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ENQUADRAMENTO 

O Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) publicado através do Decreto-Lei 90/2015, de 29 de Maio foi discutido e 

aprovado pelo anterior governo PSD/CDS através de um processo que, em devido tempo, a Associação de Oficiais das Forças Armadas 

(AOFA) denunciou como tendo sido profundamente antidemocrático e fortemente lesivo dos interesses dos Militares, 

designadamente por não terem sido integradas nas comissões de estudo e nos grupos de trabalho as Associações Socioprofissionais 

de Militares (APM), configurando este procedimento uma violação (mais uma) grosseira do estipulado na Lei Orgânica 3/2001, de 29 

de Agosto, designadamente do exposto na alínea a) do artigo nº 2, o que desde logo configura que este processo foi (e está) ferido 

de legalidade. 

Acresce a este facto, que por si só e em nosso entendimento deveria ter determinado a nulidade do EMFAR, como aliás a AOFA 

amplamente e de forma sistemática denunciou, antes e após a data da sua promulgação e publicação, perante todos os “Órgãos do 

Poder” (Presidência da República, Primeiro-Ministro, Ministro da Defesa Nacional, Provedor de Justiça, Comissão de Defesa da 

Assembleia da República, Grupos Parlamentares de todos os Partidos com assento na Assembleia da República), actos dos quais 

demos pleno conhecimento às Chefias Militares (CEMGFA, CEMA, CEME e CEMFA) bem como a todos os Oficiais das Forças Armadas, 

que mesmo o estipulado na alínea b) do artigo nº 2 da já referida Lei Orgânica 3/2001, tendo sido “cumprido”, o foi de forma 

absolutamente provocatória porquanto nos foi concedido (às APM) um período de 5 (cinco) dias para nos pronunciarmos sobre uma 

proposta que inclui perto de 300 (trezentos) artigos e que se caracteriza como “o documento fundamental” que rege todo o ciclo de 

vida dos Militares; O seu Estatuto Profissional. 

Mesmo considerando todo este rocambolesco processo e o período que nos foi “concedido” para nos pronunciarmos, a AOFA não 

deixou de produzir, dentro do prazo, um Parecer sobre a Proposta de EMFAR tendo na ocasião apresentado um vasto conjunto de 

propostas de alteração que, como habitualmente, viriam a ser recusadas na sua totalidade, sendo que o resultado final, aprovado e 

promulgado, viria ainda a ter mais um conjunto de alterações das quais a AOFA nunca teve sequer conhecimento, o que nos levou 

http://www.aofa.pt/rimp/EMFAR_FINAL_DL_90_2015.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/enquadramentolegal/3_0004.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/enquadramentolegal/3_0004.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/EMFAR_Contributos_AOFA.pdf
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legitimamente a concluir que mesmo a proposta que nos tinha sido entregue para nos pronunciarmos não era sequer a última versão. 

Veja-se, a título de exemplo, o que viria a verificar-se em relação ao Artigo 122, comummente conhecido como “Lei das Armas”.  

Cientes de que o tempo disponível que nos tinha sido dado para darmos o nosso Parecer tinha sido manifesta e propositadamente 

insuficiente, mas porque para os Militares e, naturalmente, para a AOFA, o EMFAR é “A” peça legislativa fundamental pela qual se 

rege a vida dos Homens e Mulheres que Servem ou Serviram Portugal nas Forças Armadas, a AOFA tomou a decisão de iniciar um 

estudo profundo do Estatuto “imposto”, no sentido de poder vir a apresentar a todos os “Órgãos do Poder” um documento, esse sim 

produzido com bases sólidas de análise e propostas muito concretas e bem fundamentadas, o que veio a acontecer através de 

documento emitido a 22 de Abril de 2016 do qual foi dado, uma vez mais, amplo conhecimento externo e interno. Acresce referir que 

este documento, preparado pelo Conselho Nacional da AOFA passou previamente por uma longa fase de consulta e discussão 

públicas, tendo sofrido, por essa via, inúmeras alterações após as quais foi produzida a versão final.  

Já na vigência do novo quadro parlamentar resultante das eleições de Outubro de 2015 e das quais tomou posse um novo governo 

da responsabilidade do PS, com apoio parlamentar do BE, PCP e “Verdes”, a AOFA não se limitando a dar como concluídas as 

actividades tendentes a que sejam efectivamente produzidas alterações de fundo ao EMFAR actualmente em vigor, iniciou mais uma 

ronda de audiências com todos os Grupos Parlamentares na Assembleia da República (excepção feita ao PSD que não demonstrou 

disponibilidade para aceder ao pedido de audiência solicitado), tendo discutido com todos eles as nossas propostas concretas 

anteriormente apresentadas em Abril de 2016. Dessas audiências viria a resultar ainda a necessidade “adicional”, por proposta de 

diversos Partidos, de a AOFA apresentar um novo documento, mais reduzido e onde constassem as Grandes Prioridades de Alteração 

ao EMFAR por forma a que, no mais curto espaço de tempo, as mesmas pudessem ser trabalhadas pelos diversos Partidos e 

submetidas à apreciação, discussão e votação na Assembleia da República.  

Uma vez mais a AOFA disse “Presente!!” tendo produzido e enviado o documento anteriormente mencionado, não sem que tenha 

clarificado que, tratando-se de “Grandes Prioridades” tal não significaria, em circunstância alguma, que as restantes propostas 

tivessem “caído no esquecimento”. 

http://www.aofa.pt/rimp/Propostas_de_alteracao_ao_EMFAR_Versao_Final_com_anexos.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/revisaoemfar/50_0015.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/revisaoemfar/50_0015.pdf
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É pois em face de todo este processo, longo e penoso, mas no qual a AOFA demonstrou e continuará a demonstrar total abertura ao 

diálogo mas a firmeza de sempre na defesa dos mais legítimos e elementares interesses e expectativas dos Militares e mais 

concretamente dos Oficiais das Forças Armadas, que agora surge a Proposta do PCP para alteração ao Estatuto dos Militares das 

Forças Armadas (EMFAR). 

Esta proposta, reiteramos, sendo da exclusiva responsabilidade do PCP, quanto à forma e conteúdo no que respeita às propostas 

apresentadas, é baseada no já referido documento produzido pela AOFA (Grandes Prioridades de Alteração ao EMFAR), incluindo 

igualmente diversos contributos apresentados pelas nossas congéneres; Associação Nacional de Sargentos (ANS) e Associação de 

Praças (AP).   

