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Organizações de Profissionais 

das Forças de Segurança e de Militares das Forças Armadas 
 

Dando corpo e visibilidade à luta travada desde o final do ano passado e do início 
deste ano por um conjunto de associações e sindicatos de profissionais das Forças de 
Segurança e de militares das Forças Armadas, os dirigentes destas organizações 
promoveram diversas iniciativas e mantiveram reuniões conjuntas para balanço da 
situação, em cada momento. 

Estas iniciativas tiveram como base a falta de cumprimento do Artigo 19º da Lei 
do Orçamento de Estado para 2018, que determina que “a expressão remuneratória 
do tempo de serviço nas carreiras, cargos ou categorias integradas em corpos 
especiais, em que a progressão e mudança de posição remuneratória dependam do 
decurso de determinado período de prestação de serviço legalmente estabelecido 
para o efeito, é considerada em processo negocial com vista a definir o prazo e o 
modo para a sua concretização […]”. 

Como é do conhecimento público, no decurso de uma Vigília, em Belém, o MAI 
anunciou que quinze mil elementos da PSP irão ter as carreiras descongeladas em 
2018, devendo tal processo ocorrer em Maio, com efeitos retroactivos desde 
Janeiro. Dias depois, no decurso de uma audição parlamentar na Comissão de 
Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o MAI terá afirmado que 
até 2020, perto de 20 mil profissionais da GNR vão ver as carreiras descongeladas. 

Para definir o prazo e os mecanismos para a concretização destes 
descongelamentos, o MAI agendou reuniões com sindicatos e associações de 
profissionais da PSP e da GNR. Entretanto, e anteriormente, as estruturas foram 
recebidas pelo General Chefe da Casa Militar da Presidência da República pelo que, o 
Presidente da República, está na posse da informação sobre esta matéria e pode, se 
assim o entender, exercer a sua magistratura de influência. 

Embora sendo parte do mesmo governo, o facto é que o Ministério da Defesa 
Nacional tem agido de modo completamente diferente. Que problema existirá para 
que ao nível do Ministério da Defesa não seja tomada a iniciativa de convocar as 
Associações Profissionais de Militares e discutir o que há a discutir? Que problema 
existirá para que o MAI convoque as respectivas estruturas, abra o diálogo e ao nível 
do MDN continue o silêncio? Que interpretação devem os militares fazer desta 
dualidade de tratamento por parte do Governo?  

As organizações signatárias, congratulam-se com os resultados anunciados, 
embora entendam clarificar que da parte da GNR não existe qualquer avanço, mas 
tão só a utilização de uma verdade, confundindo a perceptibilidade dos cidadãos 
em geral, quando se refere o desbloquear das carreiras para 20 mil militares da GNR  
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até 2020. O que é apresentado como parecendo uma tarefa hercúlea, mais não é do 
que deixar correr naturalmente o tempo para que TODOS (profissionais da GNR e 
militares das Forças Armadas) que começaram a contar o tempo a partir de 1 
Janeiro de 2018, mudem de nível ao fim dos dois anos.  

As organizações signatárias reforçam e reafirmam a sua solidariedade para com 
todos os profissionais que ainda não viram atendidas as suas justas reivindicações. 

Simultaneamente, recusando-se a acreditar que a discriminação vai imperar, e 
embora mantenham a total disponibilidade para lutar, unidos e determinados pelos 
mesmo objectivos, consideram ser importante nesta altura aguardar o 
desenvolvimento dos acontecimentos.  

Lutámos pelo reconhecimento dos nossos direitos com o Lema – “Nós cumprimos 
as missões, o tempo tem de contar!” Com este Lema nos continuaremos a guiar na 
nossa acção e intervenção.  

Que outros possam dizer o mesmo. 
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