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NOTA DE IMPRENSA 

Na sequência da publicação da notícia no Correio da Manhã de hoje, 05.11.2017, 
com o título ‘Candidatos preteridos travam curso em tribunal’ e na qual é ouvida 
Fonte Oficial da Força Aérea, pretende a AOFA esclarecer o seguinte: 
 

1. O Concurso para Admissão ao Estágio Técnico-Militar – Ano Letivo 2017/2018, 

aberto para 30 vagas, foi, é certo, «aberto condicionalmente até emissão do 

parecer favorável do Ministro das Finanças e aprovação por despacho do Ministro 

da Defesa Nacional das vagas para o Estágio Técnico-Militar (ETM)»; 

2. Decorrido todo o procedimento concursal, foi aprovada lista de seriação com 28 

candidatos e ordenado que os mesmos, em 11.09.2017, se apresentassem na 

Academia da Força Aérea para dar início ao Estágio; 

3. Já no decurso do mesmo, passada a Prova Inicial, conhecida pela sua dureza física 

e psicológica, iniciaram os Alunos (e já não candidatos) as respetivas aulas; 

4. Por mensagem de 09.10.2017 da Direção de Pessoal da Força Aérea – já quase um 

mês decorrido do início do Estágio – foi divulgado o despacho do Senhor Chefe do 

Estado-Maior da Força Aérea, de 29.09.2017, que substituiu as vagas abertas em 

cada especialidade, na sequência do Despacho do Senhor Ministro da Defesa 

Nacional de 27.09.2017, que tinha aprovado, apenas, 24 vagas para a Força Aérea; 

5. Na referida Mensagem é informado que as vagas cortadas correspondiam a 4 

especialidades escolhidas pelo Senhor Chefe de Estado Maior da Força Aérea, sem 

que, porém, fosse percetível quais os motivos que levaram à escolha daquelas 

especialidades e não outras; 

6. Os 4 militares, a que a AOFA se encontra a prestar o necessário apoio, não eram 

os 4 candidatos pior classificados, sendo que inclusivamente 3 deles ficaram nos 

oito primeiros lugares e o 4º ficou em vigésimo lugar da classificação geral, 

composta por 28 candidatos, e, por isso, não era expetável que, em caso de corte, 

fossem eliminados do curso; 

7. Se estes militares tivessem sabido à partida quais as vagas que iriam ser cortadas, 

teriam tido oportunidade de concorrer a outras especialidades ou a colocar outras 

especialidades na sua lista de preferências, nas quais, face às suas classificações, 

teriam certamente ficado colocados; 

8. A escolha destas vagas em detrimento de outras ocorre numa altura em que, 

conhecidos os candidatos colocados, e tendo estes iniciado o curso, é evidente a 

falta de imparcialidade e boa-fé na atuação da Força Aérea; 



 

 

 

 

 
9. Por esse motivo, os quatro militares decidiram avançar com a suspensão de 

eficácia do ato que procedeu ao corte de vagas nas quais tinham sido colocados. 

Realce-se que o objeto da providência não consiste na suspensão dos atos que 

seriaram os candidatos e permitiram que o curso se iniciasse, mas apenas no ato 

que determinou que estes militares em concreto abandonassem o curso; 

10. Entendeu a Força Aérea, quando citada da providência cautelar, suspender o 

curso na sua totalidade e não apenas suspender os efeitos daquele despacho; 

11. No entendimento dos requerentes da providência, a consequência da suspensão 

automática da eficácia do ato em causa é a de os mesmos serem readmitidos, ainda 

que cautelarmente, ao curso que se encontravam a frequentar; 

12. Não corresponde, por isso, à verdade que estes militares tenham “travado o curso 

em tribunal”. Essa consequência é única e exclusivamente imputável à Força 

Aérea; 

13. Face aos presentes desenvolvimentos, irão os militares em causa requerer ao 

Tribunal o esclarecimento necessário quanto ao alcance da providência requerida. 

 

Trafaria, 5 de Novembro de 2017 

 

O Presidente 

 

 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-coronel 