Considerado todo o processo anteriormente explicitado e considerando que o documento da AOFA que está na origem desta proposta 

do PCP foi igualmente, em devido tempo, distribuído e discutido com os restantes Partidos é pois de forma legítima e baseada na 

consciência absolutamente tranquila de quem tudo fez para tentar que as propostas de alteração ao EMFAR promovidas pelos 

Militares, através da AOFA (recorda-se a fase prévia de discussão pública e apresentação de propostas por parte, agora sim, dos 

Militares) que se aguarda, com expectativa positiva, que as propostas sejam analisadas, discutidas e, como esperamos e desejamos, 

aprovadas na Assembleia da República, tendo como resultado nuns casos a reversão de gravíssimas medidas e noutros a sua 

mitigação, em todos os casos com o objectivo claro e inequívoco da dignificação da Condição Militar e consequentemente do respeito 

pelos Homens e Mulheres que Servem ou Serviram Portugal e os Portugueses através das Forças Armadas. 

Terminamos. O quadro que se segue visa ajudar na percepção do alcance de muitas das medidas incluídas na Proposta de Alteração 

ao EMFAR, considerando que muito do articulado tem, ele próprio, referência a outros artigos do diploma. 

 

 

   

http://www.aofa.pt/rimp/PCP_Projecto_alteracao_EMFAR.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/PCP_Projecto_alteracao_EMFAR.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/revisaoemfar/50_0015.pdf
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Quadro de alterações propostas 

 

EMFAR 2015 (articulado) Proposta de Alteração ao 
articulado 

Artigo 12 – Deveres Especiais 
Alínea i) O dever de isenção política 

Nova Redação da Alínea i) O dever de 
isenção partidária 

Artigo 42 – Cargo de Posto Superior 
1 — O militar nomeado para o cargo a que corresponda posto superior ao que possui é 
investido, enquanto nessa situação, da autoridade correspondente àquele posto. 
2 — A nomeação a que se refere o número anterior tem caráter excecional e provisório. 
3 — O militar, enquanto desempenhar cargo de posto superior, tem os direitos inerentes 
a esse posto, designadamente remuneratórios. 
4 — O direito à remuneração referida no número anterior só se constitui quando não haja 
titular para o cargo militar a desempenhar, nos termos em que este é definido nos n.os 1 
e 2 do artigo 33.º 

Revogação do nº 4 

Artigo 43 – Efectivos Militares 
1 — Designa-se, genericamente, por efetivos militares na estrutura orgânica das Forças 
Armadas e fora desta estrutura, o número de militares afetos às diferentes formas 
de prestação de serviço. 
2 — Designam-se efetivos na estrutura orgânica das Forças Armadas, os militares dos QP, 
na situação de ativo e de reserva na efetividade de serviço, e em RC e RV, destinados a 
prover os lugares correspondentes aos quadros de pessoal. 
3 — Designam-se efetivos fora da estrutura orgânica das Forças Armadas, os militares dos 
QP, na situação de ativo e de reserva na efetividade de serviço, destinados a prover cargos 
ou exercer funções na estrutura de outros organismos do Estado. 

Revogação do nº 6 
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4 — Designam-se efetivos provisionais, os militares e os militares alunos que se encontrem 
em formação inicial e que não podem ser designados para prover cargos ou exercer 
funções na estrutura orgânica das Forças Armadas. 
5 — Designam-se efetivos de reserva, os militares dos QP que se encontram na situação 
de reserva fora da efetividade de serviço. 
6 — Designam-se efetivos a aguardar pensão de reforma, os militares que passaram a essa 
situação e estão a receber uma pensão transitória paga pelos ramos. 
7 — Designam-se efetivos que constituem encargo no orçamento da defesa nacional, os 
efetivos referidos nos n.os 2 a 6 e os efetivos decorrentes de convocação e mobilização 
nos termos previstos na LSM. 

Artigo 72 – Documento oficial de promoção 
1 — O documento oficial de promoção reveste a forma de: 
a) Decreto do Presidente da República, mediante proposta do Governo, na promoção ao 
posto de almirante ou general; 
b) Decreto do Presidente da República, após aprovação pelo membro do Governo 
responsável pela área da defesa nacional, mediante deliberação do CCEM, nas promoções 
a oficial general e de oficiais generais de qualquer dos ramos, com exceção dos referidos 
na alínea anterior; 
c) Despacho do CEM do respetivo ramo na promoção de oficiais até ao posto de capitão -
de -mar -e -guerra ou coronel; 
d) Despacho do CEM do respetivo ramo, com possibilidade de delegação e subdelegação, 
nas promoções de sargentos e praças. 
2 — O documento oficial de promoção deve conter menção expressa da data da respetiva 
antiguidade e da data a partir da qual é devida a remuneração correspondente 
ao novo posto. 

Nova Redação do nº 2 -  O documento 
oficial de promoção deve conter 
menção expressa da data da 
respetiva 
antiguidade, data a partir da qual é 
devida a remuneração 
correspondente ao novo posto. 
 
Revogação do nº 3 
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3 — A data a partir da qual é devida a remuneração correspondente ao novo posto é a 
data da prática do ato de promoção. 
4 — A promoção é publicada no Diário da República e transcrita nas ordens dos ramos e 
nas ordens de serviço. 

Artigo 86 – Avaliadores 
1 — Na avaliação individual intervêm um primeiro e um segundo avaliador. 
2 — O primeiro avaliador deve munir -se de todos os elementos que permitam formular 
uma apreciação objetiva e justa sobre o avaliado, sendo da sua exclusiva responsabilidade 
as informações que venha a prestar. 
3 — O segundo avaliador deve pronunciar -se quanto ao modo como o primeiro avaliador 
apreciou o avaliado, sempre que tiver conhecimento direto deste. 
4 — O segundo avaliador deve ainda pronunciar -se sobre a maneira como o primeiro 
avaliador apreciou os avaliados do mesmo posto, considerados no seu conjunto. 
5 — Não há segundo avaliador, quando o primeiro avaliador: 
a) For oficial general; 
b) Estiver diretamente subordinado ao CEMGFA ou ao CEM do respetivo ramo; 
c) For entidade titular de cargo situado no topo da hierarquia funcional, quando não 
inserida na estrutura das Forças Armadas. 
6 — No âmbito interno das Forças Armadas os avaliadores dos militares dos QP são, 
obrigatoriamente, militares dos QP. 

Nova Redação do nº 6 -  Os militares 
graduados com os postos de 
sargento–mor e sargento–chefe não 
podem ser avaliados por oficiais com 
patente inferior a capitão- 
tenente/major. 
 
