças Armadas em relação ao 

poder político legítimo. Isso não quer dizer que não se reconheça o direito, e 

mesmo a obrigação, de alertar para uma deriva dos detentores do poder 

político para uma via que mais parece entender que, em vez de subordinação, 

as Forças Armadas se querem submissas aos ungidos pela legitimação 

popular, muitos deles ignorantes da coisa militar, e que se arrogam em 

especialistas, de cátedra, relativamente a um sector que consideram como 

menor e desinteressante — a defesa nacional. 

É que submeter é próprio de quem derrota o inimigo e espera-se que não 

seja esse o entendimento de quem politicamente dirige as Forças Armadas! 

A Assembleia da República votou maioritária e expressivamente — num 

ambiente de grande rejeição publicamente evidenciada por uma maioria 

ainda mais esmagadora de quem conhece comandou e comanda as Forças 

Armadas — a proposta governamental de reforma da sua estrutura superior. 

Desta vez, foram os partidos do dito arco da governação contra aqueles que, 

não sendo dessa área, são os que efetivamente governam ou de quem a 

governação depende. Estranha contradição ... 

Dir-se-á que o processo decorreu na formal normalidade estatuída nas leis 

de República e isso não sofre contestação, mas, não me recordo, nos quase 

50 anos que levamos de democracia, de ter alguma vez havido um diferendo 

tão claro e conflitual entre o poder político e as Forças Armadas. 

De um lado, todos os atuais chefes de Estado-Maior, e todos os ex-chefes, 

excetuando-se dois, um atual e um outro ex, e um número não divulgado dos 

que se encontram nas fileiras. Do outro, quem as tutela. 

 
75 Almirante, reformado. Antigo Chefe do Estado-Maior da Armada. Sócio fundador 

do GREI e atualmente Presidente da Assembleia Geral. 

https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2542/html/primeiro-caderno/opiniao/a-normal-reforma-das-forcas-armadas
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2542/html/primeiro-caderno/opiniao/a-normal-reforma-das-forcas-armadas
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____________________________________________________________ 

Não é normal a Comissão de Defesa nacional ter recusado ouvir órgãos 

legitimados da sociedade civil 

____________________________________________________________ 

O que não é normal é um processo desta complexidade e importância ter sido 

conduzido de forma furtiva e originado por um triunvirato de iluminados: um 

“leal” conselheiro ministerial, um conveniente ministro-sombra do principal 

partido da oposição e um ministro “invocante” de um programa de governo 

que, pelos vistos, não conhece bem... 

O que não é normal é não estabelecer o propósito da reforma limitando-se a 

transcrever, e mal, modelos estrangeiros e não definir quais os problemas 

que irá resolver. 

O que não é normal é todo o processo ter sido desenvolvido sem o 

envolvimento dos principais destinatários da reforma, os militares em geral, 

e os chefes em particular, que foram confrontados com a “iluminada” decisão 

pouco antes de terem de se pronunciar em Conselho Superior Militar. 

O que não é normal é o inédito aparecimento de uma posição pública de 28 

ex-chefes de Estado-Maior dos três ramos, muitos deles com um papel 

determinante na implantação e consolidação da democracia, um dos quais o 

senhor general Ramalho Eanes, a que se associou o senhor professor Cavaco 

Silva, expressando 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”, posição esta posteriormente subscrita por centenas de militares. 

O que não é normal é a Comissão de Defesa Nacional se ter recusado a ouvir 

órgãos legitimados da sociedade civil, detentores de conhecimento ímpar 

sobre assuntos militares. 

O que não é normal é a unanimidade em torno da “iluminada” reforma pelos 

deputados dos partidos do pseudoarco da governação, seguindo o argumento 

“que é assim porque tem de ser”!!! 

O que não é normal é criar uma insanável clivagem, de que a governação é 

responsável, na coesão das Forças Armadas — de que já são evidentes os 

sinais — clivagem essa que a história sempre evidenciou como sinal indicativo 

de desagregações do Estado 

O que não será normal é não assumir a suprema responsabilidade histórica 

de evitar este erro... ou então... tudo isto passará a ser normal. 
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REVISTA MILITAR 

Editorial 

 

 

José Luiz Pinto Ramalho 76 

(2633/2634 junho/julho de 2021)77 

<https://www.revistamilitar.pt/revpp/1> 

 

No passado dia 14 de junho, teve lugar, em Bruxelas, a Cimeira da OTAN com 

a desejada presença de Joe Biden. Na Cimeira de Washington, realizada ao 

nível de Ministros dos Negócios Estrangeiros, em 2019, o Secretário-Geral da 

OTAN declarou o que os americanos desejavam ouvir (acusou a Rússia de ser 

uma ameaça, disse que era necessário estar atento relativamente à China e, 

para ambos os lados do Atlântico, era bom ter amigos). Desta vez, foi Biden 

que tranquilizou os europeus, reafirmando o seu empenhamento na Aliança 

e no espírito do Artigo 5.º, classificando a Rússia como a principal ameaça e 

elegendo a China como o principal desafio sistémico de carácter económico e 

tecnológico para os EUA e para a Europa. 

Dois aspetos da era Trump não se alteraram: a necessidade de 

serem atingidos os “2 % do PIB para a Defesa e o que isso representa para 

os europeus” e a decisão, expressa na “National Defence Strategy dos EUA 

de 2018, do desaparecimento da imposição do país estar em condições de 

conduzir duas guerras em simultâneo”, tendo subjacente que cabe aos 

europeus na OTAN serem mais capazes de assegurarem a dissuasão 

convencional e a estabilidade na Europa, relativamente à Rússia e 

permitirem, assim, aos EUA, centrarem as suas preocupações na China. 

 
76 General Diretor da Revista Militar. Antigo Chefe do Estado-Maior do Exército. Só- 

cio fundador do GREI e atualmente Presidente da Direção. 
77 Esta edição da Revista Militar, e a propósito da temática da Reforma da Estrutura 

Superior das FFAA, insere no seu corpo mais oito artigos da autoria (e por ordem 
sequencial) dos Tenente-general PilAv António de Jesus Bispo; Vice-almirante 
Alexandre Daniel Reis Rodrigues; Tenente-general PilAv José Francisco F. Nico; 
Tenente-general Joaquim Formeiro Monteiro; Vice-almirante José Alfredo Monteiro 
Montenegro; Major-general PilAv António Martins Rodrigues; Major-general 
Adelino Matos Coelho; e Major-general Carlos Branco. Vide 
<https://www.revistamilitar.pt/recursos/files/2021/Revista_Militar_Jun-
Jul_2021.pdf>. 

https://www.revistamilitar.pt/revpp/1
https://www.revistamilitar.pt/recursos/files/2021/Revista_Militar_Jun-Jul_2021.pdf
https://www.revistamilitar.pt/recursos/files/2021/Revista_Militar_Jun-Jul_2021.pdf
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O longo Comunicado produzido após a Cimeira e que a presente edição da 

Revista Militar reproduz, foca-se no futuro da Aliança, naquilo que 

refere como a NATO 2030 e que considera dever resultar do trabalho do 

“Grupo de Sábios”, mandatado em Londres, em 2019, para repensar a OTAN, 

em termos políticos e militares, novas missões, nível de ambição e 

clarificação, quer da ameaça quer do seu espaço de atuação político-

estratégico, claramente não consensual, ou seja, se deve caminhar para um 

âmbito global – visão americana – ou manter o tradicional espaço de 

afirmação euro-atlântico – visão europeia. Vai depois seguir-se a readaptação 

do Conceito Estratégico da Aliança, com vista à sua aprovação na Cimeira em 

Espanha, em 2022. 

Em termos nacionais, na Assembleia da República, foi aprovada a 

nova estrutura superior das Forças Armadas, no passado dia 25 de junho, 

com os votos favoráveis do PS, PSD e CDS, este último que, no início, parecia 

querer assumir uma atitude responsável de autonomia crítica, relativamente 

a aspetos institucionais que entendia, e bem, deverem ser garantidos, 

posteriormente e sem justificação que se conheça, abdicou dessa postura e 

juntou-se passivamente ao bloco central. 

Quando foi referida, pela primeira vez, aos Chefes de Estado-Maior dos 

Ramos (CEM), foi-lhes transmitido, também, que este novo conceito, de 

reforço dos poderes do Chefe do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas (CEMGFA) tinha o apoio político para a sua aprovação e que não se 

previam alterações significativas. Ainda assim, os três CEM apresentaram, 

individualmente, memorandos com dezenas de propostas de alterações que, 

praticamente, foram ignoradas na totalidade. 

Embora em termos públicos seja conhecida a dimensão das críticas 

efetuadas, por militares e figuras públicas civis, incluindo a Carta 

assinada pelos antigos CEMGFA e CEM, nunca foram apresentados 

argumentos que contrariassem as críticas produzidas, a não ser a afirmação 

de que no estrangeiro era diferente, nunca foi assumido qual o modelo de 

referência, nem as deficiências ou lacunas no funcionamento institucional, 

que tenham sido detetadas. 

 A tónica foi sempre a urgência e o procurar silenciar opiniões 

críticas, designadamente, pela Comissão de Defesa Nacional da Assembleia 

da República (CDN), que se limitou a ouvir o CEMGFA e os CEM à porta 

fechada, divulgando, contudo, a intervenção do primeiro e omitindo as dos 

outros, talvez na esperança que fosse menos audível e conhecida a sua 

discordância relativa, quer ao processo como tudo foi conduzido quer ao teor 

das alterações propostas e, em particular, a concordância, identidade de 

pensamento, valores e princípios, com os que tinham sido expressos pelos 

Generais na situação de reforma, todos eles a quem, no presente e no 

passado, lhes foi concedida a honra e o privilégio de serem Chefes Militares. 
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Nunca, no passado, uma alteração estrutural da Instituição Militar 

foi conduzida como esta, ao arrepio da participação dos Chefes Militares e 

dos seus órgãos especializados, constituindo-se como uma opção e 

concerto político entre cúpulas partidárias e, se dúvidas houvesse, foram 

desfeitas aquando da discussão na especialidade na CDN, em que só o PS e 

o CDS apresentaram alguns ajustamentos de pormenor e de circunstância, e 

o PSD sem nenhuma proposta de alteração, limitando-se a votar 

favoravelmente as posições do Governo. 

Concretizou-se, assim, o reforço dos poderes do CEMGFA em matérias para 

além do âmbito operacional, interferiu-se na unidade de comando, 

confundiram-se linhas de autoridade com linhas de responsabilidade, 

criaram-se oportunidades de desresponsabilização, afetou-se a capacidade 

de comando no interior dos Ramos, abriram-se possibilidades de interferência 

na ação dos estados-maiores dos Ramos e, no caso da Saúde, está 

estabelecida a confusão entre autoridade técnica e autoridade hierárquica, 

ignorando-se as necessidades específicas de cada um dos Ramos. 

Contudo, o mais gravoso está na desvalorização da ação de Comando dos 

CEM, na minimização da sua ação na definição das Opções de Resposta Militar 

ao nível do Conselho de Chefes de Estado-Maior (CCEM) e no teor consagrado 

no Artigo 25.º da Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas 

(LOBOFA) aprovada e que diz respeito às Nomeações. É um facto que o 

Presidente da República nomeia o CEMFGA e os Chefes dos Ramos, sob 

proposta do Governo, e que sobre isso não há alteração, mas o contexto atual 

de reforço dos poderes do CEMGFA e o facto de competir ao Ministro da 

Defesa Nacional nomear os titulares da estrutura do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas (Chefe do Estado-Maior Conjunto, 2.º Comandante 

Operacional das Forças Armadas, Comandantes dos Comandos dos Açores e 

Madeira, Chefe do Órgão de Informações e Segurança Militares, Chefe do 

Órgão de Ciberdefesa, Comandante do Instituto Universitário Militar, Diretor 

de Saúde Militar), os Vice-chefes de Estado-Maior dos Ramos e os 

Comandantes dos Comandos das Componentes Naval Terrestre e Aérea, isto 

a par da perda de autonomia dos CEM quanto à nomeação e quantitativos de 

Coronéis e Capitães-de-mar-e-guerra a indicar para o Curso de Promoção a 

Oficial General, e também relativamente à nomeação de Juízes Militares, cria 

uma nova realidade institucional. 

Perante a minimização da ação institucional e da ação decisória do CCEM, 

aquilo que se foi apontando como riscos de uma Governamentalização das 

Forças Armadas, deve ser entendido, na atualidade e após as alterações 

aprovadas, como estando criadas as condições para que a mesma aconteça. 

No caso nacional, estamos perante uma situação em que teria sido útil e 

responsável ter seguido a metodologia assumida pela OTAN, em vários 
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momentos sugerida, mas de uma forma consolidada, referida pela Carta 

assinada pelos antigos CEMGFA e CEM, nesta data apoiada por largas 

centenas de militares e civis, apontando para a necessidade de um debate 

urgente e patriótico sobre “que Forças Armadas para o País, quais as políticas 

públicas de recrutamento, retenção e valorização da Condição Militar devem 

ser adoptadas para garantir os recursos humanos necessários ao Sistema de 

Forças Nacional que vier a ser aprovado, qual o investimento financeiro 

considerado adequado à nossa dimensão estratégica e que missões devem 

desempenhar”. 

Seguidamente, seria conduzida a revisão do Conceito Estratégico de Defesa 

Nacional, a aprovação do Conceito Estratégico Militar decorrente do anterior, 

a definição das Missões das Forças Armadas e o estabelecimento do Sistema 

de Forças Nacional e do Dispositivo. Perante este quadro, estariam criadas as 

condições para avaliar eventuais alterações estruturais na organização das 

Forças Armadas, incluindo, naturalmente, a sua estrutura de Comando. 

Nada disto aconteceu, privilegiou-se a urgência desnecessária, o 

imediatismo, a superficialidade, a ambiguidade, o oportunismo e a ignorância 

em detrimento da doutrina, da competência, da transparência e da procura 

responsável da eficiência e eficácia das organizações; a realidade atual é a 

de que se abriu o caminho ao experimentalismo e à possibilidade de 

consequências inesperadas e indesejáveis. 

 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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REFORMA DA ESTRUTURA SUPERIOR DAS FORÇAS ARMADAS 

 

LEI DEFESA NACIONAL 

(LDN) 

LEI ORGÂNCIA DE BASES DE ORGANIZAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS 

(LOBOFA) 

- Dão entrada em Belém - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de julho de 2021 
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NOTA INFORMATIVA 

Presidente da República recebeu leis relativas à Defesa Nacional e 

às Forças Armadas 

21 de julho de 2021 

O Presidente da República recebeu hoje os decretos da Assembleia da 

República que procedem a alterações à Lei de Defesa Nacional e à Lei 

Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas. 

Tratando-se de leis orgânicas, não pode o Presidente da República sobre 

elas tomar uma decisão sem que decorram oito dias após a respetiva 

receção. 

 

... /// ... 

 

NOTÍCIAS AO MINUTO – PAÍS/LUSA 

Marcelo já recebeu lei de defesa nacional e lei de bases das 

Forças Armadas 

21 julho 2021 
 

<https://www.publico.pt/2021/07/21/politica/noticia/marcelo-ja-recebeu-lei-

defesa-nacional-lei-bases-forcas-armadas-1971240> 

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República 

na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "recebeu hoje os decretos da 

Assembleia da República que procedem a alterações à Lei de Defesa Nacional 

e à Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas". 

"Tratando-se de leis orgânicas, não pode o Presidente da República sobre elas 

tomar uma decisão sem que decorram oito dias após a respetiva receção", 

lê-se na mesma nota. 

Estes dois decretos, aprovados na Assembleia da República em votação final 

global por PS, PSD e CDS-PP em 25 de junho, têm por base propostas de lei 

do Governo, que lançou esta reforma para, entre outras alterações, reforçar 

os poderes do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) 

em relação aos três ramos militares. 

https://www.publico.pt/2021/07/21/politica/noticia/marcelo-ja-recebeu-lei-defesa-nacional-lei-bases-forcas-armadas-1971240
https://www.publico.pt/2021/07/21/politica/noticia/marcelo-ja-recebeu-lei-defesa-nacional-lei-bases-forcas-armadas-1971240
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Nos termos do número 4 do artigo 278.º da Constituição da República 

Portuguesa, "podem requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação 

preventiva da constitucionalidade de qualquer norma constante de decreto 

que tenha sido enviado ao Presidente da República para promulgação como 

lei orgânica, além deste, o primeiro-ministro ou um quinto dos deputados à 

Assembleia da República em efetividade de funções". 

O Presidente da República não pode promulgar este tipo de decretos "sem 

que decorram oito dias após a respetiva receção ou antes de o Tribunal 

Constitucional sobre eles se ter pronunciado, quando a intervenção deste 

tiver sido requerida", sem prejuízo da possibilidade de requerer a apreciação 

preventiva da constitucionalidade, estabelece o número 7 do mesmo artigo 

da Constituição. 

O decreto do parlamento que altera a Lei Orgânica de Bases da Organização 

das Forças Armadas foi aprovado em votação final global com votos a favor 

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

abstenções do PAN, da Iniciativa Liberal, de um deputado social-democrata e 

das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira. 

Em declarações à radio Renascença 78, esta Quarta-Feira [21 julho] 

O Almirante Melo Gomes espera que Marcelo Rebelo do Sousa assuma as 

suas responsabilidades sobre uma lei que “não defende os interesses do 

País”. 

Esta é uma lei que, na prática, pretende reforçar os poderes do Chefe do 

Estado-Maior-General das FFAA em relação aos três Ramos militares. Mas 

[...] é uma reforma que está longe de ser consensual. Em maio, numa carta 

aberta assinada por 28 antigos chefes militares, incluindo o antigo Presidente 

da República António Ramalho Eanes, as alterações previstas mereceram 

forte contestação e um apelo à realização de um debate alargado à sociedade 

civil. 

Contactado esta quarta-feira pela Renascença o almirante Melo Gomes, 

antigo Chefe do Estado-Maior da Armada, um dos signatários da missiva, 

mantem todas as críticas à reforma que foi desenhada. “Não tenho todos os 

elementos que o senhor Presidente tem para tomar uma decisão, mas a 

minha posição é a de sempre: esta lei não defende os interesses das 

FFAA nem do País”, afirma o almirante Melo Gomes. 

“Na política não há estados de alma, há a realidade. Não sou eu que vou 

cometer a imprudência qual devia ser a posição do Senhor Presidente”, 

conclui o Almirante Melo Gomes. 

 
78 In <https://rr.sapo.pt/noticia/pais/2021/07/21/apelo-a-marcelo-lei-nao-defende-

os-interesses-das-forcas-armadas-nem-do-pais/246969>»>. 

https://rr.sapo.pt/noticia/pais/2021/07/21/apelo-a-marcelo-lei-nao-defende-os-interesses-das-forcas-armadas-nem-do-pais/246969%3e
https://rr.sapo.pt/noticia/pais/2021/07/21/apelo-a-marcelo-lei-nao-defende-os-interesses-das-forcas-armadas-nem-do-pais/246969%3e
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

 

- PROMULGA A REFORMA DA ESTRUTURA SUPERIOR DAS FORÇAS 

ARMADAS - 

- As reações e a polémica levantada - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 de agosto de 2021  



A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas 

 

580 

 

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

Presidente da República promulga quatro decretos da 

Assembleia da República 

03 de agosto de 2021 

Atendendo ao parecer unânime do Conselho Superior de Defesa Nacional, ao 

entendimento largamente maioritário do Conselho de Estado, à versão final 

dos diplomas – atenuando uma ou outra faceta mais controversa –, e, 

sobretudo, às muito expressivas maiorias parlamentares, aliás consonantes 

com as mesmas que tinham votado as Leis n.º 5 e 6/2014 – que abriram 

caminho ao estatuto de superior hierárquico do CEMGFA e, também ao 

espaço existente na futura apreciação das leis orgânicas do EMGFA e dos três 

ramos das Forças Armadas, o Presidente da República, tendo ouvido, no 

termo do processo legislativo, os quatro Chefes Militares que, aliás, 

compreenderam a lógica da posição presidencial, promulgou os decretos da 

Assembleia da República que procedem a alterações à Lei de Defesa Nacional 

e à Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas. 

..................................................................................................................................... 

<HTTPS://WWW.PRESIDENCIA.PT/ATUALIDADE/TODA-A-

ATUALIDADE/2021/08/PRESIDENTE-DA-REPUBLICA-PROMULGA-QUATRO-

DECRETOS-DA-ASSEMBLEIA-DA-REPUBLICA/> 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/08/presidente-da-republica-promulga-quatro-decretos-da-assembleia-da-republica/
https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/08/presidente-da-republica-promulga-quatro-decretos-da-assembleia-da-republica/
https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/08/presidente-da-republica-promulga-quatro-decretos-da-assembleia-da-republica/
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EXPRESSO 

Presidente promulga reforma do comando das Forças 

Armadas, com aspetos controversos atenuados 

 

 
 
 
 
 

António Pedro Santos 

Marcelo Rebelo de Sousa deu luz verde às alterações legislativas que 

permitem a concentração de poderes no chefe do Estado-Maior das Forças 

Armadas. Mas diz que foram atenuadas algumas facetas "controversas". O 

ministro da Defesa congratula-se com a promulgação e os ex-chefes 

militares críticos dizem que vão continuar a "evidenciar os defeitos da lei". 

 

 

 

 

Vítor Matos 

Jornalista 

3 agosto 2021 

<https://expresso.pt/politica/2021-08-03-Presidente-promulga-reforma-do-

comando-das-FA-com-aspetos-controversos-atenuados-5bc28bb8> 

O Presidente da República e comandante supremo das Forças 

Armadas promulgou, esta terça-feira, a polémica reforma que visa 

concentrar poderes no chefe do Estado-Maior das Forças Armadas 

(CEMGFA) e que mobilizou a oposição de dois ex-Presidentes da República 

e de quase todos os ex-chefes militares desde o 25 de Abril. Marcelo Rebelo 

de Sousa, que foi acompanhando o processo legislativo com especial atenção, 

justificou a luz verdade dada às alterações à Lei Orgânica de Bases da 

Organização das Forças Armadas (LOBOFA) e à Lei de Defesa Nacional (LDN) 

com o facto de se ter ido "atenuando uma ou outra faceta mais 

controversa", e com a larga maioria que teve no Parlamento (PS, PSD e 

CDS). 

Na nota de Belém, Marcelo ainda tenta segurar os chefes dos ramos ao 

lembrar que houve unanimidade na reunião do CSDN e que estes 

compreendiam que o Presidente promulgasse. 

https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/politica/2021-08-03-Presidente-promulga-reforma-do-comando-das-FA-com-aspetos-controversos-atenuados-5bc28bb8
https://expresso.pt/politica/2021-08-03-Presidente-promulga-reforma-do-comando-das-FA-com-aspetos-controversos-atenuados-5bc28bb8
https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/08/presidente-da-republica-promulga-quatro-decretos-da-assembleia-da-republica/
https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
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Para promulgar estas alterações legislativas, Marcelo Rebelo de Sousa 

escreveu na nota presidencial publicada no site de Belém que atendeu ao 

"parecer unânime do Conselho Superior de Defesa Nacional, ao 

entendimento largamente maioritário do Conselho de Estado, à versão 

final dos diplomas", mas também "às muito expressivas maiorias 

parlamentares", que já se tinham manifestado há sete anos, quando se abriu 

"caminho ao estatuto de superior hierárquico do CEMGFA" face aos chefes 

dos ramos, Exército, Marinha e Força Aérea. Ou seja, havia condições 

políticas para avançar, apesar de ser no contexto de um dos maiores 

movimentos de contestação de uma reforma no domínio da Defesa. 

O processo que levou a este consenso entre o Governo e o PSD - maior 

partido da oposição a que se juntou o CDS - e Presidente da República, teve 

influência no conteúdo final da reforma promovida pelo ministro da Defesa 

João Cravinho e pelo CEMGFA almirante Silva Ribeiro. Marcelo fala em 

aspetos controversos que foram atenuados na legislação, até porque 

ele próprio tentou que as opiniões dos chefes dos ramos fossem tidas 

em conta, o que sublinhou logo no fim da reunião do CSDN, posição 

mencionada no comunicado final. Depois, faria o mesmo no fecho da reunião 

do Conselho de Estado que promoveu extraordinariamente para debater a 

mesma reforma - onde ouviu a oposição do ex-Presidente Ramalho Eanes 

(Cavaco Silva apresentaria a mesma visão contra a reforma pouco tempo 

depois). 

Embora para os mais críticos da reforma as alterações não fossem suficientes 

e não passassem de "cosmética" - como para o Grupo de Reflexão Estratégica 

Independente (GREI), que junta algumas dezenas de oficiais generais na 

reforma - a legislação foi sendo ajustada. 

E se Marcelo fala "numa ou noutra" faceta mais controversa que foi 

atenuada, isso quer dizer que não foram todas. Por exemplo, nas 

audições parlamentares que decorreram à porta fechada, os chefes dos 

ramos foram muito críticos. O almirante Mendes Calado, chefe do Estado-

Maior da Armada (CEMA) foi um deles, ao dizer que considerava essencial 

que fossem "melhorados" aspetos como a autonomia dos chefes de 

Estado-Maior para "comandar e administrar os recursos dos 

respetivos ramos", e garantir o "equilíbrio de competências no topo da 

estrutura". 

A autonomia administrativa dos ramos face ao CEMGFA seria 

garantida na ponta final do processo parlamentar através de uma iniciativa 

do CDS, mas houve outros pontos que não foram mexidos. 

Tal como os outros chefes, o CEMA classificou a abrangência da formulação 

de comando do CEMGFA para "todos os assuntos militares", 

como "imprecisa" de "difícil delimitação". Isso não foi alterado. 
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Outros aspetos foram atenuados ao longo do processo e limados pelo 

Governo, como o chamado “recurso hierárquico” das decisões e atos dos 

chefes - que caiu -, e que era possível numa versão anterior; e também a 

nomeação dos comandantes de componente (os comandos operacionais dos 

ramos) que eram escolhidos com maior preponderância do CEMGFA. 

Sabendo que os três chefes militares dos ramos tinham apresentado muitas 

reservas (senão oposição) a esta reforma, o Presidente da República fez 

questão de escrever na sua nota de promulgação que ouviu os quatro chefes 

militares (inclui o CEMGFA) e que estes "compreenderam a lógica da 

posição presidencial" ao promulgar os decretos da Assembleia da 

República - uma forma de corresponsabilizar os chefes pela decisão e 

de evitar mais turbulência na hierarquia. 

"PASSO FUNDAMENTAL", DIZ MINISTRO. EX-CHEFES CRITICAM 

Entretanto, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, fez um comunicado 

a congratular-se pela promulgação das alterações às leis que permite, agora, 

avançar com o "ajustamento" das leis orgânicas do Estado-Maior das 

Forças Armadas e dos três ramos. 

Para João Gomes Cravinho, que destaca a aprovação do pacote legislativo 

por uma "ampla maioria parlamentar" de 192 deputados em 230 (bloco 

central mais CDS), esta reforma, “constitui um passo fundamental para 

reforçar a capacidade de comando e ação das Forças Armadas, 

reorganizando-as numa lógica operacional de conjunto, permitindo assim dar 

uma resposta mais eficaz aos desafios atuais e futuros”. 

Fernando Melo Gomes, ex-chefe do Estado Maior da Armada (CEMA), e um 

dos mais críticos da reforma como presidente [da Assembleia Geral] do GREI, 

diz ao Expresso que, apesar de não ser uma surpresa a promulgação do 

diploma, vai continuar a manifestar-se contra esta decisão. "Vamos 

continuar a evidenciar os defeitos da lei e vamos continuar a lutar", 

diz ao Expresso. Melo Gomes considera que, dada a maioria parlamentar em 

causa, o Presidente "não tinha margem de manobra para não promulgar" e 

que "os defeitos da legislação não se desvanecem com a promulgação", que 

considera serem "graves para as Forças Armadas e para o país". Outro antigo 

chefe militar, que comandou a Força Aérea e depois foi CEMGFA, não acredita 

que as novas leis orgânicas venham a mitigar os problemas da legislação. 

Para o general Luís Araújo, "o mais grave é que haverá uma terrível 

colisão de competências", diz ao Expresso. 

O comando do CEMGFA "para todos os assuntos militares é para tudo o que 

o CEMGFA fizer", e torna "obscuras as linhas de comando". Segundo o 

general, "estão a acabar com o pouco que resta" das Forças Armadas. 
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Vítor Matos 
Guião e apresentação 

Jornalista 
 

 

 

 

Carlos Paes   Jaime Figueiredo      Joana Beleza 

    Grafismo e sonorização                  Coordenador-Geral de Infografia           Realização e coordenação 
Animação gráfica e Infografia  Coordenador-Geral de Infografia 

Reformar as Forças Armadas é uma missão impossível? O que causa 

tanta polémica? 

Os partidos estão na maioria a favor, mas os militares nem por isso. Fique a saber 

por que razão está a ser tão polémico mexer no comando superior das Forças 

Armadas. O diabo está nos detalhes … explicamos-lhe tudo neste episódio de 

jornalismo de dados em 2 minutos e 59 segundos 

<https://expresso.pt/multimedia/259/2021-06-02-Reformar-as-Forcas-Armadas-e-uma-

missao-impossivel--O-que-causa-tanta-polemica--2912cd73> 

[Interessante e bem elucidativo este PODCAST que pode facilmente ser ouvido] 

______________________________________________________ 

Artigo atualizado às 17h33 com a reação do ministro da Defesa e com as 

declarações dos críticos. 

https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/autores/2015-05-05-Carlos-Paes
https://expresso.pt/multimedia/259/2021-06-02-Reformar-as-Forcas-Armadas-e-uma-missao-impossivel--O-que-causa-tanta-polemica--2912cd73
https://expresso.pt/multimedia/259/2021-06-02-Reformar-as-Forcas-Armadas-e-uma-missao-impossivel--O-que-causa-tanta-polemica--2912cd73
https://expresso.pt/multimedia/259/2021-06-02-Reformar-as-Forcas-Armadas-e-uma-missao-impossivel--O-que-causa-tanta-polemica--2912cd73
https://expresso.pt/multimedia/259/2021-06-02-Reformar-as-Forcas-Armadas-e-uma-missao-impossivel--O-que-causa-tanta-polemica--2912cd73
https://expresso.pt/multimedia/259/2021-06-02-Reformar-as-Forcas-Armadas-e-uma-missao-impossivel--O-que-causa-tanta-polemica--2912cd73
https://expresso.pt/autores/2015-05-05-Carlos-Paes
https://expresso.pt/autores/2015-05-02-Joana-Beleza-24545c5c
https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
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EXPRESSO 

Presidente vai ser mais exigente com as leis orgânicas do 

EMGFA e dos ramos militares 

 
 

 

 

 

 

 

José Carlos Carvalho 

Marcelo Rebelo de Sousa espera que aspetos como o comando militar do 

CEMGFA para todos os assuntos militares ou a autonomia administrativa dos 

ramos sejam aspetos clarificados nas leis orgânicas que se seguem à 

reforma promulgada esta terça-feira: é que um eventual veto a esses 

decretos do Governo é definitivo, o que dá mais margem de manobra ao 

Presidente para usar os seus poderes. 

 

 

 

Vítor Matos 

JORNALISTA 

3 agosto 2021 

<https://expresso.pt/politica/2021-08-03-Presidente-vai-ser-mais-exigente-com-

as-leis-organicas-do-EMGFA-e-dos-ramos-militares-9072f9ec> 

 

É no jogo que se segue que o Comandante Supremo das Forças 

Armadas (FA) poderá ter uma palavra mais decisiva a dizer quanto à 

reforma que promulgou esta terça-feira. Marcelo Rebelo de Sousa deu luz 

verde à nova arquitetura do comando superior das FA, mas esta só tem efeito 

pleno com a alteração das leis orgânicas do Estado-Maior General das 

Forças Armadas (EMGFA) e dos três ramos militares, Exército, Marinha e 

Força Aérea - decretos governamentais que serão analisados à lupa 

por Belém, sabe o Expresso. 

 

https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/politica/2021-08-03-Presidente-vai-ser-mais-exigente-com-as-leis-organicas-do-EMGFA-e-dos-ramos-militares-9072f9ec
https://expresso.pt/politica/2021-08-03-Presidente-vai-ser-mais-exigente-com-as-leis-organicas-do-EMGFA-e-dos-ramos-militares-9072f9ec
https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
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____________________________________________________________ 

Na sua nota de promulgação, Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma 

mensagem muito subtil quando escreveu que o avanço da reforma abre 

"espaço" na "futura apreciação das leis orgânicas". O que quer isto 

dizer? Que o Presidente será mais exigente na análise destes diplomas: como 

são decretos-lei, tem maior latitude de ação, pois um eventual veto a um 

diploma do Governo é definitivo, o que pode não acontecer com as leis da 

Assembleia da República aprovadas por maiorias alargadas (como foi o caso). 

____________________________________________________________ 

De resto, Belém não tinha grande margem para deixar de promulgar esta 

reforma, até por causa da "expressiva" maioria parlamentar (de 192 

deputados em 230) que aprovou as alterações legislativas à lei de bases das 

FA (LOBOFA) e à Lei de Defesa Nacional (e Marcelo sublinhou isso mesmo no 

comunicado).    

[__________________________ vide _____________________________] 

Presidente da República promulga quatro decretos da 

Assembleia da República 

03 de agosto de 2021 

“Atendendo ao parecer unânime do Conselho Superior de Defesa Nacional, 

ao entendimento largamente maioritário do Conselho de Estado, à versão 

final dos diplomas – atenuando uma ou outra faceta mais controversa –, e, 

sobretudo, às muito expressivas maiorias parlamentares, aliás consonantes 

com as mesmas que tinham votado as Leis n.º 5 e 6/2014 – que abriram 

caminho ao estatuto de superior hierárquico do CEMGFA e, também ao 

espaço existente na futura apreciação das leis orgânicas do EMGFA e dos três 

ramos das Forças Armadas, o Presidente da República, tendo ouvido, no 

termo do processo legislativo, os quatro Chefes Militares que, aliás, 

compreenderam a lógica da posição presidencial, promulgou os decretos da 

Assembleia da República que procedem a alterações à Lei de Defesa Nacional 

e à Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas. [...]” 

[_________________________________________] 

Mesmo que uma maioria PS/PSD/CDS não tornasse impossível a devolução 

dos diplomas pelo Presidente ao Parlamento, era uma maioria com força mais 

do que suficiente para contornar qualquer veto presidencial. 

http://presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/08/presidente-da-republica-promulga-quatro-decretos-da-assembleia-da-republica/
http://presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/08/presidente-da-republica-promulga-quatro-decretos-da-assembleia-da-republica/
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O poder de fogo do comandante supremo reserva-se, assim, para o 

prolongamento desde jogo, com a bola em exclusivo do lado do Governo e 

do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho. 

Até porque Marcelo não foi insensível aos argumentos quer dos chefes dos 

ramos quer dos antigos chefes militares (e dois ex-Presidentes da República), 

e ao longo do processo foi fazendo diligências para as leis serem apuradas e 

limadas as arestas. Há pontos que Belém espera ver clarificados e 

densificados nas futuras leis orgânicas, como por exemplo: o conceito 

vago de comando do CEMGFA para todos os assuntos militares, 

aspetos de disciplina militar e o que significa a autonomia 

administrativa dos ramos. Aliás, Marcelo explicitou na sua nota 

que atenuou "uma ou outra faceta mais controversa", dando a entender 

que foram poucas e que não foram todas. 

 

Apesar de Marcelo Rebelo de Sousa nunca ter dados sinais claros de que 

poderia vetar o articulado, empenhou-se num processo de atenuação 

dos aspetos mais polémicas da reforma que concentra poderes no chefe 

do Estado-Maior das Forças Armadas (CEMGFA) e que retira competências 

aos chefes dos três ramos, Exército, Marinha e Força Aérea. O Presidente 

levou o tema - que mereceu a contestação de todos os ex-chefes militares 

(menos um) - ao Conselho Superior de Defesa Nacional, onde viu aprovado 

por unanimidade um parecer a indicar que a posição dos chefes militares 

devia ser considerada ao longo do processo legislativo. Ainda convocou o 

Conselho de Estado, onde viu a maioria dos conselheiros manifestar-se 

favoravelmente à reforma - menos o ex-Presidente da República Ramalho 

Eanes, e depois Aníbal Cavaco Silva. E anotou na nota de promulgação que os 

chefes militares "compreenderam" a posição presidencial. 

 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

"Os defeitos estão lá e vão evidenciar-se" 

Novas leis de Defesa Nacional e de Organização das Forças Armadas assinadas 

em Belém. Ex-chefes militares insistem na contestação. Presidente da 

República sublinhou apoio do Parlamento, Conselho de Estado e do Conselho 

Superior de Defesa.  

 

João Pedro Henriques 

04 agosto, 2021 

<https://www.dn.pt/sociedade/promulgadas-novas-leis-militares-os-defeitos-estao-

la-e-vao-evidenciar-se-14003708.html> 

Invocando o triplo do Parlamento (maioritário), do Conselho de Estado 

(maioritário) e do Conselho Superior de Defesa Nacional (unânime), o 

Presidente da República anunciou ontem ter promulgado as controversas leis 

de revisão da Lei de Defesa Nacional e da Lei Orgânica de Bases da 

Organização das Forças Armadas. 

São diplomas que concentram no CEMGFA (Chefe do Estado-Maior General 

das Forças Armadas) poderes agora detidos pelos generais chefes dos ramos 

(Exército, Armada e Força Aérea) e que, por isso, foram contestados num 

documento que angariou as assinaturas de 28 generais na reforma, todos ex-

chefes dos ramos ou ex-CEMGFA. Entre estas assinatura assumiu particular 

relevância a de um ex-Presidente da República, o general Ramalho Eanes. 

Um outro ex-PR, Cavaco Silva, também se juntou aos protestos. Tirando o 

atual CEMGFA, almirante Silva Ribeiro, também os atuais chefes dos ramos 

expressaram reservas, ouvidos no Parlamento. 

Os diplomas, propostos originalmente pelo Governo, foram aprovados pelos 

deputados com os votos do PS, PSD e CDS-PP. O ministro da Defesa, João 

Gomes Cravinho, reagiu à promulgação presidencial dizendo que "esta 

reforma constitui um passo fundamental para reforçar a capacidade de 

comando e ação das Forças Armadas, reorganizando-as numa lógica 

operacional de conjunto, permitindo assim dar uma resposta mais eficaz aos 

desafios atuais e futuros". "Promulgados os diplomas, seguir-se-á agora 

o processo de ajustamento das leis orgânicas do Estado-Maior-

General das Forças Armadas (EMGFA) e dos três Ramos, Marinha, 

Exército e Força Aérea", lê-se ainda no comunicado do ministro. 

https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/08/presidente-da-republica-promulga-quatro-decretos-da-assembleia-da-republica/
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c7a55794d575977595456694c54686c595749744e444132596930344e3255794c5755354f4449344e7a4d335a6a426b5a43356b62324e34&fich=521f0a5b-8eab-406b-87e2-e9828737f0dd.docx&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c7a55794d575977595456694c54686c595749744e444132596930344e3255794c5755354f4449344e7a4d335a6a426b5a43356b62324e34&fich=521f0a5b-8eab-406b-87e2-e9828737f0dd.docx&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a564268636d786862575675644746794c7a55794d575977595456694c54686c595749744e444132596930344e3255794c5755354f4449344e7a4d335a6a426b5a43356b62324e34&fich=521f0a5b-8eab-406b-87e2-e9828737f0dd.docx&Inline=true
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Falando ao DN, o almirante na reforma Melo Gomes, chefe da Armada de 2005 

a 2011, salientou, da leitura da nota do Presidente da República, que Marcelo 

"preferiu não fazer juízos" sobre a bondade, ou não, desta reforma. 

Tendo sido um dos principais dinamizadores do abaixo-assinado dos oficiais 

generais, Melo Gomes afirma que "não é pelas leis terem sido 

promulgadas que se tornam menos inadequadas". "Os defeitos estão 

lá e vão rapidamente evidenciar-se" e "esta reforma não permite que as 

Forças Armadas defendam adequadamente o país", afirma. O almirante 

assegura que os subscritores do abaixo-assinado irão continuar a denunciar 

os efeitos desta reforma legislativa, "dentro daquilo que a democracia 

permite", como por exemplo nos jornais. "São as únicas munições que temos." 

No debate parlamentar na especialidade (artigo a artigo), os diplomas 

governamentais sofreram ligeiras alterações. Ficou clarificado, por exemplo, 

que os ramos "são dotados de autonomia administrativa". 

 

 

... /// ... 

 

 

PÚBLICO 

Marcelo promulga reforma militar 

 

 

 

 

 

 

Presidente saúda a tramitação parlamentar que atenuou pontos 

controversos. Os críticos consideraram esta alteração de mera cosmética. 

Nuno Ribeiro 

04 agosto 2021 

<https://www.publico.pt/2021/08/03/politica/noticia/marcelo-promulga-reforma-

militar-1972896> 

file:///C:/autor/nuno-ribeiro
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Presidente destacou consensos e tramitação parlamentar 

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta terça-

feira a reforma militar aprovada na Assembleia da República, 

consubstanciada nas alterações à Lei de Bases da Organização das Forças 

Armadas (LOBOFA) e consequentes adaptações à Lei de Defesa Nacional. 

Fundamentando a sua decisão, o Presidente refere o parecer unânime do 

Conselho Superior de Defesa Nacional e o “entendimento largamente 

maioritário do Conselho de Estado”. 

No Conselho Superior de Defesa Nacional não foram levantados problemas à 

reforma. 

[__________________________ vide ____________________________] 

Reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional por 

videoconferência 

15 de março de 2021 

O Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu, em sessão ordinária, por 

videoconferência, sob a presidência do Presidente da República a partir do 

Palácio de Belém. 

No final da reunião foi divulgada, pelo Secretário do Conselho Tenente-

General João Vaz Antunes, uma nota informativa. 

NOTA INFORMATIVA 

“O Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu hoje, 15 de Março de 2021, 

pelas 15h00, em sessão ordinária, por videoconferência, sob a presidência de 

Sua Excelência o Presidente da República Prof. Doutor Marcelo Rebelo de 

Sousa, para se inteirar dos projetos de propostas de alteração à lei de Defesa 

Nacional e Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas 

(LOBOFA). 

Tendo presente que o processo legislativo vai seguir subsequente tramitação, 

ouvindo o Conselho de Estado e envolvendo aprovação governamental e 

apreciação e aprovação na Assembleia da República, e que, quer na sua 

tramitação, quer na sua eventual aplicação é fundamental o papel dos Chefes 

dos três ramos das Forças Armadas, o Conselho deu parecer de princípio 

favorável aos projetos em questão.” 

[_________________________________________] 

https://www.publico.pt/2021/02/22/politica/noticia/cravinho-quer-lancar-ate-verao-bases-futuro-forcas-armadas-1951351
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Já na reunião do Conselho de Estado, convocada expressamente por Marcelo 

para analisar a questão, o ex-Presidente da República, general Ramalho 

Eanes, manifestou a sua oposição. 

Esta atitude viria, posteriormente, a ser secundada por outro conselheiro de 

Estado, o também antigo Presidente Cavaco Silva, em documento enviado ao 

Conselho de Estado por não ter estado presente na reunião. 

Marcelo não foi alheio ao que define como “muito expressivas maiorias 

parlamentares”, pois a proposta do Governo mereceu apoio do PS, PSD e 

CDS, recriando o tradicional eixo estruturante em matéria de Defesa 

Nacional. 

O Presidente refere-se à versão final do documento, depois de alterações que 

resultaram da negociação na comissão parlamentar de Defesa Nacional. 

Nomeadamente, a do CDS que clarificou a autonomia administrativa dos 

ramos. Na visão de Belém, este passo atenuou “uma ou outra faceta mais 

controversa”. 

O Presidente da República recorda que falou com os chefes militares, o chefe 

de Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), almirante Silva 

Ribeiro, e com os chefes dos três ramos “que compreenderam a lógica da 

posição presidencial”. 

A reforma militar que concentra poderes operacionais no CEMGFA e neste 

aspecto coloca os chefes dos ramos – Exército, Marinha e Força Aérea - na 

sua dependência foi muito criticada pelos antigos chefes militares. Num 

documento, 27 em 28, entre os quais Ramalho Eanes, afirmaram a sua 

discordância. 

Aliás, as alterações introduzidas na tramitação parlamentar, que Marcelo 

considerou importantes, nomeadamente a do CDS, foi considerada por estes 

sectores como “mera cosmética”.  

Numa nota divulgada ao princípio da tarde desta terça-feira, o ministro da 

Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, congratula-se com a promulgação do 

Presidente. “É um passo fundamental para reforçar a capacidade de comando 

e acção das Forças Armadas, reorganizando-as numa lógica operacional de 

conjunto”, refere Gomes Cravinho a propósito da reforma militar.  

 

.......................................................................................................... 

 

 

... /// ... 
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PÚBLICO 

Reforma das Forças Armadas, um passo atrás ou um passo ao 

lado? 

O futuro dirá se o otimismo que o ministro da Defesa Nacional mostra hoje, 

ao ver formalmente aprovado o seu plano, tem razão de ser e fica justificado. 

 
 

 

 

 

 

Alexandre Reis Rodrigues 

5 agosto 2021 

<https://www.publico.pt/2021/08/05/opiniao/opiniao/reforma-forcas-armadas-

passo-atras-passo-lado-1973020> 

Com a promulgação, pelo Presidente da República, dos decretos da 

Assembleia da República que procedem a alterações à Lei de Defesa Nacional 

e à Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas – desfecho 

expectável, dadas as circunstâncias em que decorreu o processo político –, o 

assunto da reforma da estrutura superior das Forças Armadas deu mais um 

passo. Se não foi um passo atrás na melhoria das condições de 

funcionamento das Forças Armadas, foi, pelo menos, um passo ao lado 

relativamente aos assuntos que é prioritário resolver. 

Malgrado os muito alertas dados sobre os erros que se estavam a cometer 

com o novo arranjo, o futuro dirá, certamente a não longo prazo, o veredito 

final. Saberemos então se o otimismo que o ministro da Defesa Nacional 

(MDN) mostra hoje, ao ver formalmente aprovado o seu plano, tem razão de 

ser e fica justificado. 

Não reconhecendo eu qualquer ligação, prática ou concetual, entre o assunto 

em que o MDN se focou e a disponibilidade de um dispositivo militar à altura 

dos desafios de segurança e defesa, fico especialmente curioso para ver como 

as alterações propostas possam garantir que o “CEMGFA tenha à sua 

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

suas missões”. A parte mais interessante será ver como o défice de meios 

com que os ramos têm lutado para cumprir da melhor forma as missões que 

lhes têm estado atribuídas vai ser resolvido por uma simples transferência de 

responsabilidades de comando do seu nível para o escalão superior do 

CEMGFA. 

https://www.publico.pt/2021/08/05/opiniao/opiniao/reforma-forcas-armadas-passo-atras-passo-lado-1973020
https://www.publico.pt/2021/08/05/opiniao/opiniao/reforma-forcas-armadas-passo-atras-passo-lado-1973020
https://www.publico.pt/2021/08/03/politica/noticia/marcelo-promulga-reforma-militar-1972896
https://www.publico.pt/2021/02/20/politica/noticia/exchefes-militares-criticam-poderes-cemgfa-alertam-desequilibrios-1951472
https://www.publico.pt/2021/07/07/politica/noticia/cravinho-ano-decidir-defesa-quer-1969273
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Não receio errar na previsão de que, mais tarde ou mais cedo, vai ser 

necessário que os responsáveis políticos tenham que voltar ao assunto para 

ponderar, finalmente, sobre as muitas chamadas de atenção que foram sendo 

feitas por militares e académicos 

Ainda está para se descobrir de que forma se minimiza um problema, grave 

e muito prolongado no tempo, de falta de recursos com apenas alterações de 

organização, principalmente quando não cobrem minimamente os problemas 

concretos que estão na primeira linha de dificuldades e não vão além de 

atenuar – como se reconhece no comunicado da Presidência da República – 

alguns dos seus aspetos mais controversos, deixando os outros intactos. 

Não receio errar na previsão de que, mais tarde ou mais cedo, vai ser 

necessário que os responsáveis políticos tenham que voltar ao assunto para 

ponderar, finalmente, sobre as muitas chamadas de atenção que foram sendo 

feitas por militares e académicos, tentando evitar uma solução que, além de 

não fazer sentido militar, introduz elementos de instabilidade nas Forças 

Armadas e, eventualmente, no relacionamento político-militar. 

Resta a esperança de que a interpretação prática de que o CEMGFA faça das 

suas novas prerrogativas não leve os correspondentes processos de decisão 

por caminhos que impeçam um trabalho de equipa, como é indispensável e 

todos os portugueses seguramente pretendem. 

Este problema pode não se pôr de imediato – espero eu do que conheço da 

situação existente e das pessoas envolvidas –, mas o risco existe no futuro 

e, se se concretizar, poderemos ter um ambiente muito menos saudável do 

que seria recomendável. Por isso, como digo acima, calculo que as 

recomendações feitas agora, mas que foram ignoradas, virão, finalmente, a 

ter que merecer a devida atenção.   

 

 

 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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SEMANÁRIO EXPRESSO 

Nova lei já causa mal-estar nas Forças Armadas 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da República ao lado do ministro da Defesa 

FOTO ANTÓNIO COTRIM/LUSA 

6 agosto, 2021 

<https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2545/html/primeiro-caderno/em-

destaque/nova-lei-ja-causa-mal-estar-nas-fa> 

Defesa deixou a nomeação do comandante naval na gaveta, para o escolher 

com as novas regras. No domingo, o almirante em funções passa à reserva. 

Luz verde à ‘reforma Cravinho’ motiva críticas a Marcelo 

VÍTOR MATOS 

A reforma do comando superior das Forças Armadas, promulgada pelo 

Presidente da República esta semana, ainda não entrou em vigor e já está a 

gerar mal-estar entre a Marinha e o ministro da Defesa. 

Em causa está a nomeação do novo comandante naval — responsável pelas 

operações de todos os navios de guerra portugueses — para substituir o vice-

almirante Silvestre Correia, que passa à reserva este domingo, ao completar 

62 anos. O Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), almirante Mendes 

Calado, enviou uma proposta ao ministro João Gomes Cravinho, no início de 

julho, para ser promovido e nomeado o contra-almirante Oliveira Silva (que 

é o seu chefe de gabinete). Mas, passado um mês, não teve resposta. O 

Expresso sabe que chegou a estar prevista uma cerimónia de rendição de um 

comandante por outro para esta sexta-feira, mas o evento foi cancelado. 
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O gabinete do ministro da Defesa confirma ao Expresso que a proposta “está 

em avaliação”. E enquanto não houver uma decisão ministerial o comandante 

em funções “manter-se-á no cargo”, mesmo estando já numa situação de 

reserva, responde a Marinha. 

O problema já é tanto político como jurídico, porque a forma de nomeação 

dos comandantes de componente — como são os comandantes naval, aéreo 

ou das forças terrestres — muda com as polémicas alterações à Lei de 

Organização das Bases das Forças Armadas (LOBOFA), que tiveram luz verde 

de Belém esta terça-feira. Na antiga versão, o Chefe do Estado-Maior do ramo 

propõe um nome ao ministro que nomeia o comandante naval. Na versão da 

nova lei, o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) 

passa a ser ouvido sobre o nome do oficial general a nomear. 

E isso pode mudar tudo, caso tenha uma opinião contrária à do CEMA, com 

argumentos a que o ministro da Defesa seja sensível. 

“O Presidente foi insensível à carta dos 28 ex-chefes 

militares”, diz o general Pinto Ramalho 

Segundo a resposta do gabinete de João Gomes Cravinho ao Expresso, 

“aplicar-se-á o enquadramento legal em vigor no momento da nomeação pelo 

ministro da Defesa Nacional”. Ou seja, deve aplicar-se a nova fórmula de 

nomeação, o que dá força ao argumento dos que interpretam a demora do 

ministro como uma forma de proceder à nomeação já com as novas regras. 

Um dos maiores críticos da nova legislação, o almirante Melo Gomes — ex-

CEMA na reforma —, entende que se deve aplicar a lei anterior, porque foi 

quando a vaga se formou: “O ato dá-se na vigência da lei que existe.” E critica 

o facto “nunca visto” de o “comando mais importante da Marinha ser exercido 

por um oficial na reserva”. Mas Paulo Otero, professor catedrático de Direito 

Administrativo, dá razão ao Ministério da Defesa e explica: “O que é aplicável 

é o diploma à data da nomeação. Não faz sentido, com a lei nova em vigor, 

praticar um ato regido pela lei velha.” 

PRESIDENTE “INSENSÍVEL” 

Apesar de Marcelo não ter surpreendido os ex-chefes militares da “Carta dos 

28” — que contestaram a reforma do comando superior das FA que concentra 

poderes no CEMGFA —, ainda houve quem acalentasse esperanças de um 

veto. 
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O Presidente mandou publicar as alterações legislativas assim que chegou da 

viagem ao Brasil. Marcelo foi florentino, ao escrever na nota de promulgação 

que os chefes militares “compreenderam a lógica” da sua posição e que 

atendeu à aprovação da reforma por uma “expressiva maioria parlamentar” 

(o que lhe inviabilizaria um veto). Mas também por ter havido unanimidade 

no Conselho Superior de Defesa Nacional, maioria no Conselho de Estado e 

por ter sido “atenuada uma ou outra faceta mais controversa”. 

Deixando nas entrelinhas que nem todas as facetas mais controversas foram 

atenuadas, o Presidente reserva um olhar mais atento para a adaptação das 

leis orgânicas do EMGFA e dos três ramos militares que agora se seguem, até 

porque, sendo decretos do Governo, pode vetá-los de forma definitiva. Alguns 

aspetos, como o conceito vago do comando do CEMGFA para todos os 

assuntos militares, vão merecer o escrutínio presidencial, assim como a 

concretização de conceitos como a autonomia administrativa dos ramos, 

apurou o Expresso junto de fonte de Belém. 

“O Presidente foi insensível à carta dos 28 ex-chefes militares, que depois foi 

assinada por mais de 600 civis e militares, muitos deles no ativo”, diz o 

general Pinto Ramalho, ex-Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) na 

reforma. “Mesmo que o PR vetasse e a Assembleia aprovasse outra vez” a 

reforma, Marcelo “podia chamar a atenção para determinados aspetos”, 

afirma o general ao Expresso, argumentando que agora as leis orgânicas “não 

vão melhorar de certeza o que já foi decidido”. O almirante Melo Gomes é 

mais compreensivo para com a posição presidencial: “Há um princípio que 

sempre me ensinaram: o princípio da conservação dos inimigos. Não 

podemos ter mais inimigos do que podemos gerir”, explica, como forma de 

dizer que Marcelo não quis um conflito com o ministro da Defesa e o CEMGFA. 

“Resguarda-se para as leis orgânicas. Só que estas decorrem das leis mais 

gerais que foram aprovadas e só há duas ou três coisas que se podem 

emendar.” A reforma não volta atrás. 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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Expresso 

Defesa Nacional: desconsiderações ao mais alto nível 

Luís Costa Correia 79 

13 agosto, 2021  

<https://expresso.pt/opiniao/2021-08-13-defesa-nacional-desconsideracoes-ao-

mais-alto-nivel-bf2f3283> 

O comandante Luís Costa Correia, militar que no 25 de Abril comandou as forças que 

tomaram a sede da PIDE, faz uma revisão do processo que levou à promulgação da 

reforma do comando superior das Forças Armadas e questiona: "E as Forças 

Armadas, que pensarão quanto ao modo como foram tratados distintos militares que 

as comandaram?" 

Estávamos no princípio do recente mês de Março quando foram conhecidos 

os primeiros sinais de uma eventual descortesia ministerial para com 

respeitados Almirantes e Generais, já na situação de reforma, quando - 

referindo-se a opiniões publicamente manifestadas por escrito por oficiais 

daquelas altas patentes a propósito de matéria respeitante à reorganização 

da Defesa Nacional - o titular da respectiva pasta terá declarado que estaria 

mais interessado em ouvir oficiais em serviço activo. 

Dúvidas houvesse quanto a cortesias, foram rapidamente esclarecidas por 

notícias na Imprensa, nomeadamente no semanário Expresso, segundo as 

quais um importante projecto de profunda reorganização da estrutura 

superior das Forças Armadas tinha sido aprovado em Conselho de Ministros 

em 11 de Março (não, não é nenhum chiste, apesar do cariz revolucionário 

que o caracterizaria...) e submetido - logo no dia seguinte (!) em Conselho 

Superior Militar - à apreciação dos Chefes dos Estados-Maiores da Armada, 

do Exército, e da Força Aérea, concedendo apenas 6 horas (!) para tal 

avaliação, e em 15 de Março (não, não foi em 16 de Março, não fora o caso 

de se pensar que se estaria a comemorar mais uma data revolucionária) ao 

parecer do Conselho Superior de Defesa Nacional. 

Conselho este que em rapidíssima demonstração das suas simpléximas 

capacidades em matéria tão sensível nada assinalou - à excepção de algumas 

reservas dos Chefes dos Estados-Maiores dos três ramos das Forças Armadas 

(segundo a Imprensa) - bem como do Presidente da República, que, 

presidindo ao Conselho, não esqueceu ser também Comandante Supremo 

das Forças Armadas, como se pode constatar pelo comunicado oficial, em que 

se afirma que, tendo "presente que o processo legislativo vai seguir 

subsequente tramitação, ouvindo o Conselho de Estado e envolvendo 

 
79 Capitão-de-mar-e-guerra, reformado. 

https://expresso.pt/opiniao/2021-08-13-defesa-nacional-desconsideracoes-ao-mais-alto-nivel-bf2f3283
https://expresso.pt/opiniao/2021-08-13-defesa-nacional-desconsideracoes-ao-mais-alto-nivel-bf2f3283
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aprovação governamental e apreciação e aprovação na Assembleia da 

República, e que, quer na sua tramitação, quer na sua eventual aplicação, é 

fundamental o papel dos Chefes dos três ramos das Forças Armadas, o 

Conselho deu parecer de princípio favorável aos projectos em questão." 

Cabe agora notar que o Chefe do Governo - certamente conhecedor de haver 

opiniões da impressionante maioria dos respeitados oficiais de altas patentes 

que, embora já não prestando serviço activo tinham desempenhado o cargo 

de Chefe do Estado-Maior nas Forças Armadas, por certo não deixariam de 

prestar o seu contributo para o estudo da projectada reorganização - não terá 

em momento algum sugerido que tal hipótese fosse considerada. 

E tudo leva a crer que o mesmo terá sucedido no que respeita ao próprio 

Comandante Supremo das Forças Armadas, Presidente do Conselho Superior 

da Defesa Nacional, do Conselho de Estado, e da República. 

Talvez esquecendo, ambos, que entre aqueles Oficiais – que nunca puseram 

em causa a legitimidade do Governo em propor, e a do Parlamento em legislar 

- se encontravam muitos que no período pré-constitucional tinham 

contribuído decisivamente para que a Democracia fosse instaurada no nosso 

País, e que após 1976 fossem gradualmente consolidadas as disposições 

constitucionais. 

E a rapidez prosseguiu, dando quase a crer que certamente se esperaria 

importante conflito militar ao qual se deveria responder "rapidamente e em 

força": no dia19 reúne-se o Conselho de Estado, desta vez não se convidando 

nenhuma personalidade internacional, mas apenas o Ministro da Defesa 

Nacional. Ponto único de agenda: as propostas de alterações, anunciadas pelo 

Governo, às leis de Defesa Nacional, e Orgânica das Forças Armadas. 

Curiosamente, todos estes procedimentos - relativos a matéria tão 

importante e sensível como o é a alta estrutura da Defesa Nacional e das 

Forças Armadas - ocorreram em pleno estado de emergência, em momento 

certamente não apropriado à tomada de decisões fundamentais para o nosso 

País. Porém, a correspondente nota informativa divulgada apenas referia que 

o Ministro da Defesa Nacional tinha apresentado uma exposição sobre os 

mencionados projectos. 

Consultada a Agenda do Parlamento para a semana seguinte (de 22 a 26 de 

Março) constata-se nada ter estado previsto em matéria de Defesa Nacional, 

pelo que a citada nota informativa disse quase tudo sobre o que pensaria 

quanto a estes assuntos o Comandante Supremo das Forças Armadas e 

Presidente do Conselho de Estado. 
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E o próprio Presidente da Assembleia da República, recebidas que foram as 

Propostas governamentais, poderia e deveria tido em conta que a falta de 

cortesia ou a distracção de outros Órgãos de soberania relativamente a 

Almirantes e Generais que já tinham cessado o serviço activo (e que mesmo 

assim não deixaram de se preocupar com a Defesa Nacional), poderia e 

deveria ter sido colmatada por apropriadas audições prévias daquelas altas 

individualidades - e também do Almirante e dos Generais que comandam os 

três Ramos das Forças Armadas (que só no final do processo é que terão sido 

ouvidos). 

Não só o Presidente da Assembleia, mas todo o Parlamento, deveriam ter tido 

presente que na elaboração legislativa importa ouvir os cidadãos, em 

particular os que dela têm experiência, e que quando deliberam 

apressadamente - apenas sustentados na existência de maiorias e quiçá com 

uma inefável sensação de terem submetido ao seu mando militares de 

altíssima patente - as democracias correm o risco de serem apelidadas de 

"democraduras". 

E, promulgado num habitualmente discreto Agosto o Decreto da Assembleia 

da República, não deixarão contudo e obviamente os Portugueses mais 

atentos de observar os comportamentos dos diversos "players" (nunca uma 

palavra em moda terá sido tão bem aplicada neste conjunto de episódios) 

quando se encontrarem face a face.... 

Por exemplo, o Presidente da República e o General António Ramalho Eanes, 

anterior Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas e primeiro 

subscritor do documento referido no início do presente texto… 

E as Forças Armadas, que pensarão quanto ao modo como foram tratados 

distintos militares que as comandaram? 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

As prioridades na condução da política de Defesa Nacional 

 
 
 
 
 

 

José Manuel Castanho Paes 80 

18 agosto 2021 

<https://www.dn.pt/opiniao/as-prioridades-na-conducao-da-politica-de-defesa-

nacional-14039779.html> 

A Defesa Nacional, especialmente no respeitante às Forças Armadas (FFAA), 

é a área dos serviços públicos portugueses que, a não serem tomadas 

medidas urgentes e eficazes, mais próximo se encontra da beira de um 

colapso. 

Apesar do elevado espírito de missão e de sacrifício, sentido do dever e pronta 

disponibilidade da grande maioria dos militares, por força da sua formação 

própria e consciência cívica, que os eleva a um estatuto de condição específica 

- a condição militar - e sob cujo escudo deontológico cumprem as missões que 

lhes são impostas com brio, coragem e proficiência, nem por isso a instituição 

militar tem recebido da parte do poder político e de muitos dos nossos 

compatriotas, a atenção e os cuidados que merece. 

Para quem está conscientemente dentro da actual situação das FFAA, sabe 

das suas enormes carências e dificuldades em todos as áreas que respeitem 

à sua sustentabilidade (pessoal, material e financeira). 

Na área do pessoal, por falta de atratividade das respectivas carreiras, devido, 

sobretudo mas não só, ao baixo regime remuneratório, ao incumprimento de 

disposições legislativas sobre os incentivos à inserção profissional dos 

contratados que terminam os respectivos períodos de serviço, à crescente 

dureza e exigências do serviço devidas à actual insuficiência de efectivos e às 

visíveis deficiências nos apoios à saúde (estes últimos progressivamente 

degradados em relação aos demais serviços públicos, quando o estatuto da 

condição militar aponta precisamente no sentido contrário). 

 
80 Almirante, reformado. Último Presidente do Supremo Tribunal Militar. 

https://www.dn.pt/opiniao/as-prioridades-na-conducao-da-politica-de-defesa-nacional-14039779.html
https://www.dn.pt/opiniao/as-prioridades-na-conducao-da-politica-de-defesa-nacional-14039779.html
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Na área do material, quer por falta da adequada manutenção de diversos 

equipamentos e infraestruturas militares devida à insuficiência dos 

necessários recursos financeiros, quer por insuficiências nas próprios serviços 

e infraestruturas de natureza técnica destinados às acções de manutenção, 

mas também em resultado de incapacidades devidas à obsolescência de 

determinados equipamentos a operar para além da sua normal vida útil. 