Novo nº 7 - O primeiro avaliador será 
o militar que, a partir de sargento-
ajudante, desempenhe funções de 
chefia direta dos militares a avaliar 
 
Novo nº 8 – Redação idêntica ao 
actual nº 6 

Artigo 102 – Proteção na parentalidade 
1 — Aos militares das Forças Armadas são aplicáveis, em matéria de proteção na 
parentalidade, os direitos previstos na legislação aplicável aos trabalhadores em funções 
públicas, com as necessárias adaptações. 
2 — O exercício de direitos no âmbito da parentalidade pode ser suspenso ao militar que 
se encontre em situação de campanha, integrado em forças fora das unidades ou bases, 

Nova Redação do nº 2 - O exercício de 
direitos no âmbito da parentalidade 
pode ser suspenso ao militar que se 
encontre em situação de campanha, 
integrado em forças fora das 
unidades ou bases, embarcado em 
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ou embarcado em unidades navais ou aéreas, a navegar ou em voo, bem como no 
desempenho de missões temporárias de serviço fora do território nacional, ou quando for 
imprescindível à prossecução das missões das Forças Armadas, e sem prejuízo da proteção 
às militares grávidas, puérperas, ou lactantes até um ano. 
3 — Os direitos referidos no número anterior são exercidos terminado o condicionalismo 
que impôs a sua suspensão. 
4 — A decisão de suspender o exercício de direitos no âmbito da parentalidade, nos 
termos previstos no n.º 2, é da competência do CEMGFA ou do CEM do respetivo ramo, 
conforme a dependência hierárquica do militar, mediante despacho fundamentado. 

unidades navais ou aéreas, bem como 
no desempenho de missões 
temporárias de serviço fora do 
território nacional, sem prejuízo da 
proteção às militares grávidas, 
puérperas ou lactantes até um ano. 
 
Nova Redação do nº 3 -  Sempre que 
o exercício de direitos no âmbito da 
parentalidade envolva dois militares 
e um deles se encontre suspenso em 
situação de campanha, integrado em 
forças das unidades ou bases, 
embarcado em unidades navais ou 
aéreas, bem como no desempenho 
de missões temporárias de serviço 
fora do território nacional, não pode 
ser determinada suspensão 
subsequente ao outro militar para 
período coincidente, podendo 
apenas a suspensão subsequente ser 
determinada dez dias após o fim do 
período de suspensão do primeiro 
militar envolvido na situação de 
parentalidade. 
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Nova Redação do nº 4 - Sempre que o 
exercício de direitos no âmbito da 
parentalidade envolva dois militares 
do mesmo ramo ou de ramos 
diferentes, verificar-se-á o seguinte: 
a) Os militares não poderão estar 
empenhados ao mesmo tempo numa 
missão ou função que lhes 
impossibilite o exercício de direitos 
de parentalidade, em especial no que 
concerne ao gozo de licenças e 
assistência à família. 
b) Quando um dos militares estiver 
envolvido numa prestação de serviço 
24 horas seguidas, o outro militar não 
se poderá encontrar na mesma 
situação. 
 
Novo nº 5 - - Os direitos referidos nos 
números 2 e 3 do presente artigo são 
exercidos terminado o 
condicionalismo que impôs a sua 
suspensão. 
 
Novo nº 6 – Redação idêntica ao 
actual nº 4 
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Artigo 103 – Licença por motivo de transferência 
Quando o militar mude de residência habitual, por força de transferência ou 
deslocamento, é -lhe concedido um período de licença até 10 dias seguidos. 

Nova Redação - Quando o militar 
mude de residência habitual, por 
força de transferência ou 
deslocamento, é -lhe concedido um 
período de licença de 10 dias 
seguidos. 

Artigo 104 – Licença para estudos 
1 — Aos militares dos QP na situação de ativo e na efetividade de serviço pode ser 
concedida licença para estudos, destinada à frequência de cursos, estágios ou disciplinas, 
em estabelecimentos de ensino nacionais ou estrangeiros, com interesse para as Forças 
Armadas e para a valorização profissional e técnica do militar. 
2 — A licença para estudos é concedida pelo CEM do respetivo ramo, a requerimento do 
interessado, podendo ser cancelada sempre que seja considerado insuficiente o 
aproveitamento escolar do militar. 
3 — O militar a quem tenha sido concedida licença para estudos deve apresentar, nas 
datas que lhe forem determinadas, a documentação comprovativa do aproveitamento 
escolar. 
4 — A concessão da licença para estudos obriga o requerente, após a conclusão do curso, 
a prestar serviço nas Forças Armadas por um período a fixar no despacho de autorização, 
atento o disposto no n.º 7 do artigo 80.º. 
5 — A licença para estudos não implica a perda de remunerações. 
6 — A licença para estudos conta como tempo de serviço efetivo, mas sem os aumentos 
de tempo previstos no n.º 3 do artigo 48.º ou em legislação especial. 

Nova Redação do nº 6 - A licença para 
estudos conta como tempo de serviço 
efetivo, desde que concedida na 
condição de revestir interesse para o 
ramo. 

Artigo 107 – Reclamação e recurso 
1 — À reclamação e ao recurso são aplicáveis as disposições constantes do Código do 
Procedimento Administrativo, com as especificidades constantes do presente Estatuto.  

Nova Redação do nº 3 - O direito 
reconhecido no número anterior 
pode ser exercido mediante 
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2 — Os militares têm o direito de solicitar a revogação, a anulação ou a modificação de 
atos administrativos, assim como de reagir contra a omissão ilegal de atos administrativos, 
em incumprimento do dever de decisão, nos termos do presente Estatuto. 
3 — O direito reconhecido no número anterior pode ser exercido mediante reclamação 
ou recurso, que, salvo disposição em contrário, podem ter como fundamento a ilegalidade 
ou a inconveniência do ato impugnado. 
4 — O exercício pelo militar do direito de reclamação e de recurso em matéria disciplinar 
é regulado pelo RDM. 

reclamação ou recurso, que podem 
ter como fundamento a ilegalidade 
ou a inconveniência do ato 
impugnado.  

Artigo 109 – Reclamação 
1 — A reclamação do ato administrativo é individual, escrita, dirigida e apresentada ao 
autor do ato, no prazo de 15 dias, a contar da notificação. 
2 — A publicação do ato administrativo na ordem de serviço da unidade de colocação 
equivale à notificação do militar para efeitos do disposto no número anterior. 
3 — A reclamação é decidida no prazo de 30 dias. 
4 — A reclamação de atos insuscetíveis de impugnação judicial suspende o prazo de 
interposição de recurso hierárquico necessário. 

Nova Redação do nº 1 - A reclamação 
do ato administrativo é individual, 
escrita, dirigida e apresentada ao 
autor do ato, no prazo de quinze dias 
a contar da sua notificação pessoal. 
 
Nova Redação do nº 2 – A reclamação 
é decidida no prazo de quinze dias. 
 