Na área financeira, destacam-se os sucessivos cortes orçamentais e 

cativações de verbas, quer para a devida e atempada satisfação de encargos 

com o pessoal, quer para a operação e manutenção de diversos equipamentos 

indispensáveis ao cumprimento das missões, quer ainda para o investimento 

necessário à substituição e modernização dos mesmos. 

Ora convém não esquecer que a missão central das FFAA, constitucionalmente 

definida, é a defesa militar da República e é para isso que elas 

fundamentalmente existem e se devem preparar, com base em cenários e 

planos de contingência credíveis, consequentes do Conceito Estratégico de 

Defesa Nacional e Conceito Estratégico Militar. 

Subsidiariamente, conforme prevê a própria Constituição, as FFAA podem, em 

tempo de paz, exercer outras missões de interesse público compatíveis com 

as capacidades técnicas do seu pessoal e equipamentos, de que a intervenção 

em missões de protecção civil e outros tipos de apoio em situações de 

calamidade ou catástrofe públicas são bons exemplos. 

Contudo, é profundamente ilusória a ideia de medir a eficácia das FFAA só 

pela sua capacidade de resposta neste tipo de missões e, pior ainda, alterar 

as suas normas de organização e funcionamento, doutrinariamente 

concebidas para o desempenho de missões de natureza puramente militar (a 

sua principal razão de ser), a fim de procurar obter melhores resultados em 

missões de natureza civil. 

Tanto quanto foi publicamente conhecido, uma das razões (senão mesmo a 

principal), que levou à precipitada Reforma da Estrutura Superior das Forças 

Armadas recentemente aprovada, adveio das dificuldades de que o Chefe do 

Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) se queixou para 

conseguir os recursos de saúde (humanos e materiais?) atribuídos aos Ramos, 

necessários para dar a melhor resposta possível ao pedido governamental de 

apoio das FFAA no combate à pandemia covid-19. 

É, pois, de estranhar que ao nível do Conselho de Chefes de Estado-Maior não 

tivessem sido dirimidos os eventuais conflitos institucionais que levaram a 

essa suposta dificuldade e assim encontrada uma resposta consensual, 

evitando-se que acabasse por constituir um pretexto do poder político para 

desencadear um processo de alterações legislativas altamente criticáveis.  
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Aliás, tal facto, indiciando uma falha de capacidade de liderança no 

funcionamento do que até agora era (e quanto a nós bem) o órgão supremo 

da hierarquia militar, constitui um mau exemplo para toda a Instituição Militar, 

o qual não pode deixar de ser relevado. 

Conforme foi largamente divulgado pelos OCS, as discordâncias sobre a 

reforma em causa apresentadas por prestigiados militares e civis não foram 

seguramente levianas nem infundadas e, se de corporativo têm alguma coisa, 

foi certamente a vontade de bem servir o País. 

Por outro lado, a convicção do Senhor Ministro da Defesa Nacional de que as 

novas gerações de militares (as do futuro) concordam com esta reforma, não 

passa de uma conhecida táctica divisionista (neste caso entre novos e velhos) 

para procurar enfraquecer as resistências aos seus objectivos. Não tendo por 

base qualquer inquérito, sondagem ou estudo de opinião, é uma convicção 

perfeitamente subjectiva e infundamentada, que não merece, portanto, 

qualquer crédito. 

O que de facto merece crédito e é preocupante, são os resultados de um 

inquérito feito recentemente por uma associação profissional de militares, em 

que uma percentagem altamente maioritária dos inquiridos (incluindo uma 

elevada percentagem de oficiais no activo) se mostra descontente com a 

situação das FFAA e com a sua própria situação, havendo até mais de metade 

dessa amostragem que concorda ou pelo menos pondera favoravelmente a 

hipótese da criação de sindicatos nas FFAA, uma vez que as Chefias Militares 

se têm revelado incapazes de inverter a situação de progressiva degradação 

da instituição. Afinal trata-se de uma realidade já seguida por vários países 

europeus, alguns dos quais até foram invocados pelo Senhor Ministro como 

referências inspiradoras da reforma em curso. 

O caminho seguido pelo poder político de exigir cada vez mais das FFAA e em 

troca os militares receberem um crescente desrespeito pela sua condição 

específica, tem de ter um fim. 

A Defesa Nacional necessita de facto e urgentemente de reformas prioritárias 

que visem resolver, ou para já minimizar, a profunda crise em que se 

encontram as FFAA. Sejam, porém, reformas que, em vez de se centrarem 

em aspectos marginais de pouca ou nenhuma relevância para o cumprimento 

das suas missões e motivação dos militares que as servem, se centrassem 

antes nos pontos que tão severamente as estão a afligir e limitar. 

 

 

... /// ... 
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“Público” 

O Comandante Supremo caiu do cavalo? 

 

 

 

José Eduardo Garcia Leandro 81 

18 agosto 2O21 

<https://www.publico.pt/2021/08/18/mundo/opiniao/comandante-supremo-caiu-

cavalo-1974344]> 

Os EUA saíram-se muito mal como já tinha acontecido no Vietname. Ora um 

Comandante Supremo não pode escudar-se nos seus assessores e órgãos de 

conselho. 

Não é por acaso que nas democracias sólidas o chefe de Estado é também o 

Comandante Supremo das Forças Armadas com uma responsabilidade 

pessoal e intransmissível. 

Joe Biden foi a grande esperança do regresso dos EUA a uma normalidade, 

tanto interna como externa, depois dos anos completamente atípicos de 

Trump, ignorante, básico, instável e com tendências de ditador. Embora com 

as dificuldades inerentes a tão rara situação, Biden tinha vindo a fazer um 

bom trabalho corrigindo muitas das decisões do seu antecessor procurando 

recriar uns EUA estáveis e previsíveis, mas não no caso da retirada do 

Afeganistão, elemento essencial da campanha eleitoral de Trump, tanto em 

2016, como em 2020. 

Porquê? Questões de política interna terão sido a razão, mas com fortes 

implicações na política externa num quadro geopolítico muito sensível e 

instável. A querer manter a mesma decisão, tal obrigaria a um planeamento, 

faseamento e execução muito cuidadosos o que não ocorreu e o desastre 

aconteceu. Quase de repente os talibãs emergiram em força e foram 

controlando rapidamente o país chegando a Cabul em poucos dias; as Forças 

Armadas nacionais desapareceram e o Presidente abandonou o país. 

Os EUA saíram-se muito mal como já tinha acontecido no Vietname. Ora um 

Comandante Supremo não pode escudar-se nos seus assessores e órgãos de 

conselho; eles são só isso, conselho, trabalho e execução, a responsabilidade 

 
81 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. 

https://www.publico.pt/2021/08/18/mundo/opiniao/comandante-supremo-caiu-cavalo-1974344
https://www.publico.pt/2021/08/18/mundo/opiniao/comandante-supremo-caiu-cavalo-1974344
https://www.publico.pt/2021/08/15/mundo/noticia/afeganistao-talibans-ja-comecaram-entrar-cabul-1974156
https://www.publico.pt/2021/08/15/mundo/noticia/afeganistao-talibans-ja-comecaram-entrar-cabul-1974156
https://www.publico.pt/2021/08/16/mundo/noticia/afeganistao-vietname-biden-declara-esperanca-esforco-guerra-eua-1974231?ref=hp&cx=stories_featured_t_tt--507490
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continua a ser unipessoal. Tem, por um lado, a responsabilidade de ser o país 

mais poderoso do mundo e, como Comandante Supremo, tem também de 

responder perante o pessoal das suas Forças Armadas que nele se têm de 

rever, acreditar e ter orgulho. 

Perante o mundo, demonstrou que os EUA não são um aliado confiável, 

perante as suas Forças Armadas mostrou que podem deixar de o respeitar, 

como já acontecera com Trump: ora, um chefe de Estado e Comandante 

Supremo nunca pode deixar que tal aconteça. Pode ser dito que esta situação 

não abala as Forças Armadas; claro que abala e muito, já que tudo fizeram 

para conseguir uma solução estável e depois foram envolvidas num processo 

de fuga! As Forças Armadas continuarão a cumprir as suas missões, mas sem 

a confiança pessoal no seu Comandante Supremo que pode reforçar (ou não) 

as suas capacidades. 

É claro que este ambiente de mal-estar pode e vai ser certamente corrigido, 

mas é indispensável que as próximas decisões sejam cuidadosas e correctas. 

O país e as suas Forças Armadas não podem ser humilhados e mesmo 

menorizados. As Forças Armadas podem estar caladas, tudo cumprir e tudo 

perdoar, menos a humilhação, principalmente se for reiterada. 

O Comandante Supremo não pode cair do seu cavalo de poder e da confiança 

que deve transmitir. É assim em todo o mundo democrático e com exemplos 

históricos. 
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“Ponto de vista": 

Sobre um natural desânimo entre Chefes militares. 

Luís Costa Correia 82 

22 agosto 2021  

<«https://costacorreia.blogspot.com/2021/08/blog-post_22.html?m=1»> 

Promulgadas há alguns dias as leis sobre a reorganização de altas estruturas 

da Defesa Nacional cujos projectos foram contestados a um nível invulgar - 

dado o terem sido pela quase totalidade dos ex-Chefes de Estado-Maior, 

obviamente já na situação de reforma - é natural que se pense como se 

sentirão após não terem sido convidados - na sua qualidade de cidadãos 

experientes e qualificados naquela área - a dar o seu parecer e a debater em 

sede de Comissão Parlamentar as razões que os tinham levado a exprimir 

publica e colectivamente o seu desacordo com os projectos apresentados à 

Assembleia da República pelo Governo (que aliás também poderia ter 

instituído um apropriado grupo de trabalho preliminar, dado o interesse dos 

citados ex-Chefes em dialogar sobre assuntos tão candentes). 

Certamente surpreendidos quer pela inusitada celeridade com que o assunto 

foi tratado tanto pelo Governo como pelo Parlamento, igualmente o terão 

ficado com a atitude do Presidente da República ao refugiar-se numa postura 

institucional e ao não procurar, pelo menos aparentemente, exercer o seu 

constante e implicitamente invocado ou subentendido "magistério de 

influência" para que pudessem ocorrer adequados diálogos preliminares a 

nível governamental, e apropriados esclarecimentos em Comissão 

Parlamentar. 

E, também enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, ao seu 

dever de ouvir aqueles Oficiais compreendendo e aceitando que o possível e 

hipotético facto de as respectivas intenções não lhe terem sido previamente 

dadas a conhecer de modo informal não deveria ser determinante para a 

assunção de uma postura exclusivamente institucional. 

Magoados, e com o sentimento de terem sido objecto de demonstrações 

visando assinalar de forma deselegante a subordinação dos militares ao poder 

político - não fossem estes os primeiros a sabê-lo, e a ajudar à sua instituição 

em 1974, 1976, e 1982 - recolhem a suas residências, mas sabedores de que 

em situações de alta tensão que podem vir a ocorrer, os seus pares em 

serviço activo saberão cumprir o seu dever, mesmo olhando para 

subserviências que já observaram noutros tempos - e sem de tal abusarem. 

 
82 Capitão-de-mar-e-guerra, reformado. 

https://costacorreia.blogspot.com/2021/08/blog-post_22.html?m=1
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A reforma das Forças Armadas e os equívocos (?) da 

promulgação 

 

 
 
 

 

Joaquim Formeiro Monteiro 83 

22 agosto 2021 

Com a recente promulgação, pelo Presidente da República (PR), dos diplomas 

que alteraram as Leis de Defesa Nacional (LDN) e da Orgânica de Bases da 

Organização das Forças Armadas (LOBOFA), consumou-se um processo 

legislativo por parte do governo, iniciado pelo MDN, em estreita parceria com 

o Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) que, na sua 

essência, veio materializar um acentuado reforço de competências deste 

último, traduzido num substancial prejuízo das responsabilidades e das 

competências dos Chefes de Estado-Maior (CEM) dos Ramos das Forças 

Armadas. 

De uma penada, e ao arrepio das múltiplas intervenções públicas provenientes 

das mais variadas entidades civis e militares, que colocaram em questão não 

apenas a oportunidade das reformas contidas nos diplomas referidos, como 

também a sua utilidade e eficácia, a capacidade de intervenção dos CEM nos 

processos de comando e de decisão dos respetivos Ramos ficou seriamente 

abalada, com a sua ação de comando, inequivocamente, desvalorizada. 

Deste modo, o equilíbrio e a coordenação entre o CEMGFA e os Comandantes 

dos Ramos terá ficado comprometida, de modo efetivo, podendo, mesmo, vir 

a pôr em causa a eficácia dos processos de planeamento e de emprego das 

Forças, bem como a otimização das capacidades do Sistema de Forças 

Nacional. 

Como resultado direto da subalternização a que os CEM dos Ramos foram 

reduzidos, saíram reforçadas as condições para os processos de 

desvalorização das Forças Armadas e da sua menorização no âmbito público, 

daí resultando um forte esbatimento do seu caráter institucional, alargando, 

deste modo, o caminho para a sua total governamentalização. 

 
83 Tenente-general, reformado. Antigo Quartel-Mestre-General e sócio fundador do 

GREI. 
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Neste sentido, torna-se legítimo levantar algumas interrogações relativas à 

promulgação dos diplomas, agora, consumada: 

1. Porventura, não terá ocorrido equívoco, ao não se terem tido em 

consideração as fortes reservas que todos os ex-CEMGFA e ex-CEM, com 

uma única exceção, desde o alvor da democracia, colocaram aos 

fundamentos da reforma proposta? 

2. Igualmente, não terá sido equívoco, não se ter tido em linha de conta a 

posição das cerca de seiscentas entidades das mais diferentes áreas da 

sociedade civil, que subscreveram aquela posição? 

3. Por acaso, não terá sido equívoco, não se ter atendido às fundadas 

críticas de dois ex-Presidentes da República, também eles comandantes 

supremos das Forças Armadas, no seu tempo, em dois mandatos 

sucessivos, aos pressupostos da reforma em questão? 

4. Não terá, mesmo, havido equívoco quando parece não se terem pesado 

suficientemente os efeitos da lei sobre os princípios da unidade e da 

capacidade de comando no seio das Forças Armadas, a par da nefasta 

e indesejável interferência na ação dos estados-maiores dos respetivos 

Ramos? 

5. Eventualmente, não terá sido equívoco, não se ter atendido à posição 

dos atuais CEM dos Ramos, quando, individualmente, apresentaram 

memorandos com dezenas de propostas de alterações ao formato inicial 

da lei, tendo sido as mesmas, na prática, totalmente ignoradas? 

6. Finalmente, torna-se imperativo questionar se terá sido oportuna e 

importante a promulgação de uma lei, que ignora as reais necessidades 

das Forças Armadas, mantendo uma estratégia seguida pelo poder 

político, há demasiado tempo, ao evitar tratar as matérias que, 

verdadeiramente, importam ao cumprimento da sua missão. 

A situação da pré falência do sistema de recrutamento, aliada à desagregação 

continuada do sistema de saúde militar e do Hospital das Forças Armadas, e 

as graves carências verificadas nos âmbitos da assistência na doença aos 

Militares (ADM) e do apoio social (IASFA), a par da progressiva desvalorização 

do sistema retributivo dos Militares deverão ser mais que suficientes para 

responder à questão colocada, e obrigam a uma reflexão aprofundada sobre 

os verdadeiros objetivos das reformas, agora, promulgadas. 

 

 

 

... /// ... 
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EXPRESSO 

Guerra aberta com a Marinha: Defesa e CEMGFA rejeitam 

nome de comandante naval 

 
 

 

 

 

Tiago Petinga/Lusa 

Chefe do Estado-Maior da Armada reuniu de urgência o Conselho do Almirantado na 

manhã desta quarta-feira. Marinha está em choque frontal com o ministro e com o 

CEMGFA. Ex-CEMA Melo Gomes acusa os responsáveis de "falta de ética militar". 

8 setembro 2021  

 

 

 

 

 

Vítor Matos 

Jornalista 

<https://expresso.pt/politica/2021-09-08-Guerra-aberta-com-a-Marinha-Defesa-e-

CEMGFA-rejeitam-nome-de-comandante-naval-

6b930055?utm_source=onesignal&utm_medium=notification&utm_campaign=politi

ca&utm_content=Guerra+aberta+com+a+Marinha+Defesa+e+CEMGFA+rejeitam+

nome+de+comandante+naval+Conselho+do+Almirantado+reuniu+de+emergncia> 

 

Este conflito é o primeiro teste à reforma do comando superior das Forças 

Armadas: trata-se do primeiro choque frontal de um chefe militar com 

o ministro da Defesa e com o chefe do Estado-Maior General das 

Forças Armadas (CEMGFA). João Gomes Cravinho, ministro da Defesa, 

chumbou o nome proposto pelo chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) 

para substituir o comandante naval - que continua em funções mesmo já 

tendo passado à reserva -, depois de ouvir a opinião do CEMGFA, o almirante 

Silva Ribeiro. A situação é inédita, nunca tinha acontecido, segundo as fontes 

ouvidas pelo Expresso e já motivou uma reunião de urgência do Conselho do 

Almirantado na manhã desta quarta-feira. 

https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/politica/2021-09-08-Guerra-aberta-com-a-Marinha-Defesa-e-CEMGFA-rejeitam-nome-de-comandante-naval-6b930055?utm_source=onesignal&utm_medium=notification&utm_campaign=politica&utm_content=Guerra+aberta+com+a+Marinha+Defesa+e+CEMGFA+rejeitam+nome+de+comandante+naval+Conselho+do+Almirantado+reuniu+de+emergncia
https://expresso.pt/politica/2021-09-08-Guerra-aberta-com-a-Marinha-Defesa-e-CEMGFA-rejeitam-nome-de-comandante-naval-6b930055?utm_source=onesignal&utm_medium=notification&utm_campaign=politica&utm_content=Guerra+aberta+com+a+Marinha+Defesa+e+CEMGFA+rejeitam+nome+de+comandante+naval+Conselho+do+Almirantado+reuniu+de+emergncia
https://expresso.pt/politica/2021-09-08-Guerra-aberta-com-a-Marinha-Defesa-e-CEMGFA-rejeitam-nome-de-comandante-naval-6b930055?utm_source=onesignal&utm_medium=notification&utm_campaign=politica&utm_content=Guerra+aberta+com+a+Marinha+Defesa+e+CEMGFA+rejeitam+nome+de+comandante+naval+Conselho+do+Almirantado+reuniu+de+emergncia
https://expresso.pt/politica/2021-09-08-Guerra-aberta-com-a-Marinha-Defesa-e-CEMGFA-rejeitam-nome-de-comandante-naval-6b930055?utm_source=onesignal&utm_medium=notification&utm_campaign=politica&utm_content=Guerra+aberta+com+a+Marinha+Defesa+e+CEMGFA+rejeitam+nome+de+comandante+naval+Conselho+do+Almirantado+reuniu+de+emergncia
https://expresso.pt/politica/2021-09-08-Guerra-aberta-com-a-Marinha-Defesa-e-CEMGFA-rejeitam-nome-de-comandante-naval-6b930055?utm_source=onesignal&utm_medium=notification&utm_campaign=politica&utm_content=Guerra+aberta+com+a+Marinha+Defesa+e+CEMGFA+rejeitam+nome+de+comandante+naval+Conselho+do+Almirantado+reuniu+de+emergncia
https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
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O ministro emitiu um despacho, a que o Expresso teve acesso, onde diz 

apenas que o nome do contra-almirante Oliveira e Silva não mereceu a sua 

concordância, deixando a entender que não tinha perfil: "Considerando o 

processo em curso nas Forças Armadas, com vista ao reforço da ação 

coordenada da estrutura superior das Força Armadas, e a consequente 

necessidade de nomear oficiais-generais com o perfil adequado aos novos 

desafios (...), ouvido o almirante CEMGFA, não merece a minha 

concordância a proposta apresentada pelo almirante CEMA". 

Nos meios militares, o chumbo é entendido não por incompetência, mas por 

ser um chefe de gabinete do CEMA que também era contra a reforma em 

curso. 

O Conselho do Almirantado, que junta os vice-almirantes em funções - e que 

tinha dado luz verde ao nome vetado pela Defesa e pelo CEMGFA -, chamou 

o contra-almirante rejeitado à reunião, apurou o Expresso. Segundo fontes 

militares, Oliveira e Silva chegou a ser convocado pelo CEMGFA, almirante 

Silva Ribeiro, para uma espécie de "entrevista", antes da decisão sobre a sua 

nomeação ser tomada. Terá sido para falar do conteúdo desse encontro que 

o oficial-general foi chamado ao Conselho. 

Esta decisão é a primeira consequência prática da nova arquitetura 

do comando superior das Forças Armadas que concentra poderes no 

CEMGFA. 

A forma de nomeação dos três comandantes de componente - como o 

comandante naval, o comandante aéreo ou o comandante das forças 

terrestres - foi um dos pontos polémicos a opor os chefes militares ao 

ministro. 

A proposta inicial do Governo era ser o CEMGFA a propor o nome destes 

comandantes (porque ficarão agora sob a sua alçada como comandante 

operacional), mas isso era visto como uma desgraduação dos chefes 

militares, que sugeriram uma alteração. 

E assim, optou-se pela fórmula em que os chefes apresentam um nome que 

é aprovado ou não pelo ministro depois de ouvido o CEMGFA. O primeiro 

nome a ser sujeito a este processo bateu na trave (antes, os nomes eram 

propostos pelos chefes ao ministro). 

O processo já estava a criar mal-estar entre o ramo e a Defesa, 

porque o CEMA, almirante Mendes Calado, tinha proposto o nome 

mais de um mês antes de as alterações legislativas serem 

promulgadas pelo Presidente da República. 
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O ministro da Defesa, como o Expresso então noticiou, deixou o nome 

na gaveta para se aplicar a nova legislação, deixando o comando 

naval a ser exercido por um vice-almirante que, entretanto, passou à 

reserva por limite de idade. A Marinha chegou a cancelar a cerimónia de 

transmissão de poderes. 

Um antigo comandante naval diz ao Expresso que não compreende a decisão 

num momento em que "seria melhor apaziguar" a relação entre a chefia da 

Marinha e o CEMGFA, para dar um sinal de que "queria trabalhar em 

conjunto" com os chefes militares. Mais crítico ainda é Fernando Melo 

Gomes, ex-CEMA, que tem sido um dos mais ativos opositores da 

reforma: "Quando conheci a notícia não quis acreditar que fosse 

possível tamanho desrespeito", diz ao Expresso. 

"Conheço o contra-almirante Oliveira e Silva há muitos anos. Tem um 

currículo distintíssimo no campo operacional designadamente em operações 

reais, como combate à pirataria na Somália e Guiné Bissau debaixo de fogo, 

dezenas de milhar de horas de navegação ao contrário dos que agora o 

julgam inapto para o Comando Naval". Aliás o candidato chumbado foi 2º 

comandante naval quando o vice-almirante Gouveia e Melo ocupou esse 

posto. 

Melo Gomes ataca diretamente o CEMGFA e o ministro, ao dizer que 

"evidenciam falta de ética militar de liderança política e de sentido de Estado", 

referindo que esta decisão e este conflito "dá razão aos 28 ex-chefes do 

Estado-Maior, encabeçados pelo General Ramalho Eanes, ao considerarem 

que esta reforma introduziria grave perturbação nas Forças Armadas 

pervertendo a hierarquia e capacidade dos chefes comandarem os seus 

Ramos". E conclui com um recado para a própria Marinha: "Caberá agora a 

quem está no ativo a defesa dos valores da instituição militar que se baseiam 

num princípio simples: a decência". 

O ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e o CEMA 

não responderam às perguntas do Expresso enviadas ontem. 
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EXPRESSO 

Chefe da Armada em guerra com ministro recorre ao 

Presidente 

O conflito no topo da hierarquia militar já resultou numa demissão. Marcelo 

interveio na sombra, sem divulgar a audiência 

Vítor Matos 

10 setembro 2021 

<https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2550/html/primeiro-

caderno/em-destaque/chefe-da-armada-em-guerra-com-ministro-recorre-

ao-presidente> 

A primeira decisão tomada com base na nova arquitetura do comando 

superior das Forças Armadas está a gerar um conflito de tal forma tenso entre 

a Marinha e a Defesa que o Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) se 

reuniu de urgência com o Presidente da República e comandante supremo, 

depois de desautorizado pelos superiores hierárquicos nos termos da nova 

legislação. O almirante Mendes Calado foi recebido ontem, quinta-feira, fora 

da agenda oficial, por Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência do veto do 

ministro da Defesa e do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

(CEMGFA) ao nome do contra-almirante Oliveira Silva proposto pelo ramo 

para comandante naval. 

Para já, o clima de guerrilha no topo da hierarquia militar teve três efeitos: o 

contra-almirante Oliveira Silva, que era chefe de gabinete do CEMA, pediu 

para passar à reserva ao ver o seu nome rejeitado pelo ministro e pelo 

CEMGFA; com esta decisão, o Comando Naval, o mais importante da Marinha, 

que coordena todas as operações no mar, está a ser exercido de forma 

interina, desde agosto, pelo 2º comandante (o contra-almirante Antunes 

Rodrigues), porque senão estaria a ser liderado por um vice-almirante que 

no início de agosto passou à reserva por limite de idade; além disso, há um 

chefe militar fragilizado e em colisão frontal com o poder político e com um 

CEMGFA que viu os seus poderes reforçados no âmbito da nova legislação. 

TROCAR O CEMA POR GOUVEIA E MELO? 

Na hierarquia da Armada, avançam várias fontes militares ao Expresso, a 

perceção é de que o almirante Mendes Calado — que, como os outros chefes, 

foi contra os termos da reforma da lei de bases das Forças Armadas (LOBOFA) 

— está a ser levado ao limite para se demitir antes de acabar o mandato. 

https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2550/html/primeiro-caderno/em-destaque/chefe-da-armada-em-guerra-com-ministro-recorre-ao-presidente
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2550/html/primeiro-caderno/em-destaque/chefe-da-armada-em-guerra-com-ministro-recorre-ao-presidente
https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2550/html/primeiro-caderno/em-destaque/chefe-da-armada-em-guerra-com-ministro-recorre-ao-presidente
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A sensibilidade dominante, mesmo nos meios políticos da Defesa, é de que 

seria forma de abrir caminho ao vice-almirante mais bem colocado para lhe 

suceder: Gouveia e Melo, o agora célebre coordenador da task force da 

vacinação, que passa à reserva por limite de idade antes do fim do mandato 

do atual CEMA. 

De resto, já houve chefes militares dos três ramos que se demitiram por 

menos do que isto: o almirante Mendes Calado passou o verão, desde 2 de 

julho, à espera de uma resposta do ministro; apresentou o nome de Oliveira 

Silva, um militar com um currículo cheio de credenciais operacionais — que 

foi 2º comandante naval quando Gouveia e Melo ocupou esse cargo —, mas 

o ministro João Gomes Cravinho deixou a proposta na gaveta até entrar em 

vigor a nova legislação; dois meses depois, chumbou o nome, o que nunca 

tinha acontecido. 

ALMIRANTES REUNIDOS DE URGÊNCIA 

O ministro assinou o despacho a rejeitar o nome esta segunda-feira, com o 

argumento de ser necessário nomear oficiais-generais “com o perfil adequado 

aos novos desafios”, ou seja, que estejam de acordo com a reforma. Na 

semana anterior, Oliveira Silva chegou a ser convocado para uma reunião 

com o CEMGFA, e a ‘entrevista’ focou-se sobretudo nas mudanças no 

comando superior das Forças Armadas, com que este oficial general nunca 

concordou, apurou o Expresso. Desconsiderado com o veto, o CEMA realizou, 

na quarta-feira e de emergência, um Conselho do Almirantado — onde têm 

assento os sete vice-almirantes da Armada —, o órgão que tinha dado luz 

verde ao nome para ocupar o cargo. O próprio contra-almirante foi ouvido na 

reunião do conselho, para dar conta do conteúdo da sua reunião com o 

CEMGFA. A seguir, Oliveira Silva requereu o abandono da carreira militar e a 

passagem à reserva. 

____________________________________________________________ 

Na Marinha, a perceção é de que o CEMA está a ser desgastado 

para se demitir e dar lugar a Gouveia e Melo 

____________________________________________________________ 

Este braço de ferro é o primeiro teste às alterações à LOBOFA e à Lei de 

Defesa Nacional, que concentram todo o poder operacional no CEMGFA: se 

antes bastava que um chefe militar apresentasse ao ministro da Defesa o 

nome para chefiar o comando de componente — seja o Comando Naval, 

Aéreo ou das Forças Terrestres —, segundo a nova legislação o ministro 

decide depois de ouvir o CEMGFA, a quem estes comandantes operacionais 

passam a estar subordinados. 
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Aliás, este foi um ponto alterado a meio do processo, porque os chefes 

militares protestaram contra a versão inicial, em que o CEMGFA escolhia estes 

comandantes. Mas o resultado acabou por ser o mesmo. Marcelo promulgou 

a reforma, mas deixou um aviso de que estará atento às leis orgânicas dos 

ramos. 

Se um antigo comandante naval diz que “seria melhor” agora o CEMGFA 

tentar “apaziguar a relação com os chefes militares”, Fernando Melo Gomes, 

ex-CEMA e dos maiores críticos da reforma, já tinha afirmado esta semana 

ao Expresso “não acreditar que fosse possível tamanho desrespeito”. Este 

almirante reformado classifica o currículo de Oliveira Silva como 

“distintíssimo” no campo operacional, “em operações reais, como combate à 

pirataria na Somália e Guiné-Bissau debaixo de fogo, dezenas de milhares de 

horas de navegação, ao contrário dos que agora o julgam inapto para o 

Comando Naval”. Os gabinetes do ministro da Defesa, do CEMGFA e do CEMA 

não responderam às perguntas do Expresso até ao fecho desta edição. 

 

... /// ... 

 

Público 

Comandante Supremo das Forças Armadas 

 

 

 

Alexandre Reis Rodrigues 84 

18 setembro 2021 

<https://www.publico.pt/2021/09/18/opiniao/opiniao/comandante-supremo-forcas-

armadas-1976887> 

Regra geral, tem-se aceitado, sem grandes interrogações concetuais, o que 

está inscrito na Lei sobre os direitos e deveres inerentes ao desempenho do 

cargo de Comandante Supremo das Forças Armadas (CSFA) que o Presidente 

da Républica (PR) exerce por inerência. A imagem prevalecente, em tempo 

de paz e fora dos estados de exceção, tende a situar a sua ação num plano 

mais simbólico e protocolar do que prático, não tendo presente - senão 

desconhecendo - que, embora não tenha funções, tem direitos e deveres que 

não são de somenos importância.  

 
84 Vice-almirante, reformado. Antigo Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada. 

https://www.publico.pt/2021/09/18/opiniao/opiniao/comandante-supremo-forcas-armadas-1976887
https://www.publico.pt/2021/09/18/opiniao/opiniao/comandante-supremo-forcas-armadas-1976887
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Entretanto, a evolução da situação de segurança para contornos muito 

diferentes dos que se verificavam na Guerra Fria, de onde resulta a 

indispensabilidade de uma estreita interação entre os elementos do poder 

nacional para garantir os objetivos de segurança e defesa, trouxe a 

necessidade de olhar com renovada atenção para o papel do PR como CSFA.  

Para além desta nova realidade, parece-me evidente que não é possível, nem 

sequer seria racional, dissociar o direito, consagrado na lei, de ser informado 

pelo Governo da situação nas Forças Armadas, da oportunidade de ser 

efetivamente ouvido. Caso contrário, seria uma prerrogativa sem qualquer 

sentido prático. Hoje, neste ambiente mais exigente de segurança e defesa, 

não respeitar essa prerrogativa faz correr o risco de passar uma imagem que 

de algum modo aliena a imagem e o papel efetivo de CSFA.  

No caso concreto da recente promulgação da nova LDN e LOBOFA, pelo que 

veio a público e de certo modo transparece da nota de promulgação do 

Presidente, sobretudo pela tónica posta no reduzido espaço político que o 

processo político lhe deixou, parece seguro concluir que a condução do 

assunto lhe merece reservas que não conseguiu fazer prevalecer e o deixou 

sem alternativas senão promulgar as leis aprovadas na AR.  

Não obstante ninguém tenha dúvidas que é ao Executivo que cabe a condução 

dos poderes de direção política, nomeadamente nos campos da política 

externa e da defesa, o que dizem reputados constitucionalistas é que, nestes 

dois domínios «não é possível conduzir nenhuma política governamental 

eficazmente sem o Presidente da República e muito menos contra ele» 

(Gomes Canotilho e Vital Moreira). 

Pelo que foi feito constar na imprensa, os próximos passos de aprovação das 

leis orgânicas do EMGFA e dos ramos, serão escrutinados mais rigorosamente 

pela Presidência da República, o que não pode deixar de ser olhado como 

resposta às reservas que se sabe terem sido expressas pelos chefes dos 

ramos sobre alguns aspetos das mudanças e ao enorme, mas desinteressado, 

esforço das muitas personalidades que chamaram a atenção para os erros 

que estavam a ser cometidos.  

Embora não seja realista esperar qualquer retrocesso expressivo – ainda que 

desejável e justificado -, fica a esperança de que o bom senso, tão reclamado 

pelos críticos das alterações, possa voltar a ser devidamente contemplado.  

É o que se espera dos próximos passos de preparação das novas leis 

orgânicas dos ramos pelo MDN, no campo das suas obrigações de consulta 

do Presidente que, como Comandante Supremo, tem um papel insubstituível 

na manutenção da estabilidade na instituição militar, estabilidade ameaçada 

por medidas que dois dos seus antecessores e a prática totalidade (exceto 

um) dos que exerceram funções de chefia mais elevada se pronunciaram 

contra e nunca tiveram uma explicação plausível. Se ela existe seria bom que 
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fosse explicitada. Infelizmente, parece que só existem opções controversas, 

que estão a criar uma agudização altamente inconveniente da situação, como 

é o caso do processo de substituição do Comandante Naval. 

 

 

... /// ... 

 

 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Chefe do Estado-Maior da Armada sai. Gouveia e Melo o 

provável sucessor 

O ex-coordenador da Task Force da Vacinação, vice-almirante Gouveia e Melo 

é nesta altura o melhor colocado para assumir o cargo. O Almirante António 

Mendes Calado criticou a reorganização da estrutura superior das Forças 

Armadas que está em vigor. O Ex-CEMA Melo Gomes diz que é uma "reedição" 

do PREC 

 

 

 

 

 

 

Almirante António Maria Mendes Calado 

© Tiago Petinga / Lusa 

Valentina Marcelino 

28 Setembro 2021 — 21:51 

<https://www.dn.pt/politica/chefe-do-estado-maior-da-armada-foi-demitido-

14170822.html> 

O ministro da Defesa Nacional propôs ao Presidente da República, Chefe 

Supremo das Forças Armadas, a demissão do Chefe de Estado-Maior da 

Armada, Almirante António Maria Mendes Calado. 

Mendes Calado, 64 anos, foi nomeado pela primeira vez em março de 2018, 

sucedendo a António Silva Ribeiro, atual Chefe de Estado-Maior-General das 

Forças Armadas (CEMGFA). 

https://www.dn.pt/autor/valentina-marcelino.html
https://www.dn.pt/politica/chefe-do-estado-maior-da-armada-foi-demitido-14170822.html
https://www.dn.pt/politica/chefe-do-estado-maior-da-armada-foi-demitido-14170822.html
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Em fevereiro deste ano, em plena pandemia, foi reconduzido no cargo por um 

período "máximo de dois anos". 

Esta demissão coincidiu com o dia em que foi anunciado o fim da task force 

da vacinação, coordenada com enorme sucesso pelo vice-almirante 

Gouveia e Melo, que será o mais provável sucessor de Calado. 

Gouveia e Melo já tinha manifestado, inclusivamente ao DN, que quando 

deixasse a task force gostaria de voltar à sua "casa", a Marinha, de onde tinha 

saído como Comandante Naval para assumir o cargo de Adjunto para o 

Planeamento do CEMGFA. 

Segundo a Lei Orgânica de Bases da Organização da Forças Armadas 

(LOBOFA), "os Chefes de Estado-Maior dos ramos são nomeados e exonerados 

pelo Presidente da República, sob proposta do Governo, a qual deve ser 

precedida de audição, através do Ministro da Defesa Nacional, do CEMGFA". 

Mendes Calado era especializado em artilharia e concluiu a sua carreira no 

mar como comandante da fragata Corte Real, entre julho de 2002 e dezembro 

de 2005. 

Nas audições parlamentares deste ano sobre a proposta do governo para 

alterar a Lei de Defesa Nacional e a LOBOFA de forma a reforçar o poder do 

CEMGFA, Mendes Calado, tal como os Chefes do Exército e da Força Aérea, 

manifestou reservas e apresentou críticas. 

"Parece uma reedição do PREC" 

Ouvido na comissão parlamentar de Defesa, o almirante António Mendes 

Calado defendeu que a reforma legislativa - aprovada depois por maioria dos 

deputados - para alterar a estrutura das Forças Armadas "não pode prejudicar 

a competência" dos chefes para "comandar e para administrar o respetivo 

ramo, nem afetar a sua dependência relativamente ao ministro da Defesa 

Nacional". 

De acordo com uma intervenção escrita, à qual o DN teve acesso, Mendes 

Calado alertou os deputados para alguns aspetos que a Marinha considerava 

"essencial" que fossem melhorados nos diplomas, a começar pela "autonomia 

administrativa dos ramos e à clarificação das dependências dos respetivos 

Chefes de Estado-Maior". 

O CEMA apontou que, nas propostas do Governo para alterar a estrutura das 

Forças Armadas, "a dependência hierárquica dos Chefes de Estado-Maior em 

relação ao CEMGFA foi estabelecida relativamente a 'todos os assuntos 

militares'", considerando que esta é "uma formulação imprecisa e de difícil 

delimitação". 
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"Efetivamente, são os Chefes de Estado-Maior que, nos termos da lei, prestam 

contas sobre a gestão do seu ramo, pelo que é necessário que fique claro que 

a competência para comandar e para administrar os recursos do ramo 

compete ao respetivo Chefe do Estado-Maior, respeitando, dessa forma, a 

autonomia administrativa do ramo", escreveu. 

Em coerência, continuava o CEMA, "de forma a salvaguardar a manutenção 

da autonomia administrativa dos ramos, importa manter, nos Chefes de 

Estado-Maior, a competência para a administração de recursos dos ramos, e, 

no CEMGFA, a competência para o emprego operacional das capacidades dos 

Sistemas de Forças no cumprimento das missões das Forças Armadas". 

Para o ex-CEMA, Almirante Melo Gomes, um dos principais dinamizadores 

da "carta dos 28" (com vários ex-Chefes, encabeçados pelo General Ramalho 

Eanes) contra a reforma do governo, disse ao DN que a demissão de Mendes 

Calado "parece a reedição do PREC de 1975, em que há saneamentos 

políticos". "Uma pessoa que não está de acordo, exprime as suas ideias no 

local próprio, no parlamento, diz que cumpre a Lei e depois é demitida. Se 

isto não é saneamento político é o quê?", questiona. 

Melo Gomes deixa ainda outra consideração relacionada com o papel que a lei 

confere ao Presidente da República. "Não sei se esta demissão foi acordada 

previamente com o Presidente da República, que é que pode exonerar. Se não 

foi, está em causa o regular funcionamento das instituições democráticas". 

 

... /// ... 

 

EXPRESSO 

Chefe do Estado-Maior da Armada cai. Gouveia e Melo será 

escolhido para chefiar a Marinha 

 

 

 

 
 

 

 

Almirante Mendes Calado, chefe do Estado-Maior da Armada 

 Tiago Petinga/Lusa 

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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O almirante Mendes Calado foi chamado ao ministro da Defesa e informado 

de que ia ser exonerado. A decisão está nas mãos de Belém. O Presidente 

poderá falar do assunto  

28 setembro, 2021 22:20 

 

 

 

 

Vítor Matos 

Jornalista 

<https://expresso.pt/politica/2021-09-28-Chefe-do-Estado-Maior-da-Armada-cai.-

Gouveia-e-Melo-sera-escolhido-para-chefiar-a-Marinha-b2fb2be0> 

No mesmo dia em que o vice-almirante Gouveia e Melo deixou a 

coordenação da task-force da vacinação - numa cerimónia com a presença 

do primeiro-ministro, do ministro da Defesa e da ministra da Saúde -, 

o almirante António Mendes Calado, chefe do Estado-Maior da 

Armada (CEMA), foi chamado ao ministro da Defesa e informado de que ia 

ser proposta a sua exoneração ao Presidente da República. A notícia foi 

avançada pelo Diário de Notícias e confirmada pelo Expresso. 

O chefe do Estado-Maior da Armada estava de férias quando foi 

chamado por João Gomes Cravinho para uma reunião às 18h desta terça-

feira [28SET], onde foi informado de que ia ser proposta a sua saída de 

funções. No entanto, a decisão depende de Marcelo Rebelo de Sousa, 

por ser o Presidente da República que nomeia e exonera os chefes militares 

mediante proposta do Governo, depois de ouvido o CEMGFA. Marcelo 

poderá falar sobre o assunto publicamente esta quarta-feira [29SET], 

ao fim da manhã, depois de uma visita à Casa do Artista, avançou ao 

Expresso uma fonte de Belém. 

O CEMA já terá recebido do ministro a carta com o nome proposto para o 

substituir, apurou o Expresso, e que deverá ser aberta na reunião do 

Conselho Almirantado, que dará um parecer não vinculativo sobre o oficial-

general indicado. Segundo fontes do Ministério da Defesa à Lusa, confirma-

se a informação inicial do Expresso de que o Governo vai propor o vice-

almirante Gouveia e Melo para CEMA. Uma antiga alta patente explica que 

esta situação é inédita, porque não tem memória de um CEMA ter sido 

demitido, situação que está a deixar a Marinha em "polvorosa" - mais pelo 

processo do que com o facto de o substituto ser Gouveia e Melo. O mandato 

do CEMA, reconduzido em fevereiro, podia prolongar-se por dois anos até 

fevereiro de 2023, mas o vice-almirante responsável pelo sucesso do plano 

de vacinação passaria à reserva antes disso. 

https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/politica/2021-09-28-Chefe-do-Estado-Maior-da-Armada-cai.-Gouveia-e-Melo-sera-escolhido-para-chefiar-a-Marinha-b2fb2be0
https://expresso.pt/politica/2021-09-28-Chefe-do-Estado-Maior-da-Armada-cai.-Gouveia-e-Melo-sera-escolhido-para-chefiar-a-Marinha-b2fb2be0
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As relações do CEMA com o Governo e com o chefe do Estado-Maior da 

General das Forças Armadas (CEMGFA) estavam degradadas a tal ponto que, 

na primeira semana de setembro, o almirante Mendes Calado pediu uma 

reunião de urgência com o Presidente da República e comandante 

supremo, depois de ter sido desautorizado pelos superiores hierárquicos, nos 

termos da nova e polémica reforma, por causa da nomeação do comandante 

naval. 

Como então noticiou o Expresso, o CEMA chegou a ser recebido em Belém, 

fora da agenda oficial, na sequência do veto do ministro da Defesa e do 

CEMGFA ao nome do contra-almirante Oliveira Silva proposto pelo ramo para 

comandante naval. O CEMA propôs o nome no início de julho, mas [o 

ministro] deixou-o na gaveta até setembro, [até] depois de entrar em vigor 

a nova legislação que prevê que o CEMGFA seja ouvido quanto aos nomes 

dos comandantes operacionais. E deu parecer negativo. 

Em reação a esta notícia, o ex-CEMA na reforma, almirante Melo Gomes, 

um dos maiores críticos da reforma do comando superior das Forças Armadas 

- e promotor da Carta dos 28 ex-chefes militares encabeçada por Ramalho 

Eanes - diz ao Expresso que está em causa a "decência": "Parece que 

estamos em 1975 com os saneamentos políticos do PREC", por o CEMA 

ter discordado da reforma. E acrescenta, numa crítica ao processo de 

exoneração: "Não tenho nada contra a observância da lei, mas tenho 

contra a não observância da decência". Num recado para o Presidente 

da República, o ex-CEMA considera ainda que a decisão "se não foi 

concertada com Belém, este processo põe em causa o regular 

funcionamento das instituições democráticas", o motivo constitucional 

para a demissão do Governo. 

O Expresso falou esta noite com vários oficiais-generais da Marinha na 

reforma e na reserva, que, surpreendidos pela notícia, se mostraram 

indignados com o processo, mas que não querem aparecer a falar do assunto 

antes de conhecerem mais pormenores, sobretudo as razões invocadas para 

a proposta de exoneração do CEMA. No entanto, se há quem refira um "ajuste 

de contas" político, o Expresso também ouviu a opinião de que Mendes 

Calado devia ter-se demitido quando as relações com o Governo e com o 

CEMGFA se tornaram insanáveis. 

As divergências tiveram origem no processo de reforma do comando das 

Forças Armadas, a que o CEMA se opôs ao longo do processo legislativo, 

assim como os outros dois chefes militares, do Exército e da Força Aérea. A 

intervenção do almirante na comissão parlamentar de Defesa foi o momento 

mais público dessas discordâncias - apesar de a reunião ter sido à porta 

fechada. 

https://expresso.pt/politica/2021-05-13-Perturbacao-nas-Forcas-Armadas.-Eanes-encabeca-revolta-inedita-de-28-ex-chefes-militares-83ae2f31


A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas 

 

622 

Nessa audiência, em junho, entre outras críticas, Mendes Calado disse aos 

deputados que a reforma "não pode prejudicar a competência" dos chefes 

para "comandar e para administrar o respetivo ramo, nem afetar a sua 

dependência relativamente ao ministro da Defesa Nacional." 

O almirante Calado é a segunda baixa do conflito entre o ministro e os chefes 

militares por causa da nova arquitetura no topo da defesa. A primeira foi o 

contra-almirante Oliveira Silva, que pediu para passar à reserva assim que o 

seu nome foi vetado pelo ministro e pelo CEMGFA para comandante naval. 

 

 

 

... /// ... 

 

 

TSF 

Gouveia e Melo vai ser proposto para Chefe do Estado-Maior 

da Armada 

A informação foi confirmada por uma fonte próxima do processo e ligada à 

Defesa Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Lusa 

Por Lusa 

28 setembro, 2021 • 22:56 

<https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/gouveia-e-melo-vai-ser-proposto-para-

substituir-atual-chefe-do-estado-maior-armada-14170970.html> 

O vice-almirante Gouveia e Melo vai ser proposto pelo Governo ao Presidente 

da República para substituir o atual Chefe do Estado-Maior da Armada que 

vai ser exonerado, adiantou à Lusa fonte próxima do processo. A informação 

foi confirmada à Lusa por uma fonte próxima do processo e ligada à Defesa 

Nacional. 
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Henrique Gouveia e Melo assumiu o comando da task force no passado dia 3 

de fevereiro, na sequência da demissão do anterior coordenador Francisco 

Ramos, que esteve pouco mais de dois meses à frente da equipa. 

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, vai propor ao 

Presidente da República a exoneração do Chefe do Estado-Maior da Armada, 

confirmaram hoje à Lusa fontes ligadas à Defesa. De acordo com fontes 

ligadas à área da Defesa, o atual Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante 

António Mendes Calado deverá, por proposta do Governo, sair do cargo que 

ocupa desde 2018. 

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. 

A Lusa tentou sem êxito obter um comentário do almirante António Mendes 

Calado. 

... /// ... 

 

TSF 

Algo de grave se passou." Demissão de António Mendes 

Calado precisa de ser explicada 

O vice-almirante Pires Neves admite estar preocupado e considera ser 

importante saber as razões pelas quais o chefe do Estado-Maior da Armada 

está a ser alvo de um processo de demissão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vice-almirante Gouveia e Melo vai ser proposto para substituir António Mendes 

Calado 

© Filipe Amorim/Global Imagens 

Cristina Lai Men com Carolina Quaresma 
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Na a sequência da exoneração do almirante António Mendes Calado do cargo 

de chefe do Estado-Maior da Armada, o ministro João Gomes Cravinho vai 

levar a Belém o nome do vice-almirante Gouveia e Melo que chefiou, até 

agora, a task force da vacinação contra a Covid-19. 

Mendes Calado, o almirante agora afastado do cargo, tinha sido muito crítico 

do modelo de reorganização da estrutura de comando das Forças Armadas, 

previsto nas alterações à lei de defesa nacional. Esse modelo prevê o reforço 

do poder do Chefe do Estado-Maior General, o que mereceu sérias críticas 

dos chefes dos três ramos militares. 

Ouvido pela TSF, o vice-almirante Pires Neves, do grupo de Reflexão 

Estratégica Independente, igualmente crítico da reforma das Forças 

Armadas, estranha a demissão e mostra-se convicto de que algo de grave se 

passou. 

"Naturalmente se há uma demissão em cima da mesa nós podemos admitir 

que alguma coisa de grave se passou", afirma, sublinhando que "isto é 

estranho, mas pode haver razões". O vice-almirante Pires Neves admite estar 

preocupado e considera ser importante saber as razões pelas quais o 

almirante António Mendes Calado está a ser alvo de um processo de 

demissão. 

O vice-almirante Pires Neves acrescenta que é necessária uma explicação 

pública deste processo. 

"Numa lógica de cidadania, todos nós deveremos conhecer as razões da 

demissão do Chefe, porque tem que haver fundamento para a demissão. Se 

não houver será sempre um ato estranho e enquanto cidadão isso preocupa-

me e julgo que nos deve preocupar a todos nós" [cidadãos e portugueses], 

disse. 

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, vai propor 

ao Presidente da República a demissão do chefe do Estado-Maior da Armada. 

De acordo com fontes ligadas à área da Defesa, o atual chefe do Estado-Maior 

da Armada, almirante António Mendes Calado deverá, por proposta do 

Governo, sair do cargo que ocupa desde 2018. O vice-almirante Gouveia e 

Melo vai ser proposto pelo Governo ao Presidente da República para 

substituir António Mendes Calado. 

 

 

 

... /// ... 
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RTP 3 

Vice-Almirante Pires Neves quer saber as "razões" para a 

demissão do Chefe do Estado-Maior da Armada8% 
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29 setembro, 1030 

<https://www.rtp.pt/noticias/pais/vice-almirante-pires-neves-quer-saber-as-

razoes-para-a-demissao-do-chefe-do-estado-maior-da-armada_v1352098> 

Na RTP 3, o vice-almirante Pires Neves afirmou que não "é muito normal" um 

processo de demissão do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada. Diz 

ele que, "como cidadão", gostaria de saber "quais as razões que 

fundamentam" esta demissão. Pires Neves, do grupo de Reflexão Estratégica 

Independente, afirmou que não vê que "tenha havido qualquer atuação 

menos correta" por parte do Almirante António Maria Mendes Calado. "Se 

alguma coisa aconteceu tem que ser muito grave, que leve à necessidade de 

equacionar a sua demissão".  

Disse ainda que, sobre a reforma da estrutura das Forças Armadas, o próprio 

Almirante "foi ouvido em sede própria [a CDN-AR] onde o processo estava 

em discussão e foi nessa sede e na qualidade [de CEM] que emitiu a sua 

opinião". 

E, apesar de não ter concordado com "alguns aspetos que estavam em cima 

da mesa, apresentou algumas sugestões, e era isso que lhe competia fazer, 

porque se querem saber a opinião de alguém têm que estar abertos a isso. 

Manifestou em sede própria, não foi à revelia de ninguém e quanto a mim 

bem". 

Pires de Neves continuou ao afirmar que passado este processo, e uma vez 

aprovada a legislação, "só há que a cumprir". 

... /// ... 
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EXPRESSO 

Marcelo desautoriza ministro e trava substituição de Mendes 

Calado por Gouveia e Melo. “Não é o momento adequado” para 

falar do assunto 

 
 

 

 

 

Paulo Duarte 

A substituição do Chefe do Estado-Maior da Armada, quando acontecer, é 

uma decisão sua, avisa Marcelo, que também não gostou de ver o nome do 

vice-almirante Gouveia e Melo nas notícias sobre a substituição. O 

Presidente da República fala em “três equívocos” nas informações 

avançadas nas últimas horas 

29 setembro, 2021 13:32 

 
 
 

 

 

Hélder Gomes 

Jornalista 

O Presidente da República afirmou esta quarta-feira que o Chefe do Estado-

Maior da Armada (CEMA), o almirante António Mendes Calado, não vai cessar 

funções neste momento. Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que a sua 

substituição, quando acontecer, é uma decisão sua. O comandante supremo 

das Forças Armadas também não gostou de ver o nome do vice-almirante 

Henrique Gouveia e Melo nas notícias sobre a substituição de Mendes Calado. 

<https://expresso.pt/politica/2021-09-29-Marcelo-desautoriza-ministro-e-trava-

substituicao-de-Mendes-Calado-por-Gouveia-e-Melo.-Nao-e-o-momento-adequado-

para-falar-do-assunto-cc669930> 

Na terça-feira [28 SET], o dia em que Gouveia e Melo deixou a coordenação 

da task force da vacinação, o CEMA foi chamado ao gabinete do ministro da 

Defesa, João Gomes Cravinho, e informado de que ia ser proposta a sua 

exoneração ao Presidente da República. O Expresso avançou ainda que o 

Governo iria propor Gouveia e Melo para CEMA. 
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No exterior da Casa do Artista, em Lisboa, Marcelo fez questão de esclarecer 

o que descreveu como “três equívocos”. Primeiro: o CEMA, que viu o seu 

mandato renovado a 1 de março - renovação essa que normalmente dura 

dois anos -, “mostrou uma disponibilidade, com elegância pessoal e 

institucional, para prescindir de parte do tempo para permitir que pudessem 

aceder à sua sucessão camaradas seus antes de deixarem o ativo”. “Nessa 

altura, foi acertado um determinado momento para isso ocorrer, que não é 

este momento”, insistiu Marcelo, reforçando: “há aqui um equívoco de 

momento acerca da cessação de funções”. 

Segundo equívoco: o que Marcelo viu “ser apresentado como 

fundamentação” para o afastamento do atual CEMA, ou seja, a oposição de 

Mendes Calado à reforma da estrutura superior das Forças Armadas, proposta 

pelo Governo. O Presidente lembra que o almirante expôs “o ponto de vista 

da Armada no processo de elaboração de uma lei”, à semelhança do que 

fizeram os chefes do Estado-Maior do Exército e da Força Aérea. Os chefes 

dos três ramos das Forças Armadas intervieram igualmente no Conselho 

Superior de Defesa Nacional, “como é seu direito e é seu dever”, e juntaram-

se ao parecer unânime favorável no final. 

Também se deslocaram à Assembleia da República e expuseram os seus 

pontos de vista e, “a partir do momento, em que foi votada a lei, acataram e 

respeitaram a lei em vigor”. “Isto é um exemplo de lealdade institucional e 

não de deslealdade institucional”, sustentou Marcelo. 

E, por fim, o terceiro equívoco: “só faz sentido falar em substituição depois 

terminado o exercício de funções”. “Não sendo esse o caso, em momento 

adequado, que não é este, quando se colocar essa questão, se colocará a 

questão da substituição”, disse, lamentando que as notícias tenham acabado 

por envolver o nome de Gouveia e Melo. O vice-almirante “merece, pela sua 

carreira, a condecoração cujas insígnias lhe entreguei, e, pela atuação na 

campanha da vacinação, o agradecimento de todos os portugueses”, disse. 

O que não merecia, sustentou o Presidente da República, era ver o seu nome 

envolvido nesta polémica. “O seu mérito, a sua classe, a sua categoria 

dispensam o ser envolvido numa situação em que pudesse aparecer como 

num atropelamento de pessoas ou de instituições. Não é bom nem para as 

pessoas, nem para as instituições”, sentenciou. 

https://expresso.pt/politica/2021-09-28-Chefe-do-Estado-Maior-da-Armada-cai.-Gouveia-e-Melo-sera-escolhido-para-chefiar-a-Marinha-b2fb2be0


A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas 

 

628 

A razão por que Marcelo esclareceu estes três equívocos é “a salvaguarda das 

pessoas envolvidas e o prestígio das instituições”. “É tudo muito mais simples 

e claro do que aquilo que me pareceu resultar de um erro de informação ou 

de perceção verificado nas últimas horas”, sintetizou. E rematou, dizendo: 

“só há uma pessoa que tem o poder de decisão [nesta matéria], que é o 

Presidente da República, a palavra final é do Presidente da República”. “Não 

vale a pena estar a antecipar palavras e decisões que não existiram. E não 

há razão para especulações.” O que deve existir é “estabilidade nas 

instituições, nomeadamente numa instituição que, por natureza, deve ser 

estável, que são as Forças Armadas Portuguesas”. 

 

... /// ... 

 

SIC Notícias 

Marcelo fala em "três equívocos" sobre alterações na chefia do 

Estado-Maior da Armada 

 

 
 
 

29 setembro 2021 às 13:44 

<https://sicnoticias.pt/pais/2021-09-29-Marcelo-fala-em-tres-equivocos-sobre-

alteracoes-na-chefia-do-Estado-Maior-da-Armada-42afe68a> 

O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas 

esclarece e diz que não é momento para falar em substituição. 

O Presidente da República diz que não faz sentido nesta altura falar 

na substituição do chefe de Estado Maior da Armada (CEMA) que viu 

o seu mandato renovado no passado mês de março. Ainda assim, 

Marcelo Rebelo de Sousa quis esclarecer aquilo que considera serem 

"três equívocos". 

Marcelo Rebelo de Sousa desmente assim que haja, neste momento, uma 

substituição do Chefe do Estado-Maior da Armada. 

O almirante Mendes Calado renovou o contrato em março por mais dois anos, 

embora tenha já mostrado disponibilidade para "abandonar o cargo mais 

cedo e permitir que pudessem aceder à sua posição camaradas antes 

de deixar o ativo", revelou o Presidente da República e Comandante 

Supremo das Forças Armadas. 

https://sicnoticias.pt/autores/2017-01-26-SIC-Noticias-612fb40c
https://sicnoticias.pt/pais/2021-09-29-Marcelo-fala-em-tres-equivocos-sobre-alteracoes-na-chefia-do-Estado-Maior-da-Armada-42afe68a
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MARCELO FALA EM "ESPECULAÇÕES" NA POLÉMICA COM CHEFE DE 

ESTADO-MAIOR DA ARMADA 

O Presidente da República reafirmou que o que se passa são apenas 

especulações e que o almirante Gouveia e Melo "dispensa ser envolvido 

numa situação em que pudesse aparecer como que atropelamento de 

pessoas ou instituições". 

Gouveia e Melo deverá ser o próximo Chefe do Estado-Maior da Armada, mas 

já estão a causar polémica as manobras do Governo para retirar do cargo o 

atual Chefe do Estado-Maior. 

A decisão final está nas mãos do Presidente da República. 

 

 

... /// ... 

 

 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Saída do chefe do Estado-Maior da Armada não será agora. 

"Palavra final é do Presidente da República" 

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o almirante chefe do Estado-Maior da 

Armada mostrou disponibilidade "para prescindir de parte" do tempo de 

mandato "para permitir que pudessem aceder à sua sucessão camaradas seus 

antes de deixarem a atividade, de deixarem o ativo". 
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O Presidente da República afirmou esta quarta-feira que a saída do chefe do 

Estado-Maior da Armada, almirante António Mendes Calado, antes do fim do 

mandato está acertada, mas não acontecerá agora, escusando-se a adiantar 

qual será a data. 

Em declarações aos jornalistas, na Casa do Artista, em Lisboa, Marcelo 

Rebelo de Sousa 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". 

O chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas referiu que 

não intervém habitualmente nestes casos, acrescentando: "Abro hoje uma 

exceção para esclarecer três equívocos e pôr um ponto final, portanto, naquilo 

que pode ser a especulação sobre esses equívocos”. 

"Primeiro equívoco: o senhor almirante chefe do Estado-Maior da Armada viu 

o seu mandato renovado a partir do dia 1 de março deste ano. Normalmente 

essa renovação dura dois anos, mas mostrou uma disponibilidade, com 

elegância pessoal e institucional, para prescindir de parte do tempo para 

permitir que pudessem aceder à sua sucessão camaradas seus antes de 

deixarem a atividade, de deixarem o ativo. E, portanto, nessa altura foi 

acertado um determinado momento para isso ocorrer, que não é este 

momento", disse. 

Marcelo Rebelo de Sousa reforçou a mensagem de que "há aqui um 

equívoco de momento acerca de cessação de funções do senhor 

almirante chefe do Estado-Maior da Armada" e adiantou que irá estar 

com o almirante António Mendes Calado na segunda-feira na Escola 

de Tecnologias Navais. 

No seu entender, existe um "segundo equívoco", que respeita à 

"fundamentação para a cessação de funções do senhor almirante chefe do 

Estado-Maior da Armada". 

O Presidente da República contestou que a saída de Mendes Calado da 

chefia da Armada esteja relacionada com "a intervenção que fez 

expondo o ponto de vista da Armada, como fizeram os senhores 

generais chefes do Estado-Maior do Exército e do Estado-Maior da 

Força Aérea" sobre a reforma orgânica das Forças Armadas. 

"Sendo certo que intervieram no Conselho Superior de Defesa Nacional, como 

é seu direito e é seu dever, juntaram-se ao parecer unânime favorável no 

final, foram à Assembleia da República expor os seus pontos de vista. E a 

partir do momento em que foi votada a lei, acataram e respeitaram a lei em 

vigor", assinalou, defendendo que "isto é um exemplo de lealdade 

institucional, e não de deslealdade institucional". 

https://www.dn.pt/politica/chefe-do-estado-maior-da-armada-foi-demitido-14170822.html
https://www.dn.pt/politica/chefe-do-estado-maior-da-armada-foi-demitido-14170822.html
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Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "o terceiro equívoco diz respeito à 

substituição", em que só faz sentido falar "depois de terminado o 

exercício de funções". 

"Eu esclareço estes três equívocos, porque se trata de salvaguardar a 

reputação das pessoas envolvidas e se trata de salvaguardar o prestígio das 

instituições. Portanto, é tudo muito mais simples e claro do que aquilo que me 

pareceu resultar de um erro de informação ou de perceção verificado nas 

últimas horas, desde ontem ao fim da tarde, começo da noite, e agora ao fim 

da manhã", declarou. 

Depois, o Presidente da República lamentou ver o vice-almirante 

Henrique Gouveia e Melo, que coordenou a estrutura responsável pelo 

plano nacional de vacinação contra a covid-19, envolvido em notícias 

sobre a substituição do chefe do Estado-Maior da Armada, numa 

situação que pode parecer "de atropelamento de pessoas ou de 

instituições". 

Na terça-feira, fontes ligadas à Defesa Nacional disseram à agência Lusa que 

o Governo tencionava propor ao Presidente da República a exoneração do 

chefe do Estado-Maior da Armada, cargo que ocupa desde 2018, tendo sido 

reconduzido para mais dois anos de mandato com início em março deste ano. 

Fonte próxima do processo e ligada à Defesa Nacional adiantou à Lusa que o 

Governo iria propor o vice-almirante Gouveia e Melo para substituir o atual 

chefe do Estado-Maior da Armada. 

Marcelo não diz qual será o momento da saída do almirante Mendes 

Calado da chefia da Armada 

Nos termos da lei orgânica das Forças Armadas, os chefes dos ramos das 

Forças Armadas 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. 

Interrogado sobre qual será o momento da saída do almirante Mendes Calado 

da chefia da Armada, o chefe de Estado respondeu: "Quando for esse 

momento, ele chegará, e uma coisa é certa, só há uma pessoa que tem 

o poder de decisão: é o Presidente da República. Quer dizer, há 

instituições que propõem, há instituições que são ouvidas, há 

instituições que se pronunciam. A palavra final é do Presidente da 

República". 

"Não vale a pena, portanto, estar a antecipar palavras que não existiram, 

decisões que não existiram. E não há razão, portanto, para especulações que 

vi surgirem. Há razões para estabilidade nas instituições, nomeadamente 

numa instituição que por natureza deve ser estável, que são as Forças 

Armadas Portuguesas", concluiu. 
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RTP 

Melo Gomes não entende saída do CEMA e considera 

intervenção de PR "positiva e oportuna" 

por Lusa 

29 setembro 2021, 15:26  

https://www.rtp.pt/noticias/pais/melo-gomes-nao-entende-saida-do-cema-e-

considera-intervencao-de-pr-positiva-e-oportuna_n1352381 

O ex-Chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA), Melo Gomes, disse hoje não 

entender as razões que motivaram a intenção de exonerar o atual CEMA, 

elogiando as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a matéria. 