Revogação do nº 3 
 
Revogação do nº 4 

Artigo 110 – Recurso hierárquico 
1 — O recurso hierárquico é necessário e deve ser dirigido ao mais elevado superior 
hierárquico do autor do ato, salvo se a competência para a decisão se encontrar 
delegada ou subdelegada. 
2 — O requerimento de interposição do recurso é apresentado ao autor do ato ou da 
omissão, o qual se deve pronunciar no prazo de 15 dias. 

Nova Redacção : 
1 - O recurso hierárquico deve ser 
dirigido ao mais elevado superior 
hierárquico do autor do ato, salvo se 
a competência para a decisão se 
encontrar delegada ou subdelegada. 
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3 — O recurso hierárquico é interposto no prazo de 30 
dias, a contar: 
a) Da notificação do ato, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo anterior; 
b) Da notificação da decisão da reclamação; 
c) Do decurso do prazo para a decisão da reclamação. 
4 — O recurso hierárquico deve ser decidido no prazo de 30 dias, a contar da data em que 
o mesmo for recebido pela entidade competente para dele conhecer. 
5 — Das decisões do CEMGFA e dos CEM dos ramos não cabe recurso hierárquico. 
 

2 - O requerimento de interposição 
do recurso é apresentado ao autor do 
ato ou da omissão, o qual se deve 
pronunciar no prazo de quinze dias. 
3 - O recurso hierárquico é interposto 
no prazo de trinta dias, a contar: 
a) Da notificação do ato, nos termos 
do número 1 do artigo anterior; 
b) Da notificação da decisão da 
reclamação; 
c) Do decurso do prazo para a decisão 
de reclamação. 
4 - O recurso hierárquico deve ser 
decidido no prazo de trinta dias, a 
contar da data em que o mesmo for 
recebido pela entidade competente 
para dele conhecer. 
5 - Das decisões do CEMGFA e dos 
CEM dos ramos não cabe recurso 
hierárquico.   

Artigo 111 – Impugnação Judicial 
1 — Ressalvados os casos de existência de delegação ou subdelegação de competência, 
só das decisões do CEMGFA ou dos CEM dos ramos cabe impugnação judicial. 
2 — A ação de impugnação judicial é intentada nos prazos e termos fixados no Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos. 

Nova Redação do nº 2 - A ação de 
impugnação judicial é intentada com 
os pressupostos, nos prazos e termos 
fixados no Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos. 
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Artigo 129 – Categoria de Sargentos 
1 — Para o ingresso na categoria de sargentos é exigido o nível 5 de qualificação, conferido 
no âmbito do ensino superior. 
2 — A categoria de sargentos destina -se, de acordo com os respetivos quadros especiais 
e postos, ao exercício de funções de comando, chefia e chefia técnica, de natureza 
executiva, de caráter técnico, administrativo, logístico e de formação. 
3 — Os quadros especiais relativos a esta categoria podem, consoante as necessidades 
orgânicas de cada ramo, incluir os seguintes postos: 
a) Sargento-mor (SMOR); 
b) Sargento-chefe (SCH); 
c) Sargento-ajudante (SAJ); 
d) Primeiro-sargento (1SAR); 
e) Segundo-sargento (2SAR); 
f) Subsargento (SSAR) ou furriel (FUR). 

Revogação da alínea f) do nº 3 

Artigo 132 – Colocação de Militares 
1 — A colocação dos militares em unidades, estabelecimentos ou órgãos militares é 
efetuada por nomeação e deve ser realizada em obediência aos seguintes princípios: 
a) Satisfação das necessidades de serviço; 
b) Adequação dos recursos humanos ao desempenho de cargos e exercício de funções 
atendendo à competência revelada e experiência adquirida; 
c) Garantia do preenchimento das condições de desenvolvimento da carreira; 
d) Aproveitamento da capacidade profissional, avaliada em função da competência 
revelada e da experiência adquirida; 
e) Conciliação, sempre que possível, dos interesses pessoais com os do serviço, em 
especial no caso de militares cônjuges ou em união de facto. 

Nova Redação da alínea e) do nº 1 - 
Direito de preferência na colocação 
de militares cônjuges. 
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2 — A colocação dos militares por imposição disciplinar processa -se de acordo com o 
disposto no RDM. 

Artigo 153 – Condições de passagem à reserva 
1 — Transita para a situação de reserva o militar que: 
a) Atinja o limite de idade previsto para o respetivo posto; 
b) Complete o tempo máximo de permanência na subcategoria ou no posto;  
c) Declare, por escrito, desejar passar à reserva depois de completar 40 anos de tempo de 
serviço militar e 55 anos de idade; 
d) Seja abrangido por outras condições legalmente previstas. 
2 — O limite de idade previsto na alínea c) do número anterior não é aplicável ao militar 
do quadro especial de pilotos aviadores. 

Nova Redação da alínea c) do nº 1 - 
Declare, por escrito, desejar passar à 
reserva depois de completar 40 anos 
de serviço ou 55 anos de idade; 
 
Nova Redação da alínea d) do nº 1 - 
Tenha 22 ou mais anos de serviço 
militar, a requeira e lhe seja diferida; 
 
Nova alínea e) do nº 1 – Redação 
idêntica à actual alínea d) 
 
Nova Redação do nº 2 - O limite de 
idade previsto na alínea C do número 
anterior não é aplicável aos militares 
do quadro especial de pilotos 
aviadores e aos militares da classe de 
Marinha com a especialidade de 
pilotos. 

Artigo 155 – Outras condições de passagem à reserva 
1 — Transita para a situação de reserva o militar no ativo que, no respetivo posto, 
complete o seguinte tempo de permanência na subcategoria ou posto: 
a) 10 anos em oficial general, no caso de vice-almirante ou tenente-general; 

Nova Redação do nº 2 - Transita ainda 
para a situação de reserva o militar 
que seja excluído da promoção ao 
posto imediato nos termos do 
disposto no nº5 do artigo 60º.  
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b) Sete anos em comodoro ou brigadeiro-general e contra-almirante ou major-general, 
cumulativamente, nos casos em que o respetivo quadro especial inclua ou confira acesso 
ao posto de vice-almirante ou tenente-general; 
c) Cinco anos em comodoro ou brigadeiro-general, nos casos em que o respetivo quadro 
especial inclua ou confira acesso ao posto de vice-almirante ou tenente-general; 
d) Oito anos em comodoro ou brigadeiro-general e contra-almirante ou major-general, 
cumulativamente, e em capitão-de-mar-e-guerra ou coronel, ou em capitão-de-fragata ou 
tenente-coronel, nos casos em que estes postos sejam os mais elevados dos respetivos 
quadros especiais, nos termos do artigo 128.º; 
e) Seis anos em comodoro ou brigadeiro-general, nos casos em que os postos de contra-
almirante ou major-general sejam os mais elevados dos respetivos quadros especiais; 
f) Oito anos em sargento-mor; 
g) Oito anos em cabo-mor. 
2 — Transita ainda para a situação de reserva o militar que seja excluído da promoção ao 
posto imediato nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 60.º e no artigo 185.º. 