Em declarações à Lusa, o ex-chefe de Estado-Maior da Armada, Fernando 

Melo Gomes, diz ter recebido a notícia de que o Governo pretendia propor ao 

Presidente da República a saída do almirante António Mendes Calado do cargo 

- cujo novo mandato teve início a 01 de março - "com a maior das 

perplexidades". 

"Porque considero o almirante Calado como uma pessoa que cumpre 

exemplarmente o seu dever, uma pessoa de princípios e de valores e, 

portanto, não lhe reconheço nenhum erro, pelo menos visível, que leve o 

ministro da Defesa Nacional e o Chefe do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas a propor a sua exoneração. Gostaria de saber qual é de facto o 

motivo", apontou o também presidente da Mesa da Assembleia Geral do GREI 

(Grupo de Reflexão Estratégica Independente), que junta antigos chefes 

militares. 

De acordo com fontes próximas do processo e ligadas à Defesa Nacional, o 

Governo pretendia também propor ao Presidente da República o nome do 

vice-almirante Gouveia e Melo, líder da `task force` responsável pela 

vacinação contra a covid-19, para substituir Mendes Calado no cargo. 

Hoje, o Presidente da República afirmou que a saída do chefe do Estado-Maior 

da Armada, antes do fim do mandato está acertada, mas não acontecerá 

agora, escusando-se a adiantar qual será a data. 

Melo Gomes comentou também estas declarações, considerando que "a 

intervenção do senhor Presidente da República teve o mérito de clarificar de 

uma vez por todas as questões, os equívocos, como o senhor Presidente 

referiu". "E de assumir o seu papel como Comandante Supremo das Forças 

Armadas, no sentido de salvaguardar o prestígio e a dignidade das 

instituições e também das pessoas, quer do almirante Calado, quer do 

almirante Gouveia e Melo”. 
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“Tenho que considerar como muito positiva e como muito oportuna esta 

explicação", defendeu. 

Na opinião do ex-chefe militar, todo este processo "decorre das alterações 

recentes à Lei de Defesa Nacional e da Lei Orgânica de Bases da Organização 

das Forças Armadas (LOBOFA)". 

"Vinte sete ex-chefes de Estado Maior e mais eu tentámos de todas as formas 

alertar o poder político para o atrito que [esta reforma] iria colocar entre o 

CEMGFA, o ministro e os chefes de Estado-Maior dos ramos. E as 

consequências imediatas estão aqui à vista", apontou, numa referência a uma 

carta do "Grupo dos 28" ex-chefes de Estado Maior dos três ramos, incluindo 

Ramalho Eanes, que criticava o processo. 

Questionado sobre em que posição fica o almirante Gouveia e Melo neste 

contexto, Melo Gomes respondeu que "fica numa posição complicada". 

"Eu penso que isto talvez tenha tido como pensamento de base alguma inveja 

em relação ao protagonismo que o almirante Gouveia e Melo teve neste 

processo todo de vacinação dos portugueses. (...) isso levantou grandes 

contrações em relação ao seu desempenho porque evidenciou a 

incompetência face à competência que ele foi capaz de imprimir em todo o 

processo", aditou. 

Para Melo Gomes, "quer seja uma solução, quer seja outra, ninguém fica bem 

neste cenário". 

"As Forças Armadas saem diminuídas, porque a incidência partidária é de 

uma forma esdrúxula de exercer o poder e que não deve ser de maneira 

nenhuma a regra de ação do poder político em relação a uma instituição 

estruturante do Estado como são as FA. E, portanto, tudo isto vai deixar 

marcas profundas, não só na Marinha, mas também nos outros ramos", 

defendeu. 

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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EXPRESSO 

Crise. Marcelo só soube da reunião do ministro da Defesa com 

o CEMA “depois de ela ter acontecido” 

 
 

 

 

 

 

Tiago Petinga/Lusa 

“Inexplicável.” Presidente da República só teve conhecimento da conversa 

em que Gomes Cravinho exonerou o chefe da Armada “depois de ela ter 

acontecido”. Marcelo Rebelo de Sousa desautorizou o ministro da Defesa em 

público e alertou estar em causa “o prestígio das instituições”. António 

Costa pediu audiência com Cravinho em Belém - no fim do encontro, uma 

breve nota da Presidência diz que os “equívocos ficaram esclarecidos” 

29 setembro, 2021 20:00 

 

 

 

 

 
 

Ângela Silva 

Jornalista 

O Presidente da República, que é comandante supremo das Forças Armadas, 

só soube da reunião que o ministro da Defesa, Gomes Cravinho, teve na 

terça-feira com o chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), Mendes Calado, 

para o informar de que iria ser exonerado "depois de ela ter acontecido", 

confirma ao Expresso fonte oficial da Presidência da República. 

"É inexplicável", sublinham no Palácio de Belém, para onde o primeiro-

ministro se dirigiu esta quarta-feira acompanhado do ministro da Defesa após 

ter pedido uma audiência ao Presidente alegadamente para "esclarecer 

equívocos" - equívocos esses que ficaram esclarecidos, segundo uma breve 

nota da Presidência divulgada no final da audiência. 

https://expresso.pt/autores/2015-05-02-Angela-Silva
https://expresso.pt/politica/2021-09-29-Esclarecer-equivocos.-Costa-pede-audiencia-a-Marcelo-e-leva-o-ministro-da-Defesa-0b152b94
https://expresso.pt/politica/2021-09-29-Esclarecer-equivocos.-Costa-pede-audiencia-a-Marcelo-e-leva-o-ministro-da-Defesa-0b152b94
https://expresso.pt/politica/2021-09-29-Terminou-reuniao-em-Belem.-Nota-laconica-diz-que-equivocos-ficaram-esclarecidos-9977eead
https://expresso.pt/autores/2015-05-02-Angela-Silva


Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

635 

António Costa tenta assim apagar um fogo que Marcelo mostrou esta quarta-

feira em público ter atingido dimensões de crise quando afirmou estar em 

causa "o prestígio das pessoas e das instituições". 

"Só há uma pessoa que tem o poder de decisão [nesta matéria], que é o 

Presidente da República - a palavra final é do Presidente da República”, 

alertou Marcelo Rebelo de Sousa. E "não vale a pena estar a antecipar 

palavras e decisões que não existiram - e não há razão para especulações". 

O que deve existir é “estabilidade nas instituições, nomeadamente numa 

instituição que, por natureza, deve ser estável, que são as Forças Armadas 

Portuguesas”, avisou o Presidente, depois de ter congelado a intenção do 

Governo de avançar já com a exoneração do CEMA e a sua substituição pelo 

almirante Gouveia e Melo, que liderou o processo de vacinação covid. 

O Presidente da República falou esta quarta-feira após uma visita à Casa do 

Artista, em Lisboa, e fez questão de esclarecer o que descreveu como “três 

equívocos”. 

Primeiro: o CEMA, que viu o seu mandato renovado a 1 de março - renovação 

essa que normalmente dura dois anos -, "mostrou uma disponibilidade, com 

elegância pessoal e institucional, para prescindir de parte do tempo para 

permitir que pudessem aceder à sua sucessão camaradas seus antes de 

deixarem o ativo". "Nessa altura foi acertado um determinado momento para 

isso ocorrer, que não é este momento”, insistiu Marcelo, reforçando: "há aqui 

um equívoco de momento acerca da cessação de funções". 

Segundo: o que Marcelo viu "ser apresentado como fundamentação" para o 

afastamento do atual CEMA, ou seja, a oposição de Mendes Calado à reforma 

da estrutura superior das Forças Armadas proposta pelo Governo. O 

Presidente lembra que o almirante expôs "o ponto de vista da Armada no 

processo de elaboração de uma lei", à semelhança do que fizeram os chefes 

do Estado-Maior do Exército e da Força Aérea. Os chefes dos três ramos das 

Forças Armadas intervieram igualmente no Conselho Superior de Defesa 

Nacional, "como é seu direito e é seu dever", e juntaram-se ao parecer 

unânime favorável no final. Também se deslocaram à Assembleia da 

República e expuseram os seus pontos de vista e, "a partir do momento em 

que foi votada a lei, acataram e respeitaram a lei em vigor". "Isto é um 

exemplo de lealdade institucional e não de deslealdade institucional", 

sustentou Marcelo. 

E terceiro: "só faz sentido falar em substituição depois de terminado o 

exercício de funções". "Não sendo esse o caso, em momento adequado, que 

não é este, quando se colocar essa questão se colocará a questão da 

substituição", disse, lamentando que as notícias tenham acabado por 

envolver o nome de Gouveia e Melo. 
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Na sua opinião, o vice-almirante "merece, pela sua carreira, a condecoração 

cujas insígnias lhe entreguei e, pela atuação na campanha da vacinação, o 

agradecimento de todos os portugueses", disse. 

O que não merecia, sustentou o Presidente da República, era ver o seu nome 

envolvido nesta polémica. "O seu mérito, a sua classe, a sua categoria 

dispensam o ser envolvido numa situação em que pudesse aparecer como 

num atropelamento de pessoas ou de instituições. Não é bom nem para as 

pessoas nem para as instituições", concluiu. 

 

... /// ... 

 

Marcelo diz que "ficaram esclarecidos equívocos" sobre chefia 

da Armada 

Reunião foi pedida pelo Presidente da República e não pelo primeiro-

ministro como tinha sido primeiramente avançado. 
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<HTTPS://WWW.NOTICIASAOMINUTO.COM/PAIS/1842353/MARCELO-DIZ-QUE-

FICARAM-ESCLARECIDOS-EQUIVOCOS-SOBRE-CHEFIA-DA-ARMADA> 

 

 Marcelo Rebelo de Sousa pediu uma audiência formal em Belém com o 

primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Defesa, João Gomes 

Cravinho, esta quarta-feira, para esclarecer os "equívocos" sobre a alegada 

substituição do Chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA). 

Após a reunião, que terminou pelas 21h, Marcelo Rebelo de Sousa deixou 

uma nota no site da Presidência da República, onde esclareceu que o 

encontro foi realizado "a seu pedido" e garantiu que "ficaram esclarecidos os 

equívocos suscitados a propósito da Chefia do Estado-Maior da Armada". 

https://www.noticiasaominuto.com/pais/1842353/marcelo-diz-que-ficaram-esclarecidos-equivocos-sobre-chefia-da-armada
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1842353/marcelo-diz-que-ficaram-esclarecidos-equivocos-sobre-chefia-da-armada
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1841994/gouveia-e-melo-presidente-diz-que-ha-uma-sucessao-de-tres-equivocos
https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/09/presidente-da-republica-recebeu-o-primeiro-ministro-e-o-ministro-da-defesa-nacional/
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____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Presidente da República recebeu o Primeiro-Ministro e o Ministro da 

Defesa Nacional 

29 de setembro de 2021 

O Presidente da República recebeu, a seu pedido, o Primeiro-Ministro, que foi 

acompanhado pelo Ministro da Defesa Nacional. Ficaram esclarecidos os equívocos 

suscitados a propósito da Chefia do Estado-Maior da Armada. 

____________________________________________________________- 

Recorde-se que foi noticiado na noite desta terça-feira´[28 SET] que 

o almirante António Mendes Calado seria exonerado e substituído pelo vice-

almirante Gouveia e Melo, até agora coordenador da Task Force da vacinação 

contra a Covid-19. 

E ao longo do dia de hoje, surgiram várias reações a esta notícia, entre as 

quais a do Presidente da República que fez questão de relembrar que é a si 

que cabe a decisão de exonerar ou não o Chefe de Estado-Maior da Armada. 

"Uma coisa é certa: só há uma pessoa que tem o poder de decisão, 

que é o Presidente da República”, disse, acrescentando que houve "três 

equívocos" nesta situação. 

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu não só que António Mendes Calado 

mostrou "lealdade institucional" no exercício do cargo como lamentou ver o 

vice-almirante Henrique Gouveia e Melo envolvido em notícias sobre a 

substituição do chefe do Estado-Maior da Armada, numa situação que pode 

parecer "de atropelamento de pessoas ou de instituições". 

Saliente-se que, nos termos da lei orgânica das Forças Armadas, os chefes 

dos ramos das Forças Armadas 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. 

[Notícia atualizada às 21h45] 

 

... /// ... 

https://www.noticiasaominuto.com/pais/1841689/gouveia-e-melo-proposto-para-substituir-chefe-do-estado-maior-da-armada
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1841689/gouveia-e-melo-proposto-para-substituir-chefe-do-estado-maior-da-armada
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1841994/gouveia-e-melo-presidente-diz-que-ha-uma-sucessao-de-tres-equivocos
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NASCER DO SOL 

Marcelo estava a par de tudo sobre nomeação de Gouveia e 

Melo 

O Presidente da República estava a par de todo o processo que conduzirá à 

nomeação de Gouveia e Melo como chefe do Estado-Maior da Armada 

(CEMA). Os ‘equívocos’ foram criados pela Casa Militar do PR, mas estão 

ultrapassados. 

 
Miguel Figueiredo Lopes /Presidência da República  

  

  

 

 

 

 

Felícia Cabrita e Marta F. Reis 

02 outubro 2021 

<https://sol.sapo.pt/artigo/748005/marcelo-estava-a-par-de-tudo-sobre-

nomeacao-de-gouveia-e-melo> 

Não era segredo que o Governo queria promover Gouveia e Melo a Chefe do 

Estado-Maior da Armada e o Presidente da República estava a par de todo o 

processo. O que aconteceu esta semana na cúpula da Marinha é descrito por 

fontes militares ao Nascer do SOL como um conluio para travar a nomeação, 

com Marcelo Rebelo de Sousa a ser «manipulado» pelo seu chefe da Casa 

Militar em algo que poderia ter resolvido com um simples telefonema ao 

ministro da Defesa ou ao primeiro-ministro. 

Acabou por só o esclarecer 24 horas depois, após uma audiência com António 

Costa e João Gomes Cravinho, já com uma crise política instalada. Pela 

manhã, o Presidente da República tinha negado qualquer exoneração, falado 

de equívocos e dado um puxão de orelhas público ao Governo: «A palavra 

final é do Presidente», afirmou. Ora nada disso estava em causa, porque o 

Governo não tinha demitido Mendes Calado – nem podia fazê-lo – apesar de 

ter sido essa a informação comunicada a Marcelo. 

Gouveia e Melo escolhido desde o início do ano 

Segundo o Nascer do SOL apurou, a proposta de Gouveia e Melo para CEMA 

já estava fechada por parte do Governo na altura em que o mandato de 

António Mendes Calado foi prolongado em março por um prazo máximo de 

dois anos. 

https://sol.sapo.pt/artigo/748005/marcelo-estava-a-par-de-tudo-sobre-nomeacao-de-gouveia-e-melo
https://sol.sapo.pt/artigo/748005/marcelo-estava-a-par-de-tudo-sobre-nomeacao-de-gouveia-e-melo
https://sol.sapo.pt/artigo/748005/marcelo-estava-a-par-de-tudo-sobre-nomeacao-de-gouveia-e-melo
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Na altura, aliás, a proposta foi feita nessa base ao almirante por se pensar 

que o processo de vacinação poderia ser mais prolongado. O que foi dito ao 

almirante foi que ficaria no cargo no máximo até ao verão de 2022. O 

Presidente da República também estava a par da intenção do Governo.  

Esta semana, quando foi anunciado o fim da task-force, o Governo iniciou o 

processo tendente à substituição, que segue trâmites legais. Começou por 

chamar Mendes Calado, avisando-o de que iria propor a sua exoneração e a 

nomeação de Gouveia e Melo, conforme já tinha ficado apalavrado. Iniciava-

se nesse momento o processo legal: o ministro da Defesa pede um parecer 

ao Conselho do Almirantado, que é presidido pelo CEMA, e um parecer ao 

Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Silva Ribeiro. Só com 

estes pareceres na mão, embora não vinculativos, é que o Governo poderia 

fechar a proposta em Conselho de Ministros, remetendo-a para Belém. 

A fuga de informação 

No entanto, horas depois do primeiro telefonema do ministro da Defesa ao 

CEMA e já de uma reunião entre António Mendes Calado e João Gomes 

Cravinho, aparecem notícias a dar conta de que o CEMA tinha sido demitido, 

associando a demissão às opiniões críticas que o almirante manifestara em 

relação à reorganização da estrutura superior das Forças Armadas.  

Segundo fontes militares, houve uma adulteração do que tinha sido dito na 

reunião. A informação chegou a Marcelo enviesada, num conluio que fonte da 

Defesa diz ter sido uma manobra para eliminar o candidato, movida por 

outros dois militares que estavam na linha de sucessão ao cargo além de 

Gouveia e Melo, dada a sua antiguidade: o vice-almirante Luís Carlos de 

Sousa Pereira, nomeado em março chefe da Casa Militar, e o vice-almirante 

Jorge Novo Palma, atual vice do Chefe do Estado-Maior da Armada.  

Marcelo vai na conversa 

Sem tentar desfazer o que foi o primeiro de todos os equívocos, Marcelo 

Rebelo de Sousa pronunciou-se aos jornalistas na manhã de quarta-feira, no 

preciso momento em que o Conselho do Almirantado se reunia para se 

pronunciar sobre a proposta de exoneração dada a conhecer pelo Governo no 

dia anterior, seguindo mais uma vez o trâmite normal e evidência de que não 

havia nenhuma demissão consumada. 

Segundo o Nascer do SOL apurou, quando se inicia a sessão, o Presidente da 

República, precipitado, já dera um conforto a Mendes Calado e prometera-

lhe que não ia ser exonerado. No conselho, Mendes Calado, que nunca dissera 

aos colegas que tinha combinado com o Governo que sairia no máximo até 

ao verão de 2022 para dar lugar a Gouveia e Melo, instiga os oficiais generais 

contra o Executivo: «Pensam que mandam nos militares, mas nós temos que 

resistir».  
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A reunião do conselho acaba tarde e com o parecer negativo à exoneração 

de Calado, sendo que o próprio que preside à sessão vota contra a sua 

exoneração. O chefe da Casa Militar, que também faz parte do conselho, 

também votou contra a exoneração. Estavam seis almirantes presentes e 

votaram por unanimidade contra a exoneração, no que foi descrito ao Nascer 

do SOL como um ‘ambiente de PREC’.  

É já depois desta reunião que António Costa e João Gomes Cravinho são 

recebidos em audiência em Belém. Marcelo terá percebido na altura que foi 

enganado. «Ficaram esclarecidos os equívocos suscitados a propósito da 

Chefia do Estado-Maior da Armada», disse numa curta nota a Presidência da 

República, sem que fosse clarificado que equívocos é que se verificaram. 

Segundo o Nascer do SOL apurou, o Governo deu nota ao Presidente da 

República de que o processo estava a seguir os trâmites normais e que a 

proposta de exoneração seria entregue em Belém a seu tempo, recusando 

qualquer demissão à margem do que está previsto na lei, o que não poderia 

fazer, e por motivos de delito de opinião.   

Irregularidades 

Fonte conhecedora do processo diz que o parecer emitido pelo Almirantado 

esta semana pode conter irregularidades, dado que o atual CEMA não pediu 

escusa de votar sobre a sua própria exoneração.  

Segundo o Código do Procedimento Administrativo, não podem estar 

presentes no momento da discussão nem da votação membros do órgão que 

se encontrem ou se considerem impedidos. A lei determina entre motivos de 

impedimento ter interesse para si, admitindo algumas exceções.  

Descredibilizado 

Fontes da Defesa dizem ao SOL que Mendes Calado já não tinha a confiança 

política do Governo há muito tempo, sendo alvo de críticas também no 

interior da Armada. Uma das polémicas recentes foi ter mandado construir, 

em plena pandemia, um campo de golfe no Alfeite. E também a decisão de 

abater o NRP Bérrio, navio de abastecimento, sem uma alternativa, colocando 

um problema às fragatas que se abastecem no mar. A adjudicação da 

reparação de três fragatas a uma empresa holandesa por 300 milhões de 

euros motiva também críticas entre militares ouvidos pelo Nascer do SOL, 

por terem sido preteridos os estaleiros nacionais.   

 

 

... /// ... 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Precipitados jogos de poder 

 
 
 
 
 
 

Rosália Amorim 

02 outubro, 2021 — 00:05 

<https://www.dn.pt/edicao-do-dia/02-out-2021/precipitados-jogos-de-poder-

14181930.html> 

Eis que chegou a liberdade! Já cortámos a meta do dia 1 de outubro e nada 

mudou. Nas últimas 24 horas mais 696 casos e quatro mortos em Portugal. A 

pandemia teima em resistir. Ainda assim há 18 meses que não estávamos tão 

próximos da vida em pré-pandemia. Na quinta-feira e na sexta-feira à noite 

as esplanadas encheram-se de dia e de noite, as jantaras de amigos entoaram 

nas velhas ruas de Lisboa e a dança está agora permitida em discotecas. Os 

portugueses precisam de uma certa normalização, de rir, chorar, partilhar a 

gestão de uma dor que já leva ano e meio. A boa notícia é que, apesar das 

ruas cheias, muitos cidadãos continuam a usar máscara dentro e fora dos 

recintos, com a consciência que a conjuntura exige. Há exceções, mas há 

também um sentido de maior responsabilidade, até para que não se repita o 

último Natal. Avançamos seguros pelas ruas, agora que estamos vacinados. 

Foi exemplarmente liderada a vacinação contra a covid-19 pelo vice-almirante 

Gouveia e Melo. E foi lamentável que nesta semana tenha visto o seu nome 

envolvido na polémica relacionada com a exoneração do almirante Mendes 

Calado do cargo de chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA). A precipitação 

no anúncio da exoneração por parte do governo, neste caso o Ministério da 

Defesa, levou a que o Presidente chamasse a Belém o primeiro-ministro para 

uma reunião que foi percecionada pela opinião pública como uma espécie de 

"puxão de orelhas". 

Marcelo Rebelo de Sousa não se ficou. Mostrou quem manda, ou seja, quem 

é o chefe supremo das Forças Armadas. Não só foi um ato de coragem política, 

como soube ler nas entrelinhas todo o mal-estar que a saída antecipada do 

almirante Mendes Calado estava a provocar entre os militares. 

A saída já estaria acordada, bem como o nome de Gouveia e Melo sinalizado 

para o cargo, mas no timing definido. Sem mudar as regras do jogo a meio 

da partida. Marcelo é implacável perante situações deste tipo. Institucionalista 

por natureza, colocou o respeito e o dever perante as instituições militares 

onde deveriam sempre ter estado, no topo das prioridades. 

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/02-out-2021/precipitados-jogos-de-poder-14181930.html
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No meio de tanta guerra política, egos e protagonismos, táticas e jogos de 

poder, parece-me que o mais importante é discutir o que é realmente melhor 

para as Forças Armadas e, já agora, não permitir que, depois de tanto esforço 

na task force, a imagem e a credibilidade de Gouveia e Melo saia beliscada de 

tudo isto. Contrariando Maquiavel, nem todos os fins justificam os meios. 

 

 

... /// ... 

 

 

Público 

Como destruir a reputação de um homem honrado. 

 

 

 

João Miguel Tavares, Jornalista, 

02 outubro 2021 

O Governo decidiu estragar de forma catastrófica a saída de Gouveia e Melo 

da liderança da task force da vacinação. 

<https://www.publico.pt/2021/09/29/politica/noticia/costa-hoje-audiencia-

marcelo-ministro-defesa-1979312> 

Esta semana tinha planeado escrever um artigo celebratório, que já tinha 

título e tudo: “Um grande hurra ao vice-almirante Gouveia e Melo”. Queria 

sublinhar a importância do seu papel ao longo deste ano tão difícil. Mostrar 

como tinha sido decisiva a substituição na task force de um homem da 

confiança política do Governo por uma figura independente e acima das 

querelas partidárias. Perguntar quantos Gouveias e Melos haverá espalhados 

por este país, gente extremamente competente e disponível para servir a 

sociedade, mas que nunca tem uma verdadeira oportunidade para meter 

mãos à obra por lhe faltar o cartão do partido e os números de telefone 

certos. 

Queria lamentar que não fosse uma absoluta prioridade para o país encontrar 

mais pessoas destas, e ir aos poucos valorizando a competência em 

detrimento da militância. Queria até elogiar o camuflado do vice-almirante, 

explicar o seu simbolismo, e declarar que não tem preço aquilo que Gouveia 

e Melo fez pelo prestígio das Forças Armadas portuguesas desde que assumiu 
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a coordenação da task force da vacinação em Fevereiro deste ano – até 

porque não há sociedade decente sem respeito e orgulho por quem decidiu 

seguir a carreira militar e, em última análise, se predispôs a dar a sua vida 

pela defesa do país. 

Queria muito escrever esse texto, queria muito dizer tudo isto, mas não 

posso, porque o Governo decidiu estragar de forma catastrófica a saída de 

Gouveia e Melo da liderança da task force, e transformar o vice-almirante 

num oportunista: alguém que no mesmo dia fecha atrás de si a porta da 

vacinação e atira pela janela o chefe do Estado-Maior da Armada, para ficar 

com o seu lugar. 

A história é esta? Não, não é. Mas se não fosse a rápida intervenção do 

Presidente da República, que desautorizou violentamente o ministro da 

Defesa, era assim que a história iria ficar, com a reputação do homem mais 

popular de 2021 arruinada por uma notícia da agência Lusa, plantada não se 

sabe exactamente por quem (a notícia indicava apenas “fontes ligadas à 

Defesa”), mas que só pode ter vindo de um lado – do Governo. 

E ainda que admitamos, num momento de grande candura, que a informação 

não veio directamente do gabinete do ministro João Gomes Cravinho, há um 

facto inegável, confirmado por vários jornais: no mesmo dia em que Gouveia 

e Melo abandonou a task force da vacinação, e em que António Costa 

organizou uma cerimónia de manhã para celebrar o seu papel no “reforço da 

auto-estima do país e no orgulho nas suas Forças Armadas”; nesse mesmo 

dia, o ministro da Defesa mandou chamar à tarde o almirante Mendes Calado 

para o informar de que iria propor a sua exoneração de chefe do Estado-Maior 

da Armada – pontapeando, dessa forma, a auto-estima da classe militar e o 

orgulho das Forças Armadas. 

Consta que Gomes Cravinho e Mendes Calado andavam de candeias às 

avessas desde a polémica nova lei orgânica das Forças Armadas, e que o mal-

estar se agravou nos últimos meses, envolvendo inclusive queixas do 

almirante ao Presidente da República, nas costas do ministro. Consta também 

que a substituição de Mendes Calado por Gouveia e Melo estava acordada há 

muito, e só não aconteceu antes por causa da task force. Mas a forma como 

o Governo arrastou pela lama as reputações de dois almirantes em nome de 

uma vingançazinha pessoal revela um tal umbiguismo, uma tal falta de 

sensibilidade política e uma tal afronta ao próprio Presidente da República, 

que nada de bom se augura para o futuro. 

 

 

... /// ... 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Para que servem os chefes militares? 

 

 

 

 

 

Viriato Soromenho-Marques85 

02 Outubro 2021 — 00:00 
Faook 

<https://www.dn.pt/opiniao/para-que-servem-os-chefes-militares-14180478.html> 

Numa crónica anterior (DN, 03-07-2021) debrucei-me sobre a reforma da 

estrutura superior das Forças Armadas (FFAA), que o governo acabaria por 

conseguir transformar em lei. Considerei então que a intenção do governo 

"constitui um erro de gramática militar, arriscando também degradar a lógica 

política com falácias no lugar de argumentos válidos". 

Na terça-feira [28 set] - no mesmo dia que o vice-almirante Gouveia e Melo 

terminava o seu brilhante mandato à frente da task force de vacinação contra 

a covid-19 -, o ministro da Defesa convocou o chefe de Estado-Maior da 

Armada (CEMA), almirante Mendes Calado, que por si havia sido reconduzido 

no cargo em 1 de março último, para lhe anunciar a intenção de o demitir, 

substituindo-o por Gouveia e Melo. 

No dia seguinte, numa lição de direito constitucional urbi et orbi, Marcelo 

Rebelo de Sousa destroçava este bizarro e palaciano golpe de secretaria que, 

a seguir em frente, transformaria o PR numa espécie de carimbo automático 

das decisões governamentais, além de instrumentalizar o prestígio de um 

militar, Gouveia e Melo, para amaciar a punição de outro, Mendes Calado, que 

se mostrara incómodo para o governo. 

Este triste episódio, em que o prestígio do Estado é posto em causa pela 

inequívoca insensatez do próprio governo, revela bem aquilo a que conduz a 

Lei da Estrutura Superior das Forças Armadas, que mereceu uma ampla e 

fundamentada contestação de antigos e atuais chefes militares, bem como de 

vários civis para quem a Defesa é uma política pública de primeira grandeza.  

 
85 Professor universitário. 
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A completa subalternização dos chefes militares dos ramos das FFAA fica, 

pateticamente, demonstrada neste gesto de retaliação do executivo contra o 

almirante Mendes Calado. 

Mas, mais do que um erro de gramática militar, este gesto desestabilizador é 

também um duplo erro político. Manifesta não só uma conceção paupérrima 

da missão vital das FFAA e da responsabilidade das suas chefias, como 

também uma crispada conceção do equilíbrio entre obediência funcional e 

liberdade de expressão, que é incompatível com uma democracia madura.  

Curiosamente, já em 1784, quando a Europa era governada, 

maioritariamente, por monarquias absolutas, Kant escreveu em Berlim sobre 

os benefícios da liberdade de expressão concedida por reis esclarecidos, como 

Frederico II da Prússia. Para Kant, a expressão livre da nossa razão está 

subordinada a dois usos: o "uso privado" e o "uso público". E prossegue Kant: 

um militar não pode desobedecer a ordens que recebe no terreno operacional 

("uso privado"). Mas esse militar, na condição de "perito", pode e deve 

manifestar, tecnicamente, a sua discordância para com essas ordens, em 

nome do bem público que uma melhor Defesa constitui. 

O almirante Mendes Calado expressou perante o parlamento, como era seu 

dever, as razões da sua discordância para com a deficiente proposta do 

governo, pois era isso que, como "perito" militar, deveria fazer. Depois disso, 

calou-se e obedeceu, pois, mesmo as más leis a todos obrigam, enquanto são 

vigentes. 

Se o governo considera que os chefes militares devem prescindir de colocar o 

seu conhecimento ao serviço do bem comum, para se submeterem cegamente 

até aos caprichos do executivo, então o que está em a causa é a qualidade e 

o futuro da nossa democracia. Nesse caso, o alerta de Camões fica mais válido 

do que nunca: "Um fraco rei faz fraca a forte gente" (Os Lusíadas, III; 138). 
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Nascer do SOL 

O que se está a passar na Armada é inaceitável 

E eles aí estão de novo. Num esforço desesperado tentam contrariar o poder 

legítimo e democrático. Pretendem impedir a ascensão de Gouveia e Melo a 

CEMA. Porquê? Porque o conhecem bem e bem sabem do que ele é capaz… 

tão só isto 

 
Mafalda Gomes  
 

 

  

 

Carlos Chaves 

3 outubro, 2021 

<https://sol.sapo.pt/artigo/748075/o-que-se-esta-a-passar-na-armada-e-

inaceitavel> 

O Almirantado, manipulado pelo Almirantado na reforma, constitui-se como 

face visível dos ‘negacionistas’ que o que pretendem é impedir Gouveia e 

Melo de ser Chefe. 

Tudo, para tal, tem feito… o admissível e o não admissível. 

Conhecendo o terreno e os protagonistas, vão subindo a parada dos golpes 

na ânsia de o concretizar. 

Perante um acordo, espúrio, mas que existe, utilizando técnicas de 

contrainformação e do terrorismo causam dano irreversível ao 

relacionamento democrático entre a Armada e o Governo da República. 

O Comandante Supremo, o Presidente da mesma República deixou-se 

instrumentalizar e … como na gíria se diz … siga a Marinha. 

O mais recente acontecimento é bem demonstrativo do método e processos 

utilizados. 

De acordo com a lei e as boas práticas, para além das conversas prévias entre 

o chefe do Governo e o Presidente da República, que as houve e várias, 

oficialmente o assunto só surge quando o primeiro-ministro, munido, da 

Resolução do Conselho de Ministros que propõe a exoneração de um Chefe e 

a sua substituição por outro, a apresenta ao PR. 