Artigo 156 – Prestação de serviço efectivo por militares na situação de reserva 
1 — O militar na situação de reserva pode retomar a efetividade de serviço nos seguintes 
termos: 
a) Desempenho de cargos ou exercício de funções na estrutura orgânica das Forças 
Armadas e do Ministério da Defesa Nacional (MDN), inerentes ao seu posto e compatíveis 
com o seu estado físico e psíquico; 
b) Desempenho de cargos ou exercício de funções em organismos sob tutela do MDN;  
c) Desempenho de cargos ou exercício de funções militares noutros organismos do Estado, 
inerentes ao seu posto e compatíveis com o seu estado físico e psíquico.  

Nova Redação do nº 3 - O militar na 
situação de reserva fora da 
efetividade de serviço pode ser 
convocado, nos termos nos termos 
previstos em legislação especial, para 
o desempenho de cargos ou o 
exercício de funções de interesse 
público no âmbito das missões das 
Forças Armadas em organismos do 
Estado. 
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2 — Ao militar abrangido pela alínea a) do número anterior não podem, em regra, ser 
cometidas funções de comando, direção, chefia ou chefia técnica, consoante a sua 
categoria.  
3 — O militar na situação de reserva fora da efetividade de serviço pode ser convocado, 
nos termos previstos em legislação especial, para o desempenho de cargos ou o exercício 
de funções de interesse público no âmbito das missões das Forças Armadas em 
organismos do Estado, fora da estrutura e da tutela da defesa nacional, na sua área de 
residência.  
4 — Os pedidos de militares, para efeitos da convocação referida no número anterior, são 
decididos pelo CEM do respetivo ramo, tendo em conta as necessidades do ramo e a 
compatibilidade com a dignidade do posto, a sua competência técnico -profissional e o 
seu estado físico e psíquico.  
5 — O militar convocado nos termos do n.º 3mantém -se fora da efetividade de serviço e 
depende disciplinarmente do CEM do respetivo ramo.  
6 — Os militares abrangidos pela alínea b) do n.º 1 mantêm -se na situação de reserva na 
efetividade de serviço por um período máximo de três anos, não prorrogável.  
7 — A prestação de serviço efetivo por militares na situação de reserva processa -se:  
a) Por decisão do CEM do respetivo ramo;  
b) Por convocação do CEM do respetivo ramo, para participação em treinos ou exercícios;  
c) A requerimento do próprio, mediante despacho favorável do CEM do respetivo ramo.  
8 — A convocação nos termos do n.º 3 e da alínea b) do número anterior deve ser planeada 
em tempo e dada a conhecer ao interessado com a antecedência mínima de 60 dias.  
9 — O militar que, por sua iniciativa, transitar para a situação de reserva só pode regressar 
à efetividade de serviço, a seu pedido, decorrido um ano sobre a data da mudança de 
situação, desde que haja interesse para o serviço.  
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10 — O militar na situação de reserva pode ser nomeado para frequentar cursos ou 
estágios de atualização e aperfeiçoamento.  
11 — Os efetivos e as condições em que os militares na situação de reserva prestam 
serviço são fixados anualmente, nos termos do presente Estatuto. 

Artigo 158 – Data de transição para a reserva 
1 — A transição para a reserva tem lugar na data fixada no documento oficial que promova 
a mudança de situação, sendo objeto de publicação no Diário da República e na ordem do 
respetivo ramo.  
2 — Os militares excluídos da promoção, nos termos do n.º 5 do artigo 60.º e do artigo 
185.º, transitam para a situação de reserva em 31 de dezembro do ano em que sejam 
abrangidos pelo disposto nos referidos artigos. 

Nova Redação do nº 2 - Os militares 
excluídos da promoção, nos termos 
do nº 5 do artigo 60º, transitam para 
a situação de reserva em 31 de 
Dezembro do ano em que sejam 
abrangidos pelo disposto no referido 
artigo. 

Artigo 171 – Abate aos QP 
1 — É abatido aos QP, ficando sujeito às obrigações decorrentes da LSM, o militar que:  
a) Não reunindo as condições legais para transitar para a situação de reforma, tenha sido 
julgado incapaz para todo o serviço pelo CEM do respetivo ramo, mediante parecer de 
junta médica competente;  
b) Seja separado do serviço;  
c) Não tendo cumprido o tempo mínimo de serviço efetivo na sua categoria após o 
ingresso nos QP, o requeira e a tanto seja autorizado, mediante indemnização ao Estado, 
a fixar pelo CEM do respetivo ramo; d) Tendo cumprido o tempo mínimo de serviço efetivo 
na sua categoria após o ingresso nos QP, o requeira, sem prejuízo do disposto no n.º 7 do 
artigo 80.º;  
e) Exceda o período de 10 anos, seguidos ou interpolados, na situação de licença ilimitada 
e não reúna as condi- ções legais para transitar para a situação de reserva;  
f) Se encontre em situação de ausência superior a dois anos, sem que dele haja notícia;  

Nova Redação da alínea a) do nº 2 - 
Oito anos, para as categorias de 
oficiais e sargentos, com exceção do 
quadro especial de pilotos aviadores 
e dos militares da classe de Marinha 
com a especialidade de pilotos que é 
de catorze anos; 
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g) Por decisão definitiva, lhe tenha sido aplicada pena criminal ou disciplinar de natureza 
expulsiva. 
2 — O tempo mínimo de serviço efetivo a que se referem as alíneas c) e d) do n.º 1 é de:  
a) Oito anos, para as categorias de oficiais e sargentos, com exceção do quadro especial 
de pilotos aviadores que é de 14 anos;  
b) Quatro anos, para a categoria de praças.  
3 — Na fixação da indemnização a que se refere a alí- nea c) do n.º 1 devem ser tidos em 
consideração, designadamente, a duração e os custos dos cursos de formação e 
subsequentes ações de qualificação e atualização, na perspetiva de utilização efetiva do 
militar em funções próprias do quadro especial e do posto decorrentes da formação 
adquirida.  
4 — A forma do cálculo das indemnizações referidas na alínea c) do n.º 1 e no n.º 7 do 
artigo 80.º é fixada, anualmente, por portaria do membro do Governo responsável pela 
área da defesa nacional, sob proposta do CEM do respetivo ramo. 