Este é assim o facto consumado. 

https://sol.sapo.pt/artigo/748075/o-que-se-esta-a-passar-na-armada-e-inaceitavel
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Dizem a lei e as boas práticas que um processo deste se deve iniciar com um 

mês de antecedência. 

Porquê? 

Por existir um conjunto de procedimentos a cumprir e a desenvolver com 

tranquilidade e tempo. 

Foi o que parece ter sido feito com a chamada pelo ministro do CEMA. 

Mas alguém estava esperando o ‘tiro de partida’ para novas ações de ataque. 

Quem o deu? 

Será fácil adivinhar pois o interesse na agitação situa-se num grupo restrito 

de interesse e interessados. 

E eles aí estão de novo … com intervenções permanentes, intrigas, 

desinformação e até entrevistas de primeira página … 

Num esforço desesperado tentam de forma inacessível contrariar o poder 

legítimo e democrático. 

Mas pergunta-se porquê? 

Ainda não aceitando as recentes alterações democráticas em duas leis 

fundamentais da República, pretendem objetivamente impedir a ascensão de 

Gouveia e Melo a CEMA. 

Porquê? 

Porque o conhecem bem e bem sabem do que ele é capaz … tão só isto. 

Estão dispostos a tudo fazer, a tudo e a todos utilizar só porque anteveem o 

que virá a acontecer. 

Tentam há muito tempo para que tal não venha a suceder porque sabem que 

com Gouveia e Melo terá finalmente fim a Monarquia na Armada e será 

implantada a República. 

A alta nobreza (duques, marqueses, condes e barões) será circunscrita ao 

Museu da Marinha e ao Arquivo Histórico.  

Esta é, em nome da Verdade, a única questão presente, o resto é 

manipulação, desinformação ou como afirmou alguém … será só fumaça. 

A República exige Verdade e Transparência e exige-se aos Democratas que 

as pratiquem. 

Perante os protagonistas presentes todo o cuidado será pouco. 

Agora sim justifica-se que Gouveia e Melo tenha proteção pessoal com 

guarda-costas da PSP. 

... /// ... 
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Público 

Um conflito absurdo. 

 

 

António Barreto, Sociólogo, 

02 outubro 2021 

Raramente assistimos, em democracia, a uma sucessão de acontecimentos 

tão danosos para os militares. E em última instância para a República. 

<https://www.publico.pt/2021/10/02/opiniao/opiniao/conflito-absurdo-1979624> 

Sob a aparência de um “fait-divers”, está em curso um dos mais lamentáveis 

e graves episódios que envolvem o Governo, demais autoridades 

constitucionais e as instituições militares, isto é, as Forças Armadas em geral, 

a Marinha em particular. Raramente assistimos, em democracia, a uma 

sucessão de acontecimentos tão danosos para os militares. E em última 

instância para a República. Nos meios de comunicação circulam narrativas 

que dificilmente disfarçam a sua génese deliberada e maliciosa: ora 

constroem cenários nos quais os militares desempenham o papel do vilão, 

ora se esforçam por garantir que nada se passou, que nada aconteceu e que 

daqui não haverá consequências. 

A verdade é que o normal processo de substituição de um chefe militar foi 

degradado, por motivos políticos e por razões menores, a ponto de ferir a 

honra de quem sai e a de quem entra. O que pretenderam exactamente os 

autores desta armadilha ou desta provocação não é totalmente visível. É 

mesmo fenómeno de rara opacidade. Serão simplesmente as autoridades 

políticas a tentar vingar-se ou exercer represálias sobre quem, mesmo sob 

reserva, emitiu opiniões próprias, diferentes das do Governo? Ou será que os 

poderes políticos entendem que um militar prestigiado deva revelar 

vassalagem e que, posto na ordem, causará menos sarilhos a um Governo e 

a partidos feridos com a sua falta de competência? 

Será que tudo se pode resumir ao infeliz, mas matreiro, episódio da 

substituição do chefe de Estado-Maior da Armada? Terá havido desleixo? 

Tratou-se de um incidente benigno no qual um subalterno não esteve 

consciente dos seus deveres? Foi um encarregado de imprensa que 

interpretou mal os seus superiores? É um assunto de rivalidades pessoais 

entre oficiais? Ou de competição entre políticos e militares? 
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De um modo ou de outro, todas estas peripécias podem estar presentes, mas 

nenhuma diz o essencial, a nenhuma delas se resume este facto de 

excepcional gravidade. 

Este caso só é percebido se o colocarmos no quadro das relações recentes 

entre civis e militares, entre os políticos e as instituições militares. Por um 

lado, governantes e partidos, entendem que os militares não podem ter 

opiniões diferentes das suas ou, se as têm, delas devem abdicar. Por outro 

lado, os antigos chefes militares, entre os quais alguns dos mais ilustres e 

prestigiados das últimas décadas, foram chamados a emitir as suas opiniões, 

geralmente diferentes das dos civis do dia. Os nossos governantes não 

toleraram as opiniões diversas, mas recatadas, dos actuais chefes militares, 

nem admitiram que os antigos chefes militares fossem chamados ao debate 

e a dar opinião. Foi o que fizeram e bem, mas o Governo não suportou o 

gesto feito de liberdade e de competência. Há aqui vingança? Há, mas não é 

o mais importante. Realmente decisivo é o facto de o Governo querer vergar 

os militares, actuais ou antigos, e de pretender simplesmente afastar os que 

discordam ou têm ideias diferentes das suas. Como se sabe, um elevadíssimo 

número de antigos chefes militares opôs-se aos planos do Governo para 

reformar as estruturas de comando militar, em gesto que teve também uma 

intenção implícita: a de apoiar os militares que, no activo, estão obrigados ao 

recato. 

É verdade que, na história política portuguesa, sempre houve políticos e civis 

que se prostraram diante dos militares. Uns porque são assim, outros porque 

pretendiam utilizá-los em seu proveito. Mas, a maior parte do tempo, entre 

políticos civis cultiva-se facilmente o desprezo pelos militares e a 

complacência benévola por aqueles profissionais que “gostam de armas” e de 

“brincar às guerras”. Os políticos civis consideram facilmente o ofício militar 

com desdém ou com ironia paternalista. Assim é que tem sido fácil, entre 

nós, alimentar esta espécie de civilismo adolescente ou de pacifismo lírico 

que leva a redução das Forças Armadas a dimensões quase ridículas, assim 

como à desconsideração da condição militar. 

A extinção do serviço militar obrigatório, há quase vinte anos, imposta por 

quase todos os partidos políticos (com excepção do PCP), sem debate, em 

obediência à pressão das juventudes partidárias e na concretização das 

absolutas prioridades ao social, foi um bom exemplo do oportunismo e da 

demagogia com que se trata a questão militar. 

A par deste feito, outros confirmaram a mesma tendência: redução de 

orçamentos, diminuição de efectivos, anulação de compra de equipamentos 

e adiamento da modernização tecnológica, para já não falar das políticas de 

vencimentos, de saúde e de segurança social militares. 

https://www.publico.pt/2021/02/23/politica/noticia/cravinho-nao-tera-contemplacoes-corporativas-reforma-forcas-armadas-1951857
https://www.publico.pt/2021/02/23/politica/noticia/cravinho-nao-tera-contemplacoes-corporativas-reforma-forcas-armadas-1951857
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Com milhares de efectivos a menos do que deveria ser o mínimo 

indispensável, as Forças Armadas portuguesas têm geralmente executado as 

suas missões com distinção. Todas as intervenções militares internacionais 

das últimas décadas (em África, no Próximo Oriente, nos Balcãs, na Ásia e na 

Oceânia) trouxeram prestígio a Portugal e saldaram-se por êxitos políticos. 

Aumentaram a reputação do país e ajudaram com certeza a acção do Estado 

na ONU, na NATO, na UE, na CPLP, nas organizações ligadas às Migrações e 

às Polícias. 

Nem será necessário referir que, nos últimos anos, a instituição militar foi 

uma espécie de último recurso em situações especialmente difíceis para as 

quais foram necessários meios excepcionais, a começar pela disponibilidade, 

a organização, a disciplina, a prontidão e a eficácia. Foram certamente os 

casos dos incêndios, da protecção civil, das operações de busca e salvamento 

e, ainda hoje, de cuidados de saúde e de vacinação. 

Os políticos portugueses têm dificuldade em reconhecer a legitimidade das 

Forças Armadas, que não se limita à subordinação ao poder civil. Tal como 

na religião, na ciência e na justiça, há, na instituição militar, uma legitimidade 

própria e autónoma que os políticos têm de respeitar. 

Os políticos portugueses, por ideologia, preconceito, ciúme e crença, não 

conseguem perceber que uma boa colaboração da instituição militar só 

enriquece a sociedade, o sistema social e o quadro constitucional. 

Habituaram-se a ver nos militares guardas dos déspotas ou golpistas 

encartados. Gostam de os ver como espécie em vias de extinção, como 

inimigos a abater ou como criados de servir. Não conseguem ver o que eles 

são hoje, defensores da liberdade. 
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AÇOREANO ORIENTAL 

CRISE POLÍTICO-MILITAR 

Quando disse no meu último artigo que a última palavra seria do Ministro da 

Defesa, estava convencido que o assunto ficaria arrumado. Claro que se 

percebe que o Ministro, ao reter no seu gabinete a proposta de nomeação 

do Almirante Oliveira Silva para CNC apresentada pelo CEMA, esperava pela 

saída da lei da defesa nacional, 

 

 
 

Fernando Ranha 

03 de outubro, 2021 

<https://www.acorianooriental.pt/artigo/crise-politico-militar-23929> 

Quando disse no meu último artigo que a última palavra seria do Ministro da 

Defesa, estava convencido que o assunto ficaria arrumado. 

Claro que se percebe que o Ministro, ao reter no seu gabinete a proposta de 

nomeação do Almirante Oliveira Silva para CNC apresentada pelo CEMA, 

esperava pela saída da lei da defesa nacional, que permitiu, pela primeira 

vez, não ser aceite uma indicação do CEMA. 

Não esquecer aqui o papel do CEMGFA, Almirante Silva Ribeiro. 

Será ele o responsável por toda esta situação? 

Seria legítimo pensar que tudo isto estaria articulado com o PM e o PR 

(Comandante Supremo das Forças Armadas). 

O Ministro só avança com a proposta da exoneração do CEMA quando 

verificou que este e muito bem, não se demitiu, apesar da sua proposta ter 

sido recusada.  

O que se terá passado para Marcelo intervir, quando até aí teve um papel 

passivo?... 

Convém não esquecer que Ramalho Eanes tinha avisado que esta lei iria 

causar perturbações nas Forças Armadas. Penso que essa significativa 

perturbação terá chegado a Marcelo, que percebeu que tinha de estancar a 

situação imediatamente. 

https://www.acorianooriental.pt/artigo/crise-politico-militar-23929
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O que aconteceu de novo neste processo: “Gouveia e Melo”, que devido à sua 

popularidade civil e militar, da qual os políticos não estavam a gostar (o 

melhor seria fazê-lo voltar aos quartéis) teria de se adaptar às condições, 

para satisfazer esta pretensão. Ele tinha que ser CEMA antes de Novembro 

de 2022 data em que fará 62 anos, e se tal não acontecesse teria de 

abandonar a Marinha. 

Portanto, como disse Marcelo, ele é que sabe a data, mas será 

garantidamente antes de Novembro de 2022. 

Arrisco Março de 2022 que é quando o CEMFA acaba a comissão, sendo o 

último Chefe de Estado-maior a fazê-lo. 

Fica, entretanto, um caso de justiça por resolver. 

Como é que o país perde um Almirante de altíssima craveira, como Oliveira 

Silva; como se permite que um militar de folha irrepreensível, e com recentes 

provas dadas ao comando de operações, seja sacrificado por razões que nada 

têm a ver com competência militar ou capacidade a vários níveis?... Sempre 

teve desempenhos brilhantes. 

Felizmente, a nossa marinha não tem só Gouveia e Melo capaz de ter feito o 

brilhante trabalho que desempenhou na vacinação do povo português, como 

também os há, nos restantes ramos das Forças Armadas. 

Conclusão: 

Não há culpados neste processo? 

Como se pode permitir que um ministro proponha a exoneração de um militar 

exemplar e respeitado em toda a marinha, desde as Praças aos Almirantes, 

como o Almirante CEMA, António Mendes Calado? 

Devido à turbulência existente nas forças armadas, que já chegou a todos os 

órgãos de comunicação social, porque não substituir o CEMGFA Almirante 

Silva Ribeiro pelo Vice-Almirante Gouveia e Melo como medida de pacificação 

na sociedade civil e na instituição militar? 

Permitimos faltas de respeito, aos melhores filhos que esta pátria tem? 

Não, Senhor Presidente da República, e Comandante Supremo das Forças 

Armadas - o Senhor tem que ser um destes homens que dão a vida pela 

pátria! 

 

 

... /// ... 
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“Ponto de vista": 

"Esquívocos" e deslealdades. 

Luís Costa Correia 86 

03 outubro, 2021  

<https://costacorreia.blogspot.com/2021/10/ponto-de-vista-esquivocos-e-

deslealdades.html?m=1> 

"Esquívocos": uma nova palavra que define situações de equívocos 

relativamente aos quais os neles participantes se esquivam a prestar 

esclarecimentos. 

Deslealdades: não é por acaso que o Rei D. Duarte escreveu o "Leal 

Conselheiro", em que a Lealdade é padrão a respeitar, nomeadamente pelos 

príncipes; e que estabeleceu para sua divisa que "Léauté je feré tã que je 

seré" (Leal serei até morrer). 

Na saga que tem sido a reestruturação da Defesa Nacional têm abundado em 

demasia os dois tipos de situações para quem deseja - como a generalidade 

dos cidadãos, e em especial as Forças Armadas - que os dirigentes do nosso 

país as evitem. 

Em plena demonstração de "esquívocos" e deslealdades, no início de 2021 o 

Ministro da Defesa Nacional anuncia um projecto de reestruturação, que entre 

outras propostas reforçaria significativamente as competências do Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas (seu principal conselheiro militar) 

em desfavor das exercidas pelos Chefes dos Estados-Maiores dos três Ramos, 

não colocando sequer o projecto em discussão pública - como seria habitual 

em qualquer Estado moderno. 

Tomando de surpresa o respeitado Grupo de Reflexão Estratégica 

Independente (GREI), composto por altas patentes militares na situação de 

reforma, e levando alguns dos seus membros a expressar publicamente a sua 

disponibilidade para explicar lealmente a sua discordância de alguns aspectos 

do projecto. 

Com a "elegância" de que viria a dar ainda mais provas, o Ministro esclarece 

que prefere ouvir oficiais em serviço activo ... 

Assiste-se então a uma série de episódios formais concretizados com 

aparente urgência (reuniões de Conselhos que incluíram o próprio Conselho 

de Estado) em pleno estado de emergência (!) e precedendo a apresentação 

da proposta respectiva ao Parlamento. 

 
86 Capitão-de-mar-e-guerra, reformado. 

https://costacorreia.blogspot.com/2021/10/ponto-de-vista-esquivocos-e-deslealdades.html?m=1
https://costacorreia.blogspot.com/2021/10/ponto-de-vista-esquivocos-e-deslealdades.html?m=1
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Resolvem então 28 dos 29 ex-Chefes dos Estados-Maiores dos três 

Ramos entregar uma carta dirigida ao Comandante Supremo das Forças 

Armadas, criticando aspectos do projecto, porém também “esquivocamente" 

não se referindo publicamente se tinha havido informação prévia sobre a 

intenção da entrega da carta, e seu teor genérico. 

Entretanto o Parlamento declina ouvir representantes dos "28", limitando-se 

a receber os Chefes dos Estados-Maiores dos três Ramos apenas na fase final 

(na especialidade), numa "esquívoca" demonstração de falta de diálogo. 

E, sem um comentário final à leal carta "dos 28", o Presidente da República 

promulga as leis propostas pelo Governo e decretadas pelo Parlamento, em 

algo “esquívoca" - porque quase silenciosa - atitude em matéria estruturante 

do Estado. 

Conhece-se então que (muito provavelmente aguardando a promulgação das 

novas leis) o Ministro da Defesa Nacional tinha retido a proposta de nomeacão 

de um novo Comandante Naval (pois o cargo existente tinha ficado vago), 

talvez de modo a permitir que o seu conselheiro principal já pudesse dar 

parecer formal sobre o nome proposto. 

E, também "esquivocamente", o parecer foi negativo, não tendo sido 

conhecidas as razões subjacentes a tão excepcional atitude. 

O que leva o Chefe do Estado-Maior da Armada a dirigir-se directamente ao 

Comandante Supremo das Forças Armadas para lhe dar conta da anómala 

situação. 

E eis que surge então na Imprensa a "esquívoca" notícia - não desmentida - 

de que o Ministro teria informado o Chefe do Estado-Maior da Armada, no 

mesmo dia em que o Vice-Almirante Gouveia e Melo tinha terminado as suas 

funções no Grupo de Missão de Vacinação, de que iria propor a sua demissão, 

e a sua substituição pelo Vice-Almirante Gouveia e Melo. 

Notícia à qual o Presidente da República reagiu com uma declaração pública 

referindo haver acordos prévios para os prazos de exoneração e de 

nomeações, para depois convocar o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa 

Nacional para um encontro, publicando depois um também algo "esquívoco" 

comunicado. 

Do qual porém se infere que a actual situação não se pode manter, e que 

dada a existência  de novas leis estruturais, é aconselhável que com tantos 

"esquívocos", e notórias e prováveis dificuldades de leal relacionamento com 

os Chefes dos Estados-Maiores dos três Ramos (que aliás estão nas fases 

finais dos seus mandatos), deva haver num prazo curto novos intérpretes nos 

cargos de Ministro da Defesa Nacional, e do seu conselheiro principal, o Chefe 

do Estado-Maior-General das Forças Armadas. 

Com urgência. 
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SIC/EXPRESSO 

As Causas. Estratégia ou incompetência? 

 

 
 

José Miguel Júdice  

Comentador 

5 outubro 2021 21:00 

<https://expresso.pt/opiniao/2021-10-05-As-Causas.-Estrategia-ou-

incompetencia--9334d312> 

Muitas vezes na vida real certos eventos podem ser explicados como uma 

estratégia maquiavélica e inteligente (para não dizer desonesta) ou, pelo 

contrário, como uma estúpida incompetência. 

O espírito humano reage em regra sempre da mesma maneira: prefere-se 

ser tratado como desonesto do que reconhecer que se cometeu uma 

estupidez. 

Do infinitamente grande (à nossa escala) ao infinitamente pequeno, esta 

dicotomia instalou-se na passada semana entre nós. E, como veremos, 

merece ser analisada. 

A CALDEIRADA NA ARMADA 

Comecemos pelo mais importante. Na passada 3ª feira o Vice-Almirante 

Gouveia de Melo encerrou, com enorme sucesso e prestígio, meses de task 

force, e logo começou uma espécie de telenovela em relação à Armada (ou 

Marinha como também lhe chamam), e que envolve o Vice-Almirante. 

Alguém disse na televisão que esta é a mais grave crise política da 

democracia; ou, ao menos e já não seria pouco, do consulado António Costa. 

Talvez seja exagero, mas parece ser grave que chegue. 

A história é conhecida, mas não é mal referir rapidamente o seu fator 

desencadeador. Uma “fonte do Ministério da Defesa” revelou na 3ª feira 

passada à LUSA (e o Expresso divulgou às 18h) que o Chefe de Estado Maior 

da Armada (CEMA) tinha sido informado nesse dia que ia ser exonerado e 

que seria substituído pelo herói da luta pela nossa vacinação. 

O facto é este. O resto é (ou foi tornado deliberadamente) nebuloso: 

a)  A “fonte” é amiga do Ministro ou inimiga de Gouveia e Melo? 

https://expresso.pt/autores/2020-05-26-Jose-Miguel-Judice
https://expresso.pt/opiniao/2021-10-05-As-Causas.-Estrategia-ou-incompetencia--9334d312
https://expresso.pt/opiniao/2021-10-05-As-Causas.-Estrategia-ou-incompetencia--9334d312
https://expresso.pt/autores/2020-05-26-Jose-Miguel-Judice
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b) O Presidente da República estava ao corrente da estratégia de 

substituição, como diz a imprensa? Ou foi surpreendido, como 

assegurou Marques Mendes no domingo? 

c) O Presidente da República foi enganado por uma conspiração do Vice-

Chefe [do] EMA e do Chefe da Casa Militar Presidencial, como refere o 

“Nascer do SOL” e é assumido pelo General Carlos Chaves nesse 

semanário? Ou foi apenas precipitado na reação? 

d) Todos os Almirantes acham bem que Gouveia e Melo seja o próximo 

CEMA (como afirmou Paulo Portas no domingo)? Ou todos votaram 

manter o atual CEMA por não quererem tal nomeação? 

e) António Costa montou esta estratégia para desviar as atenções das 

eleições autárquicas? Ou Marcelo aproveitou um pretexto para tirar 

terreno debaixo dos pés ao Governo? 

f) Ou, afinal, tudo não passa de uma tentativa de uma aliança heteróclita 

interessada em queimar a caminhada do herói das vacinas para uma 

candidatura às eleições presidenciais em 2026? 

Tudo isso deve ser averiguado, claro. Mas uma coisa é certa. Há sinais de 

incompetência por todo o lado: 

a) Parafraseando Paulo Carmona (o candidato do IL a Sintra) “não lembra 

ao careca” começar a tratar da substituição da CEMA no mesmo dia em 

que Gouveia e Melo fica disponível para isso; 

b) A reação pública instantânea (dir-se-ia precipitada) do Presidente 

legitimou a tese de que tudo isto foi deliberado pelo Governo, mas 

poderá ter destapado o facto de que tudo tenha sido afinal pensado há 

meses em comum; 

c) Essa mesma reação reforçou o rebelde CEMA, pois – contra o combinado 

entre órgãos de soberania, ainda que não para se concretizar na 

passada semana – o Comandante Supremo das Forças Armadas deu-

lhe corda com um telefonema imediato a dizer que não iria ser 

substituído; 

d) O Conselho do Almirantado, na 4ª feira de manhã, votou por 

unanimidade contra a substituição do CEMA (melhor dizendo, 

politicamente contra a nomeação de Gouveia e Melo para CEMA), o que 

faz pensar que a “fonte” da notícia não parece ser o Ministro (para quê?) 

e se calhar pode não andar longe de amigos de Almirantes, ou seja, 

parece uma história de rabo escondido com o gato de fora… 

Mas tratar o tema como mero exemplo de incompetência pode ser a forma 

de ocultar graves erros políticos: o que se passou não foi uma “guerra das 

laranjas”, foi um grave conflito institucional e um (pequeno) pronunciamento 

militar contra o poder legítimo democrático. 
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É que não basta reduzir e encerrar o caso com um curtíssimo comunicado 

divulgado 4ª feira à noite, depois do Presidente receber o Primeiro-Ministro e 

o Ministro da Defesa, que reza que “Ficaram esclarecidos os equívocos 

suscitados a propósito da chefia do Estado-Maior da Armada”. 

Admita-se que entre esses 3 portugueses os equívocos se esclareceram. Mas 

os outros 10 milhões não tiveram a esmola de sequer saberem qual foi o 

equívoco, o que demonstra que com o comunicado apenas se varreu para 

debaixo do tapete o problema. 

Quando isso é feito, o resultado é sabido, instala-se o caos interpretativo. E, 

neste caso, a gravidade é que o PR, o PM, o Ministro, o CEMA, o Vice-CEMA, 

o Chefe da Casa Militar do PR, todos os almirantes no ativo exceto Gouveia 

de Melo, não se safam de imputações públicas gravíssimas de conspiração, 

manipulação, precipitação que corroem as várias instituições envolvidas. 

Ou seja, incompetência e desonesta ilegalidade parecem estar misturadas 

numa caldeirada que tem tudo para apodrecer. Esperemos que a Assembleia 

da República – que chamou o Ministro e é um órgão de soberania que está 

inocente – clarifique tudo isto. E depressa, apontando quem tem e quem não 

tem culpa do que ocorreu. 

 

 

 

 

 

... /// ... 
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*** * *** 

 

 

 

 

 

 

   <https://www.rtp.pt/play/p8234/e571339/360> 

 Almirante Fernando Melo Gomes 

 RTP 3 

    Programa 360 

        4/10/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   <https://blogueoc.blogspot.com/2021/10/um-

oceano-na-sic.html> 

 Vice-almirante João Pires Neves 

      SIC-Notícias 

    Jornal das 1900 

30/9/21 

 

https://www.rtp.pt/play/p8234/e571339/360
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DA REVOLUÇÃO DOS CRAVINHOS ÀS VINDICTAS 

RIBEIRINHAS 87 

5 outubro 2021 

<https://www.a-bigorna.pt/> 

 

Ó glória de mandar! Ó vã cobiça  

Desta vaidade, a quem chamamos Fama!  

Luís de Camões 

 

 Em 28 de Setembro, logo após se ter tornada pública a intenção do ministro 

da Defesa, João Cravinho, de exonerar o Chefe do Estado-Maior da Armada 

(CEMA), almirante Mendes Calado, e de propor a sua substituição pelo vice-

almirante Gouveia e Melo – que terminara, horas antes, as funções de chefe 

da Task Force de vacinação anti-Covid19 –, o Presidente da República (PR) 

apressou-se (é o termo) a colocar um forte travão em tal desígnio, dando-se 

ao trabalho de referir que houvera sobre o assunto um trio de equívocos. 

Explicou, então, (1) que “o senhor almirante chefe do Estado-Maior da 

Armada viu o seu mandato renovado a partir do dia 1 de Março deste ano. 

Normalmente essa renovação dura dois anos, mas mostrou uma 

disponibilidade, com elegância pessoal e institucional, para prescindir de 

parte do tempo para permitir que pudessem aceder à sua sucessão 

camaradas seus antes de deixarem a actividade, de deixarem o activo. E, 

portanto, nessa altura foi acertado um determinado momento para isso 

ocorrer, que não é este momento". Negou que (2) “a saída de Mendes Calado 

da chefia da Armada esteja relacionada com "a intervenção que fez expondo 

o ponto de vista da Armada, como fizeram os senhores generais chefes do 

Estado-Maior do Exército e do Estado-Maior da Força Aérea" sobre a reforma 

orgânica das Forças Armadas. E, acrescentou (3) que só faria sentido falar 

de substituição "depois de terminado o exercício de funções" do actual CEMA.  

Seguiu-se uma igualmente apressada ida do primeiro-ministro a Belém, 

acompanhado pelo ministro Cravinho, e, após uma reunião com o PR, foi 

distribuído um seco comunicado a esclarecer (!?) que os equívocos tinham 

sido desfeitos.  

Como não houve mais explicações, abre-se o espaço às reflexões mais ou 

menos especulativas, arte para a qual não me sinto muito atraído, mas que, 

neste caso, dada a leviandade do cenário, me criará condições para uma mais 

fácil absolvição, em caso de deficiente julgamento.  

 
87 David Martelo. Coronel do Exército reformado. 

https://www.a-bigorna.pt/
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Começarei por seguir cronologicamente os acontecimentos de que há uma 

relativa certeza de terem ocorrido:   

1. Em finais de Fevereiro do presente ano, terminava o mandato de três 

anos do almirante CEMA; como o desejado sucessor estava empenhado 

na vacinação, Calado foi reconduzido por mais dois anos, com a 

ressalva de que sairia um certo tempo antes, para permitir a nomeação 

de Gouveia e Melo, antes deste atingir o limite de idade para a 

passagem à reserva como vice-almirante.  

2. Já depois deste acordo, deu-se início ao debate sobre a proposta da 

nova Lei Orgânica das Bases da Organização das Forças Armadas, uma 

revolução legislativa que reforça as competências do Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), cargo presentemente 

ocupado pelo almirante Silva Ribeiro, antecessor do almirante Calado 

como CEMA, ao mesmo tempo que esvazia substancialmente as 

funções dos CEM dos Ramos.  

3. O debate que antecedeu a aprovação da Lei teve uma componente 

pública, na qual participaram diversos militares na situação de reserva 

ou reforma, com especial destaque para ex-CEM dos três Ramos, 

debate revelador de que, na sua esmagadora maioria, os militares 

envolvidos discordavam do teor da nova organização superior das  FA; 

teve, igualmente, uma componente institucional, materializada na 

Assembleia da República mediante a audição do CEMGFA e dos CEM 

dos três Ramos.  

4. Exceptuando o CEMGFA, que apoiou claramente o aumento dos seus 

poderes, as intervenções dos outros três CEM seriam bastante críticas, 

com particular destaque, justamente, para o parecer dado pelo 

almirante Calado. Como suposição minha, o almirante Silva Ribeiro não 

deve ter apreciado as críticas do almirante Calado, quer pelo seu 

conteúdo como pela circunstância de virem, justamente, do Ramo das 

FA de que o CEMGFA é oriundo.  

5. Coincidindo com o debate atrás referido, o cargo de Comandante Naval 

do Continente (CNC) fica vago, devido à saída do seu titular por ter 

atingido o limite de idade. De acordo com a Lei Orgânica em vigor na 

altura, o CEMA enviou ao ministro da Defesa a proposta de nomeação 

do contra-almirante Oliveira e Silva. O ministro, em vez de despachar 

sem delongas a proposta do almirante Calado, “engavetou” o 

documento. Suposição minha: a proposta ficava a ‘marinar’ até à 

aprovação da nova Lei Orgânica e só voltaria à superfície para ser 

despachada já segundo as novas regras. Novas regras essas que 

passavam a conferir ao CEMGFA a possibilidade de vetar o nome 

indicado. Suposição minha: incomodado com as críticas do CEMA na 

audição da Assembleia da República (termina aqui a suposição), o 
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CEMGFA veta a nomeação do contra-almirante Oliveira e Silva para 

CNC. Suposição minha: desta forma, o CEMGFA “punia” a atitude do 

CEMA e procurava empurrar Mendes Calado para um pedido de 

demissão.  

6. Suposição minha: magoado com esta acção retaliatória (fim de 

suposição) o CEMA pede uma audiência ao PR. A audiência, em 09-09-

2021, deve ter sido simpática para o almirante Calado, dado que, a 

partir daí, o PR tem dado mostras de grande respeito pelo actual CEMA, 

como ficou patente na visita que Marcelo Rebelo de Sousa efectuou, 

em 04-10-2021, à Escola de Tecnologias Navais da Armada, na Base 

Naval de Lisboa, onde, muito significativamente, se notaram as 

ausências do CEMGFA e do ministro da Defesa.  

7. Para o PR ter achado digna a atitude do almirante Calado em toda esta 

novela, não parece ser necessária grande audácia para concluir que 

Cravinho e Silva Ribeiro não terão subido na consideração do Chefe do 

Estado. Isto, claro, para utilizar o estilo “punhos de renda” que, com 

alguma dificuldade, aqui tenho procurado utilizar.  

O que é mais curioso é que todo este processo da nova Lei Orgânica pareceu 

mal fundamentado desde o seu início. Se a lei anterior não permitia optimizar 

o sistema de comando, não era lógico que, logo à cabeça do debate, fossem 

apontados como exemplo, três ou quatro situações do passado recente em 

que a nova lei teria permitido uma eficácia maior? É verdadeiramente 

sintomático que um dos primeiros efeitos da nova lei seja aquele que iria 

afectar a nomeação do novo CNC. Para que serve um Chefe de Estado-Maior 

se não lhe é permitida a escolha de um seu subordinado imediato? Imagine-

se, para o caso do Exército, que, no tempo em que havia Regiões Militares, 

um comandante de Regimento tivesse que propor ao comandante da Região 

a nomeação de um comandante de batalhão e que o general comandante 

pudesse vetar o nome proposto. Em que situação ficavam o comandante do 

regimento e o oficial vetado?  

  

Se um “tipo duro” vier a ser nomeado CEMA, conformar-se-á com ser tratado 

com a elegância aqui descrita?  

Hum!  