Artigo 185 – Exclusão da promoção 
Fica excluído da promoção por escolha o militar que não seja promovido ao posto 
imediato e tenha sido ultrapassado por um ou mais militares de menor antiguidade, para 
efeitos de promoção, do mesmo posto e quadro especial, nos seguintes períodos: 
a) Dois anos, seguidos ou interpolados, no caso de contra-almirante ou major-general e 
comodoro ou brigadeiro-general;  
b) Dois anos, seguidos ou interpolados, no caso de capitão-de-mar-e-guerra ou coronel;  
c) Três anos, seguidos ou interpolados, no caso de capitão-de-fragata ou tenente-coronel 
e sargento-chefe; 
d) Quatro anos, seguidos ou interpolados, no caso de capitão-tenente ou major, primeiro-
tenente ou capitão, sargento-ajudante, primeiro-sargento e cabo. 

Nova Redação da alínea d) - Quatro 
anos, seguidos ou interpolados, no 
caso de capitão-tenente ou major, 
primeiro-tenente ou capitão, 
sargento-ajudante e cabo.  
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Artigo 198 – Modalidades de promoção (Oficiais) 
As promoções aos postos da categoria de oficiais processam -se nas seguintes 
modalidades, previstas no artigo 51.º:  
a) Capitão-de-mar-e-guerra ou coronel, por escolha;  
b) Capitão-de-fragata ou tenente-coronel, por escolha;  
c) Capitão-tenente ou major, por escolha;  
d) Primeiro-tenente ou capitão, por antiguidade;  
e) Segundo-tenente ou tenente, por diuturnidade. 

Nova Redação da alínea b) - Capitão -
de-fragata ou tenente–coronel, por 
antiguidade; 
 
Nova Redação da alínea d) - Primeiro-
tenente ou capitão, por diuturnidade; 

Artigo 201 – Classes e postos (da Marinha) 
1 — Os oficiais da Armada distribuem -se pelas seguintes classes e postos:  
a) Na classe de marinha (M), postos de almirante, vice-almirante, contra-almirante, 
comodoro, capitão-de-mar-e-guerra, capitão-de-fragata, capitão-tenente, primeiro-
tenente, segundo-tenente e guarda-marinha;  
b) Na classe de engenheiros navais (EN), postos de contra-almirante, comodoro, capitão-
de-mar-e-guerra, capitão-de-fragata, capitão-tenente, primeiro-tenente, segundo-
tenente e guarda-marinha;  
c) Na classe de administração naval (AN), postos de contra-almirante, comodoro, capitão-
de-mar-e-guerra, capitão-de-fragata, capitão-tenente, primeiro-tenente, segundo-
tenente e guarda -marinha;  
d) Na classe de fuzileiros (FZ), postos de contra-almirante, comodoro, capitão-de-mar-e-
guerra, capitão-de-fragata, capitão-tenente, primeiro-tenente, segundo-tenente e 
guarda-marinha;  
e) Na classe de médicos navais (MN), postos de contra-almirante, comodoro, capitão-de-
mar-e-guerra, capitão-de-fragata, capitão-tenente, primeiro-tenente, segundo-tenente e 
guarda-marinha ou subtenente;  

Nova Redação da alínea b) do nº 1 -
Na classe de engenheiros navais (EN), 
postos de vice–almirante, contra-
almirante, comodoro, capitão-de-
mar-e-guerra, capitão-de-fragata, 
capitão-tenente, primeiro-tenente, 
segundo-tenente e guarda-marinha; 
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f) Na classe de técnicos superiores navais (TSN), postos de capitão-de-mar-e-guerra, 
capitão-de-fragata, capitão-tenente, primeiro-tenente, segundo-tenente e subtenente;  
g) Na classe de serviço técnico (ST), postos de capitão-de-mar-e-guerra, capitão-de-
fragata, capitão-tenente, primeiro-tenente, segundo-tenente e subtenente;  
h) Na classe de técnicos de saúde (TS), postos de capitão-de-mar-e-guerra, capitão-de-
fragata, capitão-tenente, primeiro-tenente, segundo-tenente e subtenente;  
i) Na classe de músicos (MUS), postos de capitão-de-fragata, capitão-tenente, primeiro-
tenente, segundo-tenente e subtenente.  
2 — A distribuição prevista no número anterior não prejudica o disposto nos n.os 3 e 4 do 
artigo 197.º. 

Artigo 220 – Especialidades e postos (da Força Aérea) 
1 — Os oficiais dos QP da Força Aérea distribuem -se pelas seguintes especialidades e 
postos:  
a) Pilotos aviadores (PILAV), com os postos de general, tenente -general, major -general, 
brigadeiro -general, coronel, tenente -coronel, major, capitão, tenente e alferes;  
b) Engenheiros aeronáuticos (ENGAER), engenheiros de aeródromos (ENGAED), 
engenheiros eletrotécnicos (ENGEL), médicos (MED), administração aeronáutica 
(ADMAER), juristas (JUR) e psicólogos (PSI), com os postos de major -general, brigadeiro -
general, coronel, tenente -coronel, major, capitão, tenente e alferes;  
c) Navegadores (NAV), técnicos de operações de comunicações e criptografia (TOCC), 
técnicos de operações de meteorologia (TOMET), técnicos de operações de circulação 
aérea e radar de tráfego (TOCART), técnicos de operações deteção e conduta de 
interceção (TODCI), técnicos de manutenção de material aéreo (TMMA), técnicos de 
manutenção de material terrestre (TMMT), técnicos de manutenção de material 
eletrotécnico (TMMEL), técnicos de manutenção de armamento e equipamento (TMAEQ), 
técnicos de manutenção de infraestruturas (TMI), técnicos de abastecimento (TABST), 

Nova Redação da alínea b) do nº 1 -
Engenheiros aeronáuticos (ENGAER), 
engenheiros de aeródromos 
(ENGAED) e engenheiros 
eletrotécnicos (ENGEL), os postos de 
tenente-general, major-general, 
brigadeiro-general, coronel, tenente-
coronel, major, capitão e alferes;  
 
Nova Redação da alínea c) do nº 1 -
Médicos (MED), administração 
aeronáutica (ADMAER), juristas (JUR) 
e psicólogos (PSI), com os postos de 
major-general, brigadeiro-general, 
coronel, tenente-coronel, major, 
capitão, tenente e alferes; 
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técnicos de informática (TINF), técnicos de pessoal e apoio administrativo (TPAA), técnicos 
de saúde (TS) e polícia aérea (PA), com os postos de coronel, tenente -coronel, major, 
capitão, tenente e alferes;  
d) Chefes de banda de música (CHBM), com os postos de tenente-coronel, major, capitão, 
tenente e alferes.  
2 — A distribuição prevista no número anterior não prejudica o disposto nos n.os 3 e 4 do 
artigo 197.º 

Artigo 227 – Ingresso na categoria (Sargentos) 
1 — O ingresso na categoria de sargentos faz -se no posto de subsargento ou furriel ou no 
posto fixado no presente Estatuto, de entre os militares e militares alunos que obtenham 
aproveitamento no curso de formação inicial, adequado à respetiva classe, arma, serviço 
ou especialidade, ordenados por cursos e, dentro de cada curso, pelas classificações nele 
obtidas.  
2 — O ingresso na categoria de sargentos faz -se ainda no posto de subsargento ou furriel, 
após frequência, com aproveitamento, de tirocínio ou estágio técnico -militar adequado, 
frequentado com a graduação de subsargento ou furriel ou do posto que já detenham, 
caso seja superior, de indivíduos habilitados, no mínimo, com formação de nível 5 de 
qualificação, conferido no âmbito do ensino superior.  
3 — A data da antiguidade no posto de subsargento ou furriel reporta -se, em regra, a 1 
de outubro do ano de conclusão do curso de formação inicial ou a data fixada no presente 
Estatuto para os sargentos oriundos do RC, sendo antecipada de tantos anos quantos os 
que a organização escolar dos respetivos cursos, somada à duração do respetivo curso de 
formação inicial, exceder três anos.  
4 — Os cursos referidos no n.º 1, bem como as respetivas condições de admissão, são 
regulados por diploma próprio.  

Nova Redação do nº 1 - O ingresso na 
categoria de sargentos faz-se no 
posto de segundo-sargento ou no 
posto fixado no presente Estatuto, de 
entre os militares e militares alunos 
que obtenham aproveitamento no 
curso de formação inicial, adequado à 
respetiva classe, arma, serviço ou 
especialidade, ordenados por cursos 
e, dentro de cada curso, pelas 
classificações nele obtidas. 
 
Nova Redação do nº 2 - O ingresso na 
categoria de sargentos faz-se ainda 
no posto de segundo-sargento, após 
frequência, com aproveitamento, de 
tirocínio ou estágio técnico-militar 
adequado, frequentado com a 
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5 — Os militares dos QP ou em RC e os militares alunos dos cursos de formação de 
sargentos com duração superior a dois anos são graduados no posto de subsargento ou 
furriel após conclusão, com aproveitamento, do segundo ano do curso. 

graduação de segundo-sargento ou 
do posto que já detenham, caso seja  
superior, de indivíduos habilitados, 
no mínimo, com formação do nível 5 
de qualificação, conferido no âmbito 
do ensino superior. 
 
Nova Redação do nº 3 - A data de 
antiguidade do posto de segundo-
sargento reporta-se, em regra, a 1 de 
Outubro do ano de conclusão do 
curso de formação inicial ou a data 
fixada no presente Estatuto para os 
sargentos oriundos do RC, sendo 
antecipada de tantos anos quantos a 
organização escolar dos respetivos 
cursos, somada à duração do 
respetivo curso de formação inicial, 
exceder três anos. 
 
Nova Redação do nº 5 - Os militares 
dos QP ou RC e os militares alunos dos 
cursos de formação de sargentos com 
duração superior a dois anos são 
graduados no posto de segundo-
sargento após conclusão, com 
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aproveitamento, do segundo ano do 
curso. 

Artigo 229 – Modalidades de promoção (Sargentos) 
A promoção aos postos da categoria de sargentos processa -se nas seguintes modalidades, 
previstas no artigo 51.º:  
a) Sargento-mor, por escolha;  
b) Sargento-chefe, por escolha;  
c) Sargento-ajudante, por escolha;  
d) Primeiro-sargento, por antiguidade;  
e) Segundo-sargento, por diuturnidade. 

Nova Redação da alínea c) - Sargento-
ajudante, por antiguidade; 
 
Nova Redação da alínea d) - Primeiro 
-sargento, por diuturnidade; 

Artigo 230 – Tempos mínimos (Sargentos) 
O tempo mínimo de permanência em cada posto para acesso ao posto imediato é o 
seguinte:  
a) Dois anos no posto de subsargento ou furriel;  
b) Quatro anos no posto de segundo-sargento;  
c) Sete anos no posto de primeiro-sargento;  
d) Cinco anos no posto de sargento-ajudante;  
e) Quatro anos no posto de sargento-chefe. 

Nova Redação da alínea a) - Dois anos 
no posto de subsargento ou furriel, a 
cumprir durante o período de 
formação para ingresso no QP; 

Artigo 233 – Classes e postos (Sargentos da Marinha) 
Os sargentos da Armada distribuem -se pelas seguintes classes e postos:  
a) Classes: 
i) Administrativos (L);  
ii) Comunicações (C);  
iii) Condutores mecânicos de automóveis (V);  
iv) Eletromecânicos (EM);  
v) Eletrotécnicos (ET);  

Nova Redação da alínea b) - Postos: 
sargento-mor, sargento-chefe, 
sargento-ajudante, primeiro– 
sargento e segundo – sargento. 
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vi) Fuzileiros (FZ);  
vii) Manobras (M);  
viii) Maquinistas navais (MQ);  
ix) Mergulhadores (U);  
x) Músicos (B);  
xi) Operações (OP);  
xii) Taifa (TF);  
xiii) Técnicos de armamento (TA).  
b) Postos: sargento-mor, sargento-chefe, sargento-ajudante, primeiro-sargento, segundo-
sargento e subsargento. 

Artigo 236 – Cargos e funções (Sargentos da Marinha) 
1 — Aos sargentos da Armada incumbe, designadamente, o exercício de funções nos 
comandos, forças, unidades, serviços e organismos da Marinha, de acordo com as 
respetivas classes e postos, bem como o exercício de funções que à Marinha respeitam 
nos quartéis -generais ou estados -maiores de comandos de forças conjuntas ou 
combinadas e noutros organismos do Estado.  
2 — São funções comuns a todos os postos da categoria de sargentos, de acordo com o 
grau de autoridade do posto e das perícias adquiridas, a condução, formação e treino de 
pessoal e a execução de trabalhos técnicos e tarefas de vigilância e polícia e secretariado.  
3 — Os cargos e as funções específicas de cada posto são os previstos na estrutura 
orgânica legalmente aprovada onde os sargentos estejam colocados.  
4 — Os conteúdos funcionais dos cargos relativos aos diferentes postos da categoria de 
sargentos, no âmbito do previsto nos números anteriores, têm a seguinte caracterização 
genérica:  
a) No posto de sargento-mor, funções ligadas ao planeamento, organização, direção, 
inspeção, coordenação, controlo e segurança, nos setores do pessoal e do material;  