 

 

... /// ... 
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EXPRESSO 

O Estado Democrático, as Instituições e os Homens 

 

 

 

 

Martins Guerreiro 88 

6 outubro 2021 11:17 

<https://expresso.pt/opiniao/2021-10-06-O-Estado-Democratico-as-Instituicoes-e-

os-Homens-9d019582> 

Na semana passada, entre os dias 28 de Setembro e 2 de Outubro, fomos 

surpreendidos com notícias de um inédito e atabalhoado processo de 

demissão do Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), logo acompanhado 

da indicação do nome do sucessor, o que provocou uma também inédita 

reacção do Presidente da República e uma resposta unânime da Marinha de 

rejeição a tão inusitado e preocupante procedimento. 

Os antecedentes deste processo — a reforma da estrutura superior das Forças 

Armadas e o chumbo da proposta do CEMA para o preenchimento da vaga de 

Comandante Naval — são já sobejamente conhecidos, pelo que não cabe aqui 

analisá-los, o mesmo se aplicando aos três equívocos que o Presidente da 

República assinalou e que considerou esclarecidos após uma reunião no 

mesmo dia com o primeiro-ministro e o ministro da Defesa Nacional. 

Há, contudo, que tentar perceber como em matéria tão importante, e 

normalmente tratada de maneira discreta, ocorrem tais equívocos, bem como 

os motivos e as causas que os originaram. 

Para se poder formular uma análise é indispensável saber o que é e por que 

princípios se rege a Instituição Militar (IM) e em particular a sua componente 

Marinha e que não subsista a menor dúvida sobre sua correcta e permanente 

inserção na estrutura do Estado democrático, que implica a sua subordinação 

aos órgãos de soberania e em concreto ao Governo, sem ignorar que se trata 

de uma Instituição muito especial, estruturante do Estado, e por isso, como 

está consagrado na Constituição, tem como comandante supremo o 

Presidente da República. 

 
88 Contra-almirante, ECN, reformado. 

https://expresso.pt/opiniao/2021-10-06-O-Estado-Democratico-as-Instituicoes-e-os-Homens-9d019582
https://expresso.pt/opiniao/2021-10-06-O-Estado-Democratico-as-Instituicoes-e-os-Homens-9d019582
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Sendo a IM uma instituição que cultiva valores e princípios que não se podem 

ignorar, é necessário também conhecer a sua cultura institucional. Forjada 

ao longo de séculos, ela não é uniforme, dependendo do meio e da forma 

como os homens exercem o seu múnus. 

A IM rege-se por princípios fundamentais: hierarquia, responsabilidade, 

disciplina, lealdade, frontalidade e obediência. O militar no activo tem o dever 

e o direito de, pelas vias adequadas e nas instâncias próprias, manifestar leal 

e frontalmente a sua discordância relativamente a propostas ou processos de 

decisão com que não concorde — como foi o caso da proposta de lei da 

reforma da estrutura superior das Forças Armadas —, mas, uma vez tomada 

a decisão por quem tem legitimidade para tal, cumpri-la-á sem reservas. No 

caso limite em que, em sua consciência, o militar mantenha alguma reserva, 

só lhe resta um caminho: a escusa ou a demissão das funções em que está 

investido. 

São estes princípios que a formação e a vivência profissional inculcam no 

militar profissional, digno e brioso, que por eles se pauta e o acompanham 

durante a vida, quer na situação de activo, quer na reserva ou na reforma 

Quem exerce o poder político num Estado Democrático não pode ignorá-lo. 

No caso particular dos oficiais da Marinha, que evidentemente conheço 

melhor por ser um deles, há a submissão consciente a um lema que desde o 

início da formação se lhes impõe: “Talant de bien faire” — fazer bem feito. 

Ser brioso e discreto, respeitar o outro, preparar-se bem para a missão, 

manter o espírito aberto à inovação, ao progresso e à liberdade, ter uma 

consciência profunda do serviço público que presta nas vertentes militar e 

civilista, fazem parte da cultura que enforma e norteia o oficial da Marinha. 

Ao longo de toda a nossa História são bem visíveis as marcas do serviço 

prestado pela Marinha ao país e à sociedade portuguesa, não apenas na área 

militar naval, da segurança ou mesmo do combate em terra, mas também na 

ciência e na tecnologia: na construção naval, na navegação, na artilharia, na 

astronomia, na cartografia, na hidrografia e oceanografia, na diplomacia, na 

arte, na pintura e na literatura, no ensino e na pedagogia. 

A cultura de serviço público e de fazer bem feito (que exige sempre estudo 

prévio e planeamento) estão inscritos no ADN do marinheiro e condensados 

na sua tradição e forma de actuar; não é por acaso a Marinha é designada 

pela Briosa. 

Uma Instituição com tais princípios, cultura e história não pode deixar de ser 

chefiada por alguém que granjeou o respeito daqueles que comanda e cuja 

dignidade não pode ser imponderadamente beliscada. 
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Um ataque, aliás incompreensível, ao Chefe da Armada é um ataque à própria 

Instituição; um procedimento como o verificado por parte do Ministro da 

Defesa Nacional (MDN) e do Chefe do Estado-Maior General das Forças 

Armadas (CEMGFA) é inaceitável, carece de justificação lógica e constitui um 

mau serviço prestado ao País; felizmente o Presidente da República teve a 

percepção do que se passara e anulou tal processo, cujas razões e móbil são 

difíceis de descortinar, a menos que se desça ao nível da vingança ou do 

mesquinho exercício de afirmação do poder pessoal, fazendo tábua rasa da 

dignidade das pessoas, da Instituição e dos próprios órgãos de soberania. 

Um processo da natureza da exoneração de um Chefe de Estado-Maior tem 

de ser conduzido pelos órgãos de soberania com as devidas elegância e 

discrição, respeitando as pessoas e a Instituição, nunca revestindo a forma 

de demissão, a menos que para esta tenham concorrido factos de gravidade 

e clareza indiscutíveis. 

Ainda hoje está por entender, se existe, que acto ou falha grave do CEMA 

poderá ter originado o processo iniciado pelo MDN. Foi essa incompreensão 

que gerou uma disciplinada e correcta resposta da Instituição: a reunião do 

Conselho do Almirantado, o sentimento dos militares do activo e sobretudo a 

expressão manifestada pelos militares na reserva ou na reforma por diversas 

formas, a título pessoal, em grupo ou por classes, representam uma clara 

solidariedade com o CEMA e a rejeição do procedimento. 

Além de serem uma desconsideração para todos os que neles se vêem 

envolvidos, procedimentos como este fragilizam quem os advoga e 

promovem e enfraquecem em última análise a democracia do Portugal de 

Abril iniciada por acção dos militares. 

Até hoje os militares têm-se revelado mais civilistas e democratas do que 

muitos dos dirigentes ou analistas políticos, que ainda não conseguiram 

ultrapassar preconceitos, visões maniqueístas e esquemas de análise do 

passado, vendo sempre reacções corporativas ou de privilégio nas posições 

assumidas pelos cidadãos militares. Já era tempo de fazerem a destrinça 

entre o que é a defesa de princípios e valores e, em último caso, a defesa da 

democracia e do país e o que são reacções corporativas. 

É tempo de os políticos se libertarem de preconceitos e teias de aranha: o 

cidadão militar e a IM já deram provas mais do que suficientes de saberem 

respeitar o poder democrático, merecendo por isso a consideração por parte 

de quem exerce as funções do Estado; sobretudo não podem nem devem ser 

discriminados em quaisquer funções de serviço público, ainda que fora da sua 

instituição, nem mesmo em funções de natureza politica, quando têm para 

isso condições e representam uma mais-valia para o país no seu exercício. 



Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

665 

Cabe, a propósito, uma interrogação. Porque será que desde 1982 até hoje 

nenhum militar foi escolhido ou designado para ministro de qualquer pasta, 

mesmo daquelas que estão mais relacionadas com a sua área profissional, ao 

contrário do que sucede com todas as outras classes profissionais nos 

respectivos campos — Saúde, Justiça, Negócios Estrangeiros, Economia, etc.? 

Se não é preconceito, enviesamento mental ou falta de pensamento 

democrático, como justificá-lo? 

Este episódio da tentativa de demissão do CEMA revela deficiências 

profundas, falta de conhecimento do que é a IM, preconceitos e incapacidade 

de diálogo e esclarecimento por parte de alguns responsáveis. A agravá-lo, 

assistimos a uma despudorada utilização da comunicação social para tentar 

manipular a opinião pública e ao lançamento de uma campanha de contra-

informação. Trata-se de procedimentos que constituem uma via 

extremamente perigosa, que alimenta o populismo e degrada o Estado 

democrático e as suas instituições. 

Uma democracia como a nossa, relativamente jovem, necessita de 

instituições respeitadas e prestigiadas. Atentar contra o respeito que 

merecem e o prestígio que lhes é devido, seja por acção, seja por omissão 

ou incapacidade, é um verdadeiro acto suicida. 

 

... /// ... 

 

O General Ramalho Eanes no Instituto Superior Militar na 

homenagem a Loureiro dos Santos 89 

 

 

 

 

 

 

O General Ramalho Eanes destaca o facto do poder político, ao fim de 

tantos anos, não conseguiu reformar o aparelho militar. 

07 outubro 2021  

 
89 Seguem-se alguns extratos da comunicação realizada pelo General Ramalho Eanes 

no IUM, em 7 de outubro de 2021, e subordinada ao tema “O Futuro das Forças 
Armadas Portuguesas à Luz do Pensamento do General Loureiro dos Santos”.  
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<https://www.rtp.pt/noticias/politica/general-ramalho-eanes-diz-que-poder-

politico-nao-conseguiu-reformar-aparelho-militar_v1354110> 

 

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

Loureiro dos Santos, cidadão de rara excelência [...] saber e inteligência 

prudencial (na acepção aristotélica), reconheceu [no decurso dos seus 

estudos] que [seria] indispensável e inadiável reformar as Forças Armadas, 

por múltiplas razões, entre as quais, a transformação da sua vocação imperial 

para bem responder à nova imperatividade democrática e europeia [e, nesse 

sentido,] impunha-se democratizá-las, torná-las aptas a responder às 

exigências, interna e externa, do País, aptas para bem contribuir para a 

defesa dos interesses permanentes da Nação.  

Reforma de indispensável e evidente necessidade, sobretudo por oito razões:  

1. Primeiro, para que Portugal dispusesse, na sua reduzida panóplia de 

instrumentos de influência externa, de um, o militar, cada vez mais solicitado 

por motivo das alterações geopolíticas verificadas no mundo e pela crescente 

situação de múltipla e diversificada violência, a que é necessário responder, 

pelos “novos campos de batalha que são o cíber e o espaço”90; 

2. Segundo, para que Portugal beneficiasse de uma imagem internacional de 

mérito e credibilidade. Aliás, isso tem acontecido, nomeadamente, no Exército 

– é necessário dizê-lo, sem subterfúgios – em resultado da qualidade das 

chefias e do mérito dos quadros e dos outros militares. A nossa participação 

“em forças multilaterais”91 tem, aliás, sido particularmente estimada “pelo 

profissionalismo, exigência e estilo especial com que cumprimos a nossa 

parte”92; 

3. Terceiro, para usufruirmos de confiança, nomeadamente da União Europeia, 

sobre a nossa determinação e capacidade de salvaguardar o nosso espaço 

territorial, em especial o Atlântico, a nossa “Zona Económica Exclusiva”93 (que 

“é a segunda maior da Europa (a primeira é da Noruega)”94); 

 

 
90   NOISETTE, Thierry – Les guerres de demain. L’Obs. 2-8 Maio. 2019 

91 OLIVEIRA, Luís Valente de (Relator) – “Os Interesses Permanentes dos 
Portugueses”. Porto: Amigos do Museu Nacional de Soares dos Reis/Círculo D. 
José Figueiredo, Maio de 2017 (Tertúlia dos Carrancas). p.18 

92 OLIVEIRA, Luís Valente de (Relator) – “Os Interesses Permanentes dos 
Portugueses”. p.18 

93 OLIVEIRA, Luís Valente de (Relator) – “Os Interesses Permanentes dos 
Portugueses”. p.45 

94 OLIVEIRA, Luís Valente de (Relator) – “Os Interesses Permanentes dos 
Portugueses”. p.46 

https://www.rtp.pt/noticias/politica/general-ramalho-eanes-diz-que-poder-politico-nao-conseguiu-reformar-aparelho-militar_v1354110
https://www.rtp.pt/noticias/politica/general-ramalho-eanes-diz-que-poder-politico-nao-conseguiu-reformar-aparelho-militar_v1354110


Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

667 

4. Quarto, para suportar, também, com eficácia e credibilidade, a nossa 

“importância geoestratégica [que] decorre da posição central que ocupamos 

no Atlântico”95, o chamado Triângulo Estratégico Nacional (Continente, Açores 

e Madeira);  

5. Quinto, para, com prontidão e eficácia, responder a solicitações dos PALOP; 

solicitações que, muitas já têm sido, e que vão da formação de quadros à 

reorganização dos seus aparelhos militares e à colaboração na resposta a 

situações de insurgência interna, como agora acontece em Moçambique;  

6. Sexto, para dispor, também, de capacidade operacional para responder a 

exigências de evacuação de cidadãos nacionais e estrangeiros, como já 

aconteceu na Guiné, e que a instabilidade no mundo leva a admitir a 

possibilidade de tal vir a acontecer, mesmo, na Diáspora Portuguesa; 

7. Sétimo, para responder a situações de emergência ou catástrofe, empregando, 

com prontidão, as suas capacidades distintivas, como aconteceu no sismo na 

Ilha Terceira (em 1980), nos fogos florestais e na COVID-19; 

8. Oitavo, para garantir, com credibilidade, a soberania do País. Grande 

“imprudência e ingenuidade”96 seria pensar que estamos ao abrigo de qualquer 

forma de agressão externa ou que, em caso de necessidade, hão-de vir outros 

defender-nos”97 (situação que, ao longo da história pátria, várias vezes 

ocorreu, com nefastas consequências).  

É óbvio que, hoje, o País não tem capacidade, por si só, de se defender de 

uma agressão externa. Só poderia fazê-lo através de um multilateralismo 

activo, que implica a nossa participação, de credibilizado mérito, em forças 

multilaterais (NATO, ONU, União Europeia e, eventualmente, PALOP).  

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

Sabia, bem, Loureiro dos Santos, que o propósito de reforma radical das 

Forças Armadas não seria sensato, pois atentaria contra a sua personalidade, 

a sua unidade e continuidade – a sua, histórica, institucionalmente 

caracterizante –, reconhecidamente fonte e motor dos seus valores, 

estruturante das suas motivações transcendentais e da sua devoção à Pátria. 

Aliás, uma reforma radical só a justificaria uma derrota militar, derrota que 

não acontecera na guerra do Ultramar. Apesar de preparadas para a guerra 

convencional, conseguiram, as Forças Armadas, com provada eficiência 

adaptar-se à guerra revolucionária e responder-lhe, durante 13 anos, com 

 
95 OLIVEIRA, Luís Valente de (Relator) – “Os Interesses Permanentes dos 

Portugueses”. p.46 
96 OLIVEIRA, Luís Valente de (Relator) – “Os Interesses Permanentes dos 

Portugueses”. p.22 
97 OLIVEIRA, Luís Valente de (Relator) – “Os Interesses Permanentes dos 

Portugueses”. p.22 
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meios escassos, mas com dedicação, competência e sucesso, reconhecidos, 

aliás, até por estudiosas personalidades estrangeiras. 

O País não ganhou a guerra revolucionária, porque o poder político se 

mostrou incapaz de aproveitar o tempo que as Forças Armadas lhe 

disponibilizaram. 

Pena foi que a bem sucedida condução militar da guerra acompanhada de par 

não fosse pela condução política.  

Relembrando a história, que bem conhecia, temia Loureiro dos Santos que se 

repetissem alguns erros do passado, nomeadamente: 

− O desinteresse da classe política e o silêncio da Sociedade Civil sobre a 

necessidade estrutural de o País dispor de Forças Armadas modernas, com 

pessoal preparado, treinado e motivado, com meios militares modernos 

(equipamento e armamento), com efectivos adequados;  

− A governamentalização das Forças Armadas (a sua partidarização, como 

aconteceu, nomeadamente, na Primeira República e no PREC), com a sua 

consequente desinstitucionalização, a sua fragmentarização, com a 

transferência da fidelidade pessoal de alguns dos militares das Forças Armadas 

para formações partidárias, na esperança de que elas lhes permitissem aceder, 

mais facilmente, a lugares e promoções; 

− A “demasiada centralização governativa”98, e a consequente dificuldade para 

“autorizar a utilização de recursos financeiros já atribuídos por via orçamental 

[que] não conduz à poupança mas ao desperdício e à irracionalidade – no caso 

militar pode levar à inoperacionalidade –, perdendo-se as oportunidades 

próprias para a adopção de medidas que exigiam execução imediata pela 

actuação intencionalmente dilatória da ditadura financeira do Ministério das 

Finanças”99. 

Cabe, democraticamente, ao Governo legítimo atribuir missões às Forças 

Armadas e fiscalizar o seu cumprimento. No entanto, governos, vários, 

parecem desejar “transformar os cargos superiores das FFAA em cargos [até] 

de «confiança política», o que ameaça seriamente o Princípio Constitucional 

da Neutralidade Política da Instituição Militar”100. 

Este perigo foi real no PREC e exorcizado foi: 

− Logo após o 25 de Novembro, com a publicação da Lei n.º17/75, conhecida 

por “Lei Constitucional das Forças Armadas”, redigida por José Pimentel e 

Loureiro dos Santos. Dessa lei são normativas inovadoras: 

 
98   SANTOS, J. Loureiro dos – A Guerra no Meio de Nós. p.160 
99   SANTOS, J. Loureiro dos – A Guerra no Meio de Nós. p.160 
100 NICO, Ten.-Gen. - José A suposta reforma da eficácia operacional das Forças 

Armadas. Um problema técnico condicionado pela política. Revista Militar, 
Jun./Jul. 2021. p.506 
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1. “As FAP (Forças Armadas Portuguesas) baseiam-se no serviço geral, 

pessoal e obrigatório;  

2. São as únicas organizações armadas a quem o povo português concede 

autoridade para o defender;  

3. As FAP constituem o suporte último da autoridade de que o poder político 

necessita para conduzir o país;  

4. As FAP não estão ao serviço de nenhum partido, mas sim ao serviço do 

povo português.”101 

− Depois, com o segundo Pacto MFA-Partidos, em que, por iniciativa 

militar, ficou estabelecido que o Conselho da Revolução se extinguiria, 

e as Forças Armadas voltariam à directa e inteira dependência do poder 

político, de legitimação eleitoral democrática, logo que fosse feita a 

primeira revisão constitucional e instituídos os novos órgãos que 

acolheriam as funções políticas até aí exercidas pela Instituição Militar. 

Isto permitia que, a fazer-se, como era possível, a revisão 

constitucional, logo em princípios de 1981, o Conselho da Revolução se 

extinguiria imediatamente a seguir. Se assim não aconteceu, 

responsáveis, exclusivos, foram os partidos políticos que, só mais tarde, 

em 1982, se entenderam para rever a Constituição. 

Dados de juízo exigente procura, também, Loureiro dos Santos, proporcionar 

à Sociedade Civil e ao poder político sobre as razões para que Portugal tenha 

Forças Armadas. 

Fá-lo, expondo as “consequências da posição geográfica de Portugal”102 e 

demonstrando que Portugal é um país fornecedor de segurança e quanto isso 

conta – pode e deve contar – na nossa política externa. Diz, ele, que “os 

Estados Unidos vêem o nosso território (…) como uma plataforma de apoio à 

projecção do seu poder militar na Eurásia”103, tal como “qualquer potência 

continental dominante (actualmente, a Rússia e a Alemanha) vê o triângulo 

estratégico português com as mesmas virtualidades pressentidas pelos norte-

americanos”104. 

Refere, ainda exemplificativamente, Loureiro dos Santos, quão importante 

tem sido para a nossa acção externa a presença militar portuguesa no 

estrangeiro, no âmbito da ONU, NATO e União Europeia, e quão importantes 

são as acções de cooperação, até pelos seus efeitos futuros, com os PALOP. 

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

 
101 SANTOS, J. Loureiro dos – A Guerra no Meio de Nós. p.197 
102 SANTOS, J. Loureiro dos - Forças Armadas em Portugal. Lisboa: FFMS, 2012 (Col. 

Ensaios da Fundação, nº 25). p.26 
103 SANTOS, J. Loureiro dos - Forças Armadas em Portugal. p.26 
104 SANTOS, J. Loureiro dos - Forças Armadas em Portugal. p.27 
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Tal como aconteceu antes de Loureiro dos Santos, aconteceu com ele, e 

aconteceria, depois, com todos os Chefes de Estado-Maior do Exército: a 

reforma das Forças Armadas, a verdadeira e necessária reforma, não 

aconteceu, e assim apesar da sua reconhecida qualidade (competência e 

interesse), da sua colaboração leal com o poder político, dos estudos de 

planeamento competentes, também leais, elaborados, repetidamente, pelos 

seus Estados-Maiores.  

Apesar da eficiência do planeamento elaborado pelos CEME, tal planeamento 

seria frustrado “devido aos adiamentos sucessivos ou inacabados de 

subprogramas, por mudança de protagonista [político], de paradigma ou, 

invariavelmente, devido à crónica falta de recursos financeiros.“ 105  

Tudo isto ocorreu, reiteradamente, apesar das “promessas eleitorais sempre 

renovadas, mas nem sempre verdadeiras e coerentes nos seus fins”106. 

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

Porque não aconteceu a Reforma do Exército? Porque não foi possível, com 

militares de reconhecida excelência, construir um Exército competente, 

prestigiado, moderno, capaz de responder às necessidades reais do País? 

Como foi possível tal acontecer, considerando que chefes políticos houve – 

não muitos, é certo – que consciência correcta tinham da necessidade de o 

País dispor de um Exército moderno e da complexidade do processo de 

reforma?107. 

Resposta haverá nesta tensão entre “placas tectónicas” – a política e a militar 

institucional. Pergunta-se, por vezes, se não releva, ela, da incompreensão 

política da exigência de uma organização tão complexa quanto são as Forças 

Armadas. E importa saber que “tentar entender os sistemas complexos 

requer uma certa modéstia”108, como diz Paul Cilliers; requer “a confiança no 

saber dos outros”109, e considerá-la uma questão essencial. Nunca o poder 

político reconheceu esta complexidade e nunca soube responder-lhe (nunca, 

por exemplo, sentiu necessidade de responder a essa complexidade, não só 

 
105 Rovisco Duarte 
106 Rovisco Duarte 
107 Como aconteceu com o Presidente da República, que, a 10 de Junho de 2012, 

afirmou: “Quaisquer reformas nas Forças Armadas devem basear-se num 
processo de responsabilidade e decisão política, envolvendo necessariamente as 
chefias militares, e ser objecto de um consenso alargado entre os diversos órgãos 
de soberania. É por isso que as decisões a tomar devem ser encaradas num 
horizonte temporal mais alargado, de modo a evitar, a prazo, o enfraquecimento 
do desempenho e da capacidade operacional das Forças Armadas. É que, como 
afirmei há um ano: «a diminuição da capacidade de produzir segurança pode 
acarretar riscos não desprezáveis para o desenvolvimento e para o bem-estar 
social»”. Jornal do Exército, Junho de 2012, pp.30-33   

108 INNERARITY, Daniel – Uma Teoria da Democracia Complexa. Governar no Século 
XXI. Trad. De Francisco Agarez. Lisboa: Ideias de Ler, 2021. p.59 

109 Krohn. Cit. In. INNERARITY, Daniel – Uma Teoria da Democracia Complexa. p.67 
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não ouvindo os CEME, como não confrontando as suas opiniões com as 

opiniões da tutela, não sentindo necessidade de recorrer, como é hoje já 

habitual, quando se trata de instituições de reconhecida complexidade a 

“conselhos de planeamento, think tanks, (…), [e] equipas de desenho 

estratégico”110. 

Mas, para quê ter de desenvolver todo este trabalho, árduo, complexo e 

dispendioso, quando fácil e gratificante é convencer a opinião pública de que 

tudo corre bem no Exército, e explorar, com apurado sentido mediático, os 

resultados da sua acção, tão elogiada, sobretudo internacionalmente? 

Procedimento, este, que nada custa, não acarreta riscos e proporciona, até, 

«troféus» de exibição política. Talvez também aqui resida uma das razões da 

qualidade determinante, do tratamento político dado à condição militar, que 

reconhece e exige limitações de cidadania, mas que não tem atendido ao 

respeito pela concessão, virtuosamente equilibrada, de justas compensações, 

mesmo nas remunerações, na saúde e no apoio social.  

Parece-me imperativo referir que, pelo menos, uma parte do Exército tem o 

sentimento de que existe uma certa animosidade política relativamente às 

Forças Armadas e ao Exército, em especial. Sentimento, este, partilhado por 

personalidades nacionais, como é o caso de António Barreto, que, 

recentemente, afirmou: “na maior parte do tempo cultiva-se (…) o desprezo 

pelos militares”111. Eu próprio não o enjeito liminarmente, lembrando quanto 

disse ao vetar a Lei de Defesa Nacional, e ao recordar o processo de 

substituição de Garcia dos Santos do comando do Exército. Animosidade, 

essa, que, a existir, se não percebe, até porque as Forças Armadas e o 

Exército, em particular, tiveram papel de determinante importância no 25 de 

Abril e no 25 de Novembro, na legislação atinente à subordinação das Forças 

Armadas ao poder político legítimo (Lei 5/75), no abandono voluntário da sua 

acção politica (2º Pacto MFA-Partidos Políticos), em que ficou estabelecido o 

fim do Conselho da Revolução, a extinção da tutela político-militar, por 

iniciativa dos militares.  

Enfim, creio que se poderá concluir, com incompreensão e mágoa, que a 

indispensável e inadiável reforma das Forças Armadas não teve lugar. Não se 

conseguiu obter “equilíbrio entre o número de pessoal a manter na 

instituição, o grau de satisfação individual e a obtenção de capacidades 

militares ao mais baixo custo”112. Verificou-se, sim, “uma constante redução 

de efectivos”113; delimitaram-se as capacidades militares ao essencial; “tem-

 
110 INNERARITY, Daniel – Uma Teoria da Democracia Complexa. p.199 
111 BARRETO, António – Um conflito absurdo. Público. 2 Out. 2021. 3 
112 Rovisco Duarte 
113 Rovisco Duarte 
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se assegurado a diminuição das despesas, o recrutamento adia-se até ao 

limite do aceitável e o inaceitável é ditado pela incapacidade militar”114.  

E concluir também se pode que a responsabilidade de tão gravosa quão 

prejudicial situação se não deve às Forças Armadas, às suas chefias. A 

responsabilidade caberá, sim, ao poder político que, apesar das suas 

múltiplas iniciativas, reformas, definições do Conceito Estratégico Militar, Leis 

de Programação Militar, entre outras, não soube, ou não quis, fazer a reforma 

estrutural das Forças Armadas.  

E o que é, em minha opinião, mais curioso, surpreendente, mesmo, é que 

teria sido possível, e sem grande dificuldade, efectuar, com verdadeiro 

empenho político, um estudo profundo, multiplamente participado (por 

militares e civis), que visasse e conduzisse a uma reforma, estrategicamente 

realista e coerente, consensualmente deliberada – pelo Presidente da 

República, Governo, Partidos Políticos, Organizações da Sociedade Civil e, 

naturalmente, pelas próprias Forças Armadas. Pelas Forças Armadas, 

também, porque as reformas só têm execução empenhadamente virtuosa 

quando são compreendidas e aceites por aqueles que lhes devem dar 

execução operacional.  

E creio que resultado semelhante se teria podido obter se adoptado se tivesse 

um modelo de resposta metodologicamente semelhante ao que a NATO 

recentemente publicitou ter adoptado para responder ao futuro da Aliança 

(NATO 2030). Trabalho, este, que deverá “resultar do trabalho do [Grupo de 

Sábios], mandatado em Londres, em 2019, para repensar a OTAN, em termos 

políticos e militares, novas missões, nível de ambição e clarificação, quer da 

ameaça, quer do seu espaço de actuação político-estratégico” 115.  

Metodologias, aliás, não muito distantes da que, repetidamente, tem sido 

aconselhada, a propósito da reforma do Comando Superior das Forças 

Armadas, por muitos militares e civis. Debate ambicioso sobre as Forças 

Armadas para o País; as políticas públicas de recrutamento, retenção e 

valorização da Condição Militar que devem ser adoptadas para garantir os 

recursos humanos necessários ao Sistema de Forças Nacional que viesse a 

ser aprovado; o investimento financeiro considerado adequado à nossa 

dimensão estratégica e que missões devem desempenhar. Depois, e a partir 

do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, seria aprovado o Conceito 

Estratégico Militar, estabelecidas as Missões das Forças Armadas e dos 

Sistemas de Força Nacional e do Dispositivo116.  

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

 
114 Rovisco Duarte 
115 RAMALHO, Gen. José Luiz Pinto - Editorial. Revista Militar, Jun./Jul. 2021. 

pp.485/486 
116 Cf. Rovisco Duarte 
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Mas a verdade é que a governamentalização e a ameaça decorrente, até de 

partidarização, que, ultimamente, se tem acelerado e intensificado, 

ameaçam, mesmo, o cerne espiritual das Forças Armadas, a lealdade de 

todos os militares à ética das Forças Armadas (hierarquia, unidade e 

disciplina) e a fidelidade incondicional à Democracia e à Nação.  

Não será exagero temer que alguns militares, ambiciosos, e de poucos 

escrúpulos, procurem ligações pessoais de dependência partidária na 

esperança de, assim, mais facilmente conseguirem lugares e promoções 

(situação a que já assistimos no PREC e cuja resolução bem difícil e onerosa 

foi). E temo, também, que os militares sintam ou venham a sentir que a sua 

indispensável condição militar esteja a ser, perversamente, usada para não 

reconhecer o que, como disse Eduardo Lourenço, “Como cidadãos que são, 

antes de militares117, civis à part entière”118, exigem ser considerados e 

que, tratamento pessoal adequado lhes seja reconhecido e aplicado, e que,  

como “instituição que há seculos partilha o dever comum de servir uma pátria 

que comum nos é”119, disponha do indispensável para a servir como deve e 

como a Nação espera.  

Poderia esperar-se que, eu, nesta minha intervenção, de homenagem a 

Loureiro dos Santos, considerasse hipóteses sobre a sua posição pessoal 

perante esta inconcebível situação, tão preocupante, das Forças Armadas.  

Não o devo fazer. Não o farei. Não seria eticamente correcto invocar a sua 

unidade e continuidade para hipotetizar sobre qual seria a sua posição 

perante a actual e perturbada “circunstância militar”.  

Dele apenas poderei dizer quanto e com que empenho se batia pela 

Democracia Portuguesa, pelo seu aprofundamento; enfim, por tudo o que 

pudesse torná-la mais virtuosa, profunda, coesa e prestigiada na União 

Europeia, nos PALOP, na NATO, na ONU, e mais presente no coração e na 

vida dos Portugueses.  

E, permitam-me que refira, isso sim, a minha preocupação:  

− Perante a crescente falta de vitalidade do virtuoso equilíbrio que deve existir 

entre a Instituição Militar e o poder político democrático; 

− Quanto ao moral institucional dos cidadãos-militares;  

− Quanto ao entendimento que não existe, mas deveria existir, entre o poder 

político e as Forças Armadas em todas as situações e missões, seja no exterior 

ou no País; 

 
117  Destaque nosso 
118 LOURENÇO, Eduardo – Os Militares e o Poder. Seguido de O Fim de Todas as 

Guerras e a Guerra Sem Fim. Lisboa: Gradiva, 2013. p.145 
119  LOURENÇO, Eduardo – Os Militares e o Poder. p.145 
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Para finalizar, e referência, breve, fazer à chamada Reforma do Comando 

Superior das Forças Armadas, concluirei, fazendo minhas as palavras de um 

camarada ilustre, o Senhor Vice-Almirante Reis Rodrigues, que se preocupa, 

em especial, com o País, o Estado e o desempenho de todas as suas funções.  

Disse, em síntese, o Senhor Vice-Almirante Reis Rodrigues, que: “Com a 

solução pretendida pelo MDN vêm, por arrastamento, alguns erros 

preocupantes. Não incluem, na minha opinião (…), qualquer desacordo 

quanto à autoridade [operacional] inerente ao estatuto do CEMGFA. Mas 

abrangem, sem margem para dúvidas, as maiores reservas quanto ao seu 

alargamento a áreas em que o seu envolvimento é contraproducente ou 

gerador de novos tipos de tensões. São, essencialmente, duas dimensões a 

ter em conta. Primeira, a opção de curto-circuitar os chefes dos ramos, que 

são quem detém o conhecimento detalhado do emprego dos meios (…). 

Segunda, a intenção de concentrar no CEMGFA as competências que estão 

atribuídas ao Conselho de Chefes de Estado-Maior, retirando a este órgão 

qualquer função deliberativa, é uma lamentável medida que desprestigia a 

organização militar. (…). Finalmente, e mais uma vez, custa a crer que se 

tente avançar com uma reforma que ignora estes aspectos básicos do 

funcionamento da Instituição Militar e se baseia numa análise muito parcial 

das situações existentes em alguns países aliados e amigos”120. 

Num mundo cada vez mais atribulado, com acrescidas vulnerabilidades e bem 

sérias ameaças, os militares são, hoje, como diz António Barreto, os 

“defensores da liberdade”121, os defensores de primeira linha no combate 

pelas liberdades de que o nosso País e o mundo democrático não podem 

abdicar e prescindir.  

E, na busca da valorização e de uma mais saudável inserção das Forças 

Armadas na sociedade e na Nação, de que todos somos parte, penso que 

seria importante relevar os princípios e os valores que nortearam a carreira 

militar do General Loureiro dos Santos. Esta seria, seguramente, a melhor 

forma de homenagear a sua memória. 

 

 

.... /// ... 

 

 

 
120 RODRIGUES, Vice-Alm. Alexandre Reis – Custa a crer…. Revista Militar, Jun./Jul. 

2021. 495-496 
121 BARRETO, António – Um conflito absurdo. Público. 2 Out. 2021. 3 
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Ramalho Eanes alerta para “governamentalização” e 

“partidarização” das Forças Armadas 

Com a hierarquia em polvorosa por causa da chefia da Marinha e com os 

chefes dos ramos militares em fim de mandato, e à espera de serem 

substituídos ou reconduzidos, o ex-Presidente da República comparou a 

"partidarização" das Forças Armadas ao PREC e acusou o poder político de 

estar a governamentalizar as hierarquias. Ainda disse que nunca se fez uma 

verdadeira reforma das Forças Armadas. 

 

 

 

 

 

 

7 outubro 2021 15:45 

 

 

 

Vítor Matos 

Jornalista 

<https://expresso.pt/politica/2021-10-07-Ramalho-Eanes-alerta-para-

governamentalizacao-e-partidarizacao-das-Forcas-Armadas-01975642> 

Uma semana depois da polémica sobre a tentativa de exoneração do chefe 

do Estado-Maior da Armada (CEMA), e no seguimento das controvérsias sobre 

a reforma do comando superior das Forças Armadas, o ex-presidente 

António Ramalho Eanes fez esta quinta-feira uma intervenção pública 

muito crítica do poder político: recuperou comparações com o PREC quanto a 

uma "governamentalização" e até "partidarização" das Forças 

Armadas" e acusou os governos de nunca terem feito a necessária 

reforma do setor. 

Cinco meses depois de ter encabeçado a "Carta dos 28" ex-chefes militares 

contra a 'reforma Cravinho' que concentra poderes no chefe do Estado-Maior 

General das Forças Armadas (CEMGFA), Ramalho Eanes foi mais longe do 

que os alertas de "perturbação" feito então pelas altas patentes: 

https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/politica/2021-10-07-Ramalho-Eanes-alerta-para-governamentalizacao-e-partidarizacao-das-Forcas-Armadas-01975642
https://expresso.pt/politica/2021-10-07-Ramalho-Eanes-alerta-para-governamentalizacao-e-partidarizacao-das-Forcas-Armadas-01975642
https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
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"A governamentalização e a ameaça decorrente, até de 

partidarização, que, ultimamente, se tem acelerado e intensificado, 

ameaçam, mesmo, o cerne espiritual das Forças Armadas, a lealdade 

de todos os militares à ética das Forças Armadas (hierarquia, unidade 

e disciplina) e a fidelidade incondicional à Democracia e à Nação".  

O Governo, e o CEMGFA, recorde-se, rejeitaram o nome do comandante naval 

proposto pelo CEMA, com a justificação de que este não tinha "o perfil 

adequado aos novos desafios", ou seja, não concordava com a reforma. 

A intervenção de Ramalho Eanes, num colóquio realizado no Instituto 

Universitário Militar sobre "O Futuro das Forças Armadas Portuguesas" 

à luz do pensamento do general Loureiro dos Santos, apontou não só à 

classe política, mas também a militares, embora sem os nomear: "Não será 

exagero temer que alguns militares, ambiciosos, e de poucos 

escrúpulos, procurem ligações pessoais de dependência partidária na 

esperança de, assim, mais facilmente conseguirem lugares e 

promoções (situação a que já assistimos no PREC e cuja resolução 

bem difícil e onerosa foi)". 

E acrescentou: "Temo, também, que os militares sintam ou venham a 

sentir que a sua indispensável condição militar esteja a ser, 

perversamente, usada." No fundo, o ex-PR aponta para os riscos na coesão 

das Forças Armadas e na relação com o poder político. Em março, Eanes já 

dissera ao Expresso que as mudanças em curso deviam ser feitas "sem 

atropelos à sua unidade, continuidade e personalidade” das FA. 

Com uma longa intervenção de fundo de meia hora, o ex-Presidente da 

República fechou a conferência onde participaram personalidades como o 

vice-almirante Gouveia e Melo, o social-democrata Ângelo Correia (que tem 

funcionado como 'ministro-sombra' da Defesa do PSD), o CEMGFA almirante 

Silva Ribeiro ou o tenente-general Marco Serronha, chefe o Estado-Maior do 

Comando Conjunto. A linha em que explicou o pensamento do general 

Loureiro dos Santos (1936-2018) levou-o a concluir, "com incompreensão 

e mágoa, que a indispensável e inadiável reforma das Forças Armadas 

não teve lugar". 

Segundo Eanes, não se conseguiu obter “equilíbrio entre o número de pessoal 

a manter na instituição, o grau de satisfação individual e a obtenção de 

capacidades militares ao mais baixo custo.” E apontou aos sucessivos 

governos: "A responsabilidade de tão gravosa quão prejudicial situação se 

não deve às Forças Armadas, às suas chefias. 

A responsabilidade caberá, sim, ao poder político que, apesar das 

suas múltiplas iniciativas, reformas, definições do Conceito 

Estratégico Militar, Leis de Programação Militar, entre outras, não 

soube, ou não quis, fazer a reforma estrutural das Forças Armadas". 
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FALTA DE EQUILÍBRIO NA RELAÇÃO POLÍTICO-MILITAR 

Quanto à reforma do comando superior das Forças Armadas que entrou em 

vigor em finais de agosto, o general manifestou a sua "preocupação" perante 

a "crescente falta de vitalidade do virtuoso equilíbrio que deve existir 

entre a Instituição Militar e o poder político democrático", mas 

também quanto "ao moral institucional dos cidadãos-militares" e ainda em 

relação "ao entendimento que não existe, mas deveria existir, entre o 

poder político e as Forças Armadas em todas as situações e missões, seja no 

exterior ou no País". 

No entanto, não usaria palavras suas para criticar a reforma pensada pelo 

Governo e pelo CEMGFA, com o apoio do PSD e do CDS, e citaria o dos 

artigos do vice-almirante Reis Rodrigues a propósito do tema. Sem 

desacordo quanto "à autoridade [operacional] inerente ao estatuto do 

CEMGFA", apresentou reservas "quanto ao seu alargamento a áreas em que 

o seu envolvimento é contraproducente ou gerador de novos tipos de 

tensões". 

Como "a opção de curto-circuitar os chefes dos ramos, que são quem detém 

o conhecimento detalhado do emprego dos meios". Ou a intenção de 

"concentrar no CEMGFA as competências que estão atribuídas ao Conselho 

de Chefes de Estado-Maior, retirando a este órgão qualquer função 

deliberativa" 

Tal como na "Carta dos 28", Eanes voltou a propor um "debate ambicioso 

sobre as Forças Armadas para o País" quanto a "políticas públicas de 

recrutamento, retenção e valorização da Condição Militar" e sobre os 

"recursos humanos necessários ao Sistema de Forças Nacional que viesse a 

ser aprovado; o investimento financeiro considerado adequado à nossa 

dimensão estratégica e que missões devem desempenhar". 

A semana e meia de o chefe do Estado-Maior do Exército ser reconduzido ou 

substituído e com o comandante da Marinha no limbo, com as fileiras em 

polvorosa, resta saber que impacto terão estas palavras do ex-Presidente da 

República. 

 

 

 

 

... /// ... 
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Expresso 

Chefe do Exército crítico da reforma foi reconduzido por 

Marcelo 

 
 

 

 

 

 

 

António Pedro Ferreira 

Sem que houvesse quaisquer "equívocos", o Presidente da República 

publicou a nota de recondução do general Nunes da Fonseca, chefe do 

Estado-Maior do Exército. 

8 outubro 2021 12:24 

 

 

 

 

 

Vítor Matos 

Jornalista 

<https://expresso.pt/politica/2021-10-08-Chefe-do-Exercito-critico-da-reforma-foi-

reconduzido-por-Marcelo-e7926f68> 

 

Semana e meia depois da crise dos "três equívocos" por causa da tentativa 

de exoneração do chefe do Estado-Maior da Armada por parte do Governo, o 

Presidente da República decretou a recondução do chefe do Estado-Maior do 

Exército no cargo. O general Nunes da Fonseca, tal como os chefes dos outros 

dois ramos, também se tinha manifestado contra a reforma do comando 

superior das Forças Armadas. É um sinal de que os chefes militares não são 

castigados por terem dado uma opinião negativa sobre a reforma, um dia 

depois de o ex-Presidente Ramalho Eanes ter acusado o poder de 

"governamentalizar" a hierarquia militar. 

https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos
https://expresso.pt/politica/2021-10-08-Chefe-do-Exercito-critico-da-reforma-foi-reconduzido-por-Marcelo-e7926f68
https://expresso.pt/politica/2021-10-08-Chefe-do-Exercito-critico-da-reforma-foi-reconduzido-por-Marcelo-e7926f68
https://expresso.pt/politica/2021-10-07-Ramalho-Eanes-alerta-para-governamentalizacao-e-partidarizacao-das-Forcas-Armadas-01975642
https://expresso.pt/politica/2021-10-07-Ramalho-Eanes-alerta-para-governamentalizacao-e-partidarizacao-das-Forcas-Armadas-01975642
https://expresso.pt/autores/2018-05-08-Vitor-Matos


Um processo apressado e sem propósito entendível 

 
 

 

679 

A decisão estava na agenda do conselho de ministro desta sexta-feira e a 

nota de Belém foi clara quanto ao cumprimento dos pressupostos 

constitucionais: "Sob proposta do Governo, o Presidente da República 

decretou a renovação do mandato do Chefe do Estado-Maior do Exército, 

General José Nunes da Fonseca." 

Num dos três "equívocos" que enunciou depois de se saber que o ministro da 

Defesa, João Gomes Cravinho, tinha avançado com a exoneração do CEMA 

sem o informar, Marcelo sublinhou que não faziam sentido as notícias de que 

o comandante da Marinha não tinha sido reconduzido por ter discordado da 

reforma. O almirante Mendes Calado expôs “o ponto de vista da Armada no 

processo de elaboração de uma lei”, à semelhança do que fizeram os chefes 

do Estado-Maior do Exército e da Força Aérea, disse então o Presidente. 

Também se deslocaram à Assembleia da República e expuseram os seus 

pontos de vista e, “a partir do momento, em que foi votada a lei, acataram e 

respeitaram a lei em vigor”. “Isto é um exemplo de lealdade institucional e 

não de deslealdade institucional”, deixou claro Marcelo. 

Na audiência parlamentar, realizada no início de julho, em que foi ouvido 

sobre as alterações à lei de bases das Forças Armadas, o general Nunes da 

Fonseca apontou aos deputados a existência de "inconsistências, colisões 

de competências, lapsos e omissões". 

O CEME também fez saber que, ao saber da intenção do Governo, decidiu 

levar a cabo um “diagnóstico da atual situação, no atual modelo” sobre a 

eficácia operacional das Forças Armadas, para depois se “encontrarem 

soluções” que “devem preceder opções de âmbito legislativo” 

assentes em modelos “suficientemente estudados”. Ora, Nunes 

Fonseca disse aos deputados que, tendo recebido os projetos do Governo no 

mesmo dia em que os ia discutir com o ministro em Conselho Superior Militar, 

a 12 de março, “o tempo disponível” não permitiu “uma análise 

detalhada”. E pediu ao ministro mais tempo para fazer mais do que “uma 

sumária apreciação”. 

Com a recondução de Nunes da Fonseca, fica por saber qual será o 

"momento oportuno" para a substituição de Mendes Calado por 

Gouveia e Melo à frente da Marinha. O mandato do general Joaquim Borrego 

à frente da Força Aérea também termina no fim de fevereiro e pode ser (ou 

não) reconduzido por mais dois anos. 

 

 

... /// ... 

 

https://expresso.pt/politica/2021-09-29-Marcelo-desautoriza-ministro-e-trava-substituicao-de-Mendes-Calado-por-Gouveia-e-Melo.-Nao-e-o-momento-adequado-para-falar-do-assunto-cc669930
https://expresso.pt/politica/2021-09-29-Marcelo-desautoriza-ministro-e-trava-substituicao-de-Mendes-Calado-por-Gouveia-e-Melo.-Nao-e-o-momento-adequado-para-falar-do-assunto-cc669930
https://expresso.pt/politica/2021-09-29-Marcelo-desautoriza-ministro-e-trava-substituicao-de-Mendes-Calado-por-Gouveia-e-Melo.-Nao-e-o-momento-adequado-para-falar-do-assunto-cc669930
https://expresso.pt/politica/2021-06-01-Chefes-do-Exercito-e-da-Forca-Aerea-fazem-criticas-a-reforma-do-Governo-na-linha-do-Grupo-dos-28-f3955cf0
https://expresso.pt/politica/2021-06-01-Chefes-do-Exercito-e-da-Forca-Aerea-fazem-criticas-a-reforma-do-Governo-na-linha-do-Grupo-dos-28-f3955cf0
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FECHO 

Para concluir, afigura-se conveniente rever e reconstituir os 

desenvolvimentos mais significativos do processo de reforma da estrutura 

superior das FFAA, de modo a construir uma visão de conjunto acerca de que 

se passou e a preservar elementos que apoiem novas análises e reflexões.  

A informação reunida neste livro poderá 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.  

Embora a ideia de promover uma reforma da estrutura superior das FFAA 

tenha tido origem num círculo restrito de pessoas exteriores à estrutura do 

Estado, ela foi posteriormente assumida neste âmbito e, a partir daí, a sua 

legitimidade formal nunca foi contestada.  

Isso não impediu que várias vozes tenham procurado alertar o Governo, o 

Parlamento e os partidos políticos para a necessidade de não depositarem 

uma confiança excessiva (e injustificada em sua opinião) numa reforma sobre 

a qual não existia qualquer estudo formal, nem debate consistente de ideias, 

nem experiência anterior.  

Além disso, era 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).  

Isto, apesar de a informação recentemente divulgada ou patrocinada pelo 

MDN e EMGFA tender a sobrevalorizar um diagnóstico favorável sobre as 

FFAA, excessivo em muitos casos, sem desmentido ou contestação 

significativa por parte dos principais partidos políticos da oposição. 
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Seja como for, o Governo não teve em consideração esse aconselhamento e 

os acontecimentos subsequentes vieram demonstrar que estava errado na 

avaliação que fez da situação. 

O GREI sempre afirmou que não tinha uma posição contra a reforma em si 

mesma, mas apenas em relação aos termos em que esta tinha sido concebida 

e executada. Na verdade, em todas as análises e apontamentos elaborados 

pelo GREI (e foram alguns) é clara a vontade de contribuir para o encontro 

de soluções equilibradas. 

De qualquer modo, em poucos meses foram desorganizados princípios, 

conceitos, doutrina, estatutos, modelos de planeamento, metodologias e 

normas de relacionamento institucional que tinham vindo a ser aperfeiçoados 

e consolidados desde a reforma da defesa nacional e das FFAA de 1982, a 

única das reformas que após 1974 foi (quase) unanimemente elogiada.  

Esta desestruturação foi acompanhada por alterações significativas no 

discurso oficial, nos métodos, na linguagem e na disponibilidade para aceitar 

debates fundados no conhecimento especializado (como foi normal no 

contexto da defesa nacional até meados da década de 2010). Com efeito, as 

novas atitudes e formas de expressão marcam uma inadequada mudança na 

formulação e concretização do pensamento político-militar que atualmente 

preside à elaboração da política de defesa nacional.  

Não obstante a confiança do Governo neste processo de reforma, e dos 

partidos que o apoiaram, a sua concretização expôs múltiplas fragilidades, 

designadamente:  

− Foi prematura a decisão de lançar um processo desta natureza e 

dimensão antes de efetuar a revisão do CEDN que é o elemento de maior 

hierarquia no conjunto dos documentos estruturantes da defesa 

nacional;  

− Deu-se azo à emergência de rumores, permitidos pelos sinais que foram 

sendo transmitidos, de que estava em curso uma tentativa de 

governamentalização da chefia militar das FFAA; 

− Foi imprudente estabelecer um prazo demasiado curto para a reforma, 

tendo em atenção a menor capacidade de resposta de alguns setores 

(civis e militares) da estrutura do Ministério da Defesa Nacional;  

− Foram notórias as insuficiências no planeamento, organização e 

execução da reforma, sob a direção do MDN e por delegação do PM; 

− O PM, a quem compete dirigir a política intersectorial de defesa nacional 

e das FFAA, não interveio de forma visível no processo da reforma (com 

a exceção de uma breve referência ao assunto no debate parlamentar 

realizado em 21 de julho), como teria sido desejável a partir do momento 

em que o MDN e o seu principal conselheiro militar começaram a 

evidenciar incongruências na condução da reforma; 
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− O debate na AR decorreu em termos essencialmente políticos e, de uma 

forma geral, evitou as questões técnicas mais complexas e de pormenor;  

− Foi desvalorizada a noção de que a defesa nacional, e, portanto, a 

reforma em apreço, dizem respeito a todos os portugueses (e não apenas 

ao Governo e partidos políticos) e que estes devem ser devidamente 

esclarecidos acerca desta e de outras reformas na defesa nacional 

(designadamente as que podem contribuir para uma utilização mais 

racional dos recursos atribuídos pelo País ao setor); 

− O Governo e os partidos políticos que o apoiaram (aos quais a reforma e 

as suas consequências passaram também a pertencer) revelaram pouco 

interesse pelas interpretações, críticas e sugestões vindas da sociedade, 

apesar de se saber que as decisões unilaterais ou arbitrárias envolvem 

um enorme risco de erro; 

− Verificou-se uma concertação e homogeneidade de posições entre os três 

partidos políticos que intransigentemente (e acriticamente) defenderam 

a reforma, nomeadamente o PS, o PSD e o CDS; 

− Estes três partidos políticos não mostraram qualquer disponibilidade para 

alterar a sua posição, uma vez que na generalidade votaram 

maioritariamente as Propostas de Lei sem ouvir com antecedência as 

atuais chefias militares (como havia sido sugerido por alguns 

deputados); e posteriormente inviabilizaram, também por votação 

maioritária na CDN da AR, a audição de antigos chefes militares e de 

outras personalidades (ao contrário do que tinha sucedido na reforma de 

2009 e em outras que a precederam); 

− O exercício do contraditório enfrentou significativas dificuldades porque 

o poder político afirmou, desde o primeiro momento, que «não haveria 

alternativa» à solução preconizada; 

− Coexistiram no debate público, em pé de igualdade, opiniões suportadas 

por graus de conhecimento e credibilidade muito diferentes, sem 

distinguir entre especialistas e leigos;  

− Apesar deste panorama, o Governo parece ter sido pouco sensível às 

preocupações do PR e Comandante Supremo das FFAA, no exercício do 

seu magistério de iniciativa e da magistratura de influência, uma vez que 

elas não foram suficientes para evitar, adiar ou sequer moldar a proposta 

de reforma elaborada pelo Governo e aprovada pela AR. 

Mas também deve reconhecer-se que a reforma despertou um tipo de 

consciência nacional e de interesse cívico que não se via há algum tempo em 

matéria de defesa: 
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− Desde a primeira hora, o atual PR e Comandante Supremo das FFAA 

deixou claro que era necessário encontrar uma solução conciliatória 

«entre arrojo e bom senso, assertividade e participação, reforço 

institucional e plasticidade pessoal»; 

− Em 13 de maio, 28 dos 29 antigos CEMGFA e CEM, um dos quais foi 

Presidente da República, dirigiram uma carta às altas instâncias do 

Estado com responsabilidades na defesa nacional, na qual exprimiram a 

sua apreensão pelo caminho que a reforma estava a tomar; 

− Pouco depois, um segundo antigo PR expressou uma opinião idêntica; 

− Cerca de seiscentos oficiais na reserva e reforma das FFAA vieram apoiar 

as preocupações dos 28 antigos chefes militares, quando estes 

começaram a ser criticados na esfera pública, por vezes em termos pouco 

edificantes; 

− Os atuais CEM manifestaram ao longo do processo e em sede 

institucional diversas reservas e objeções em relação à reforma «como é 

seu direito e dever»;  

− Muitas personalidades civis e militares (na situação de reforma e reserva) 

vieram a público expor a sua perspetiva acerca do processo; 

− Entre eles, o sociólogo António Barreto afirmou que o «Governo achou 

muito mais importante e urgente obter o acordo do PSD antes de ter o 

dos chefes militares [e] diante das reticências destes, o Governo 

entendeu que não era com eles, mas sim com os deputados, que as 

discussões se deveriam desenrolar»; e concluiu que «a clivagem, de que 

o Governo é responsável, está feita» e que «agora, só [o Presidente da 

República] pode travar este erro flagrante»122; 

− O GREI tomou a iniciativa de propor uma solução de razoabilidade, como 

lhe chamou na altura, para o modelo da estrutura superior das FFAA, a 

ponderar depois de o Governo definir que tipo de defesa nacional (e de 

FFAA) visa para o País, no quadro de um novo CEDN estruturante (e útil 

para efeitos de planeamento) - (vide marco nº 19, ponto 4 do estudo do 

GREI nele arrolado).  

A decisão da AR de prosseguir a linha de reforma que o Governo tinha 

estabelecido (com o apoio decisivo do PS, do PSD e do CDS) sem aceitar 

qualquer inflexão significativa à linha traçada ou fornecer explicações para a 

sua intransigência, trouxe à memória a afirmação de Adriano Moreira 

(proferida em 2012, a propósito da «relação entre a sociedade civil e o 

Governo»123) de que a «palavra do poder» suplanta o «poder da palavra». 

 
122 Cf. artigo de opinião, “O Político e o Soldado”, in Jornal Público, de 05 de junho.  
123 Cf. Comunicação efetuada pelo Prof. Doutor Adriano Moreira, no Instituto da 

Defesa Nacional, em 10 de outubro de 2012, conforme referido na n.p.p nº 1 
deste livro. 
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De qualquer modo, uma vez aprovada a legislação relativa à reforma, os CEM 

aceitaram o novo modelo de estrutura superior das FFAA com disciplina e 

sem qualquer sinal público de divergência ou contrariedade institucional. 

Ainda assim, as divergências que os CEM expuseram em sede própria, 

poderão não ter sido toleradas pelo MDN e pelo CEMGFA (tendo em conta 

uma alegada tentativa de afastamento do CEMA e o tratamento excludente 

dado ao seu ex-chefe do Gabinete, de que se falará adiante).  

Entretanto, depois do resultado triunfante alcançado pelos promotores e 

apoiantes da reforma, numa posição de afirmação e força em relação a todas 

as opiniões contrárias, os associados do GREI continuaram apreensivos 

perante a possibilidade de o MDN e o CEMGFA virem a fazer uma 

interpretação maximalista dos limites das suas novas competências e de, ao 

mesmo tempo, o Parlamento vir a exercer um controlo minimalista do 

exercício dessas competências.  

Não foi necessário esperar muito pelo que se receava ou adivinhava:  

− Após a aprovação da nova legislação, o MDN, depois de ouvir o CEMGFA, 

rejeitou o nome que a Marinha havia indicado para o cargo de 

Comandante Naval (CN), em data anterior à passagem à reserva do 

incumbente, por limite de idade (e, portanto, ao abrigo da lei então em 

vigor, que não previa a intervenção do CEMGFA); 

Vale a pena resumir alguns aspetos deste caso por ter tido especial 

significado para a Marinha: 

O oficial general proposto tinha um excelente currículo militar 

(comprovado, verificável e amplamente reconhecido) e acabava de 

desempenhar com acerto as funções de chefe do gabinete do CEMA; 

A sua rejeição levou-o a pedir a passagem à reserva, o que significou a 

perda de um oficial de elevada craveira e difícil de substituir, assim como 

o desperdício do considerável investimento feito pelo Estado (e 

contribuintes) na sua preparação ao longo de décadas (porventura difícil 

de repetir nos próximos anos dado o previsível decréscimo da atividade 

operacional por falta de meios e recursos); 

E ainda assim, o caso não parece ter suscitado qualquer dúvida ou 

pergunta ao Governo com origem no Parlamento;   

− A esse episódio, seguiu-se um outro mais inesperado e de natureza mais 

política: segundo notícias vindas a público, o MDN teria comunicado ao 

CEMA a intenção de propor a sua demissão e substituição imediata, 

aparentemente sem ter consultado previamente o PR e Comandante 

Supremo das FFAA; 

− O PR e Comandante Supremo das FFAA, a quem cabe nos termos da lei 

nomear e exonerar os CEM, teve uma intervenção pronta e clara, 



A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas 

 

686 

largamente difundida pelos OCS, no sentido de esclarecer três 

«equívocos» criados em torno da noticiada substituição do CEMA; 

− Mais tarde, depois da ida a Belém do PM e do MDN, a Presidência da 

República emitiu um comunicado no qual informava que o assunto tinha 

sido esclarecido;   

− Não obstante essa nota, assistiu-se a uma caótica torrente de opiniões 

contraditórias em diversos meios de comunicação, muitas vezes 

suportadas por um conhecimento mínimo em relação à matéria em causa 

e até mesmo «agressivamente erradas» ou agressivamente expressas; 

− Chegados a este ponto, aguarda-se com expectativa a forma como o 

Parlamento vai abordar os episódios referidos (em particular os partidos 

que apoiaram a reforma) e qual será o entendimento prevalecente entre 

os deputados acerca das questões de fundo que afetam a defesa nacional 

(agora trazidas à atenção pública, de maneira muito ampla e clara). 

Não é possível antever como é que vai terminar esta “desintegração interna” 

da ordem e dos costumes na defesa nacional e nas FFAA, mas não parecem 

restar dúvidas de que as repercussões e danos serão consideráveis e 

nefastos. Entre outros aspetos: 

− Afetou o prestígio institucional do Ministério da Defesa Nacional e do 

EMGFA, bem como o dos seus titulares, em âmbito nacional e a nível 

internacional; 

− Abalou a confiança de diversos segmentos das FFAA nas suas lideranças 

política e militar que possivelmente não terão condições para a 

readquirir; 

− Sugeriu lacunas de conhecimento, de cultura e de experiência em 

questões militares no decurso do processo de preparação, execução e 

aplicação da reforma; 

− Revelou incompreensão por parte do MDN e do CEMGFA acerca do seu 

dever de contribuírem para a preservação da confiança institucional, da 

coesão, dos padrões e valores militares, e do respeito recíproco (entre 

representantes e representados, comandantes e comandados, líderes e 

seguidores, dirigentes e dirigidos);  

− Despertou desconfianças acerca dos desígnios e objetivos da reforma 

(para além dos que foram anunciados) e deixou a sensação 

desconfortável de que a sua prossecução seria feita a qualquer preço e 

de qualquer maneira;  

− Afetou o moral que é o elemento mais importante de motivação dos 

militares em todo o espetro do conflito e um incentivo para que coloquem 

os interesses do País acima dos seus próprios interesses, e sejam 

capazes de resistir à adversidade em operações reais e ao esforço nas 

tarefas quotidianas; 
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− Suscitou interrogações acerca dos instrumentos de controlo político 

instituídos (para a fiscalização do executivo e da administração pública) 

quando estiverem em causa questões de elevada complexidade e 

exigência, a requerer conhecimento técnico e especializado; 

− Criou dúvidas (no caso da nomeação para o cargo de CN) quanto ao valor 

atualmente atribuído aos currículos e aptidões eminentemente militares; 

− Desiludiu a expectativa de muitos militares que ansiavam por uma 

verdadeira reforma da defesa nacional, por estarem preocupados com as 

persistentes dificuldades na articulação das suas componentes e das 

respetivas políticas setoriais, assim como com o declínio operacional das 

FFAA e a progressiva civilinização de setores que são vitais para o seu 

funcionamento. 

Para finalizar este trabalho importa salientar que os acontecimentos 

verificados neste processo de reforma não podem deixar de ser vistos à luz 

do regime democrático de cariz semipresidencialista formalmente implantado 

em Portugal.  

Neste particular, recorde-se que, de acordo com Democracy Index 2020, 

citado por Miguel Poiares Maduro em artigo transcrito neste livro, a 

democracia portuguesa já não é considerada uma «democracia plena», mas 

antes uma «democracia com falhas», onde «são reduzidos os mecanismos de 

escrutínio independente sobre o Governo e [é] frágil a oposição política». 

A três anos de se comemorarem os 50 anos do 25 de abril não será uma 

perspetiva tranquilizadora. 

**** 

Com esta perceção presente, este livro procura ainda ajudar, de uma forma 

objetiva e responsável, o público anónimo a compreender as várias 

dimensões e facetas, visíveis e ocultas, do processo de reforma da estrutura 

superior das FFAA.  

O leitor, melhor do que ninguém, ajuizará se atingimos esse desiderato. 

Por último, devemos expressar aos profissionais da comunicação social a 

nossa consideração pela qualidade do trabalho que desenvolveram na 

cobertura da reforma e, bem assim aos cidadãos, civis e militares, pelos 

excelentes artigos de opinião produzidos e declarações proferidas, num 

salutar e necessário espírito de cidadania ativa.124  

  

 
124 Nas transcrições de artigos de opinião e de textos efetuadas respeitou-se a 

ortografia utilizada pelos respetivos autores.  
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Pedro Mesquita 

SIC 

José Miguel Júdice 

TSF 

Carolina Rico 

Cristina Lai Men  

TVI 24 

Nuno Mandeiro  

 

Artigos de Opinião OCS /Jornalistas  

https://www.dn.pt/autor/joao-pedro-henriques.html
https://www.dn.pt/autor/valentina-marcelino.html
https://expresso.pt/autores/2018-04-02-Helder-Gomes
https://www.publico.pt/autor/nuno-ribeiro
https://rr.sapo.pt/artigo/33804/paula-caeiro-varela
https://rr.sapo.pt/artigo/33807/pedro-mesquita
https://tvi24.iol.pt/equipatvi24/nuno-mandeiro/5dcb3ae90b7022ee6b9b565b


Um processo apressado e sem propósito entendível 
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GRUPO DE REFLEXÃO ESTRATÉGICA INDEPENDENTE 

 

SÓCIOS FUNDADORES 

Adelino de Matos Coelho 

Carlos Manuel Mourato Nunes 

Eduardo Eugénio Silvestre dos Santos 

Eurico Correia Gonçalves 

Fernando Alberto Carvalho David e Silva 

Fernando José Ribeiro de Melo Gomes 

Fernando Manuel de Oliveira Vargas de Matos 

Fernando Nélson Rodrigues Rocha 

Fernando Paiva Monteiro 

João Manuel Lopes Pires Neves 

Joaquim Formeiro Monteiro 

José Augusto Valente Oliveira Simões 

José Joaquim Conde Baguinho 

José Luiz Pinto Ramalho 

Luís Augusto Sequeira 

Manuel Campos Almeida 

Manuel Fernando Marques Vizela Cardoso 

Manuel José Taveira Martins 

Mário Augusto Mourato Cabrita 

Rui Cardoso de Telles Palhinha 

Rui Manuel Rodrigues de Abreu 



A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas 
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