Nova Redação da alínea a) do nº 4 -
No posto de sargento-mor, o 
desempenho do cargo de assessor do 
CEMA para a categoria de sargentos e 
de funções ligadas ao planeamento, 
organização, direção, inspeção, 
coordenação, controlo e segurança, 
nos sectores do pessoal e do material; 
 
Nova Redação da alínea b) do nº 4 -
No posto de sargento-chefe, o 
desempenho de cargos de chefia 
técnica e de funções ligadas ao 
planeamento, organização, direção, 
coordenação e controlo, nos sectores 
do pessoal e do material; 
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b) No posto de sargento-chefe, funções ligadas ao planeamento, organização, direção, 
coordenação e controlo, nos setores do pessoal e do material;  
c) No posto de sargento-ajudante, funções ligadas à organização, coordenação e controlo, 
nos setores do pessoal e do material;  
d) Nos postos de primeiro-sargento, segundo-sargento e subsargento, funções de chefia 
e comando de secções de unidades navais, de unidades de fuzileiros ou de mergulhadores. 

Nova Redação da alínea d) do nº 4 -
Nos postos de primeiro-sargento, 
segundo-sargento e subsargento, 
funções de chefia e comando de 
secções de unidades navais, de 
unidades de fuzileiros ou de 
mergulhadores. 

Artigo 239 – Armas, serviços e postos (Sargentos do Exército) 
1 — Os sargentos do Exército distribuem -se pelas armas e serviços e por quadros 
especiais.  
2 — As armas são constituídas pelos seguintes quadros especiais:  
a) Infantaria (INF);  
b) Artilharia (ART);  
c) Cavalaria (CAV);  
d) Engenharia (ENG);  
e) Transmissões (TM).  
3 — Os serviços são constituídos pelos seguintes quadros especiais:  
a) Administração militar (ADMIL);  
b) Material (MAT);  
c) Transportes (TRANS);  
d) Pessoal e secretariado (PESSEC);  
e) Músicos (MUS);  
f) Corneteiros (CORN) e clarins (CLAR).  
4 — Os quadros especiais referidos nos números anteriores contemplam os seguintes 
postos: sargento-mor, sargento-chefe, sargento-ajudante, primeiro-sargento, segundo-
sargento e furriel. 

Nova Redação do nº 4 - Os quadros 
especiais referidos nos números 
anteriores contemplam os seguintes 
postos: 
sargento-mor, 
sargento-chefe, 
sargento-ajudante, 
primeiro–sargento e 
segundo-sargento. 
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Artigo 241 – Cargos e funções (Sargentos do Exército) 
1 — Aos sargentos do Exército, de acordo com as respetivas armas e serviços, incumbe, 
genericamente, o exercício de funções nos comandos, forças, unidades, serviços e 
organismos do Exército e em forças conjuntas ou combinadas e quartéis -generais dos 
respetivos comandos, bem como na estrutura de outros organismos e departamentos, 
nacionais e internacionais, exteriores ao Exército.  
2 — Os cargos e as funções específicos de cada posto são os previstos na estrutura 
orgânica legalmente aprovada no âmbito das Forças Armadas, designadamente:  
a) No posto de sargento-mor, o desempenho do cargo de adjunto do comandante das 
unidades, estabelecimentos e órgãos, bem como supervisionar e coordenar atividades de 
natureza administrativo-logística, podendo chefiar, supervisionar, coordenar e exercer 
funções de formação;  
b) No posto de sargento-chefe, o exercício de funções de chefia e coordenação de 
natureza técnica, bem como chefiar, coordenar e exercer funções de formação e de 
natureza administrativo -logística, relacionadas com o seu nível de responsabilidade;  
c) No posto de sargento-ajudante, o exercício de funções de chefia, coordenação e as 
próprias da sua especialização técnica, bem como coordenar e exercer funções de 
formação e de natureza administrativo -logística, relacionadas com o seu nível de 
responsabilidade;  
d) No posto de primeiro-sargento, o exercício de funções de chefia e as próprias da sua 
especialização técnica e operacional, bem como exercer funções de formação e coordenar 
e exercer funções de natureza administrativo -logística, relacionadas com o seu nível de 
responsabilidade; 
e) No posto de segundo-sargento, o exercício de funções de chefia e próprias da sua 
especialização técnica e operacional, bem como exercer funções de formação e de 
natureza administrativo-logística, relacionadas com o seu nível de responsabilidade;  

Nova Redação da alínea a) do nº 2 -
No posto de sargento-mor, o 
desempenho dos cargos de assessor 
do CEME para a categoria de 
sargentos e de adjunto do 
comandante das unidades, 
estabelecimentos e órgãos, bem 
como supervisionar e coordenar 
atividades de natureza 
administrativa-logística, podendo 
chefiar, supervisionar, coordenar e 
exercer funções de formação; 
 
Eliminada a alínea f) do nº 2 
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f) No posto de furriel, o exercício de funções próprias da sua especialização técnica e 
operacional e de funções de formação, relacionadas com o seu nível de responsabilidade. 

Artigo 242 – Especialidades e postos (Sargentos da Força Aérea) 
1 — Os sargentos da Força Aérea distribuem -se pelas seguintes especialidades:  
a) Operadores de comunicações (OPCOM);  
b) Operadores de meteorologia (OPMET);  
c) Operadores de circulação aérea e radaristas de tráfego (OPCART);  
d) Operadores radaristas de deteção (OPRDET);  
e) Operadores de informática (OPINF);  
f) Operadores de sistemas de assistência e socorros (OPSAS);  
g) Mecânicos de material aéreo (MMA);  
h) Mecânicos de material terrestre (MMT);  
i) Mecânicos de eletricidade (MELECT);  
j) Mecânicos de eletrónica (MELECA);  
k) Mecânicos de eletricidade e instrumentos de avião (MELIAV);  
l) Mecânicos de armamento e equipamento (MARME);  
m) Abastecimento (ABST);  
n) Construção e manutenção de infraestruturas (CMI);  
o) Polícia aérea (PA);  
p) Secretariado e apoio dos serviços (SAS);  
q) Banda e fanfarra — Músicos (MUS).  
2 — São os seguintes os postos para cada uma das especialidades referidas no número 
anterior: sargento-mor, sargento-chefe, sargento-ajudante, primeiro-sargento, segundo-
sargento e furriel. 

Nova Redação do nº 2 -  São os 
seguintes os postos para cada uma 
das especialidades referidas no 
número anterior: 
sargento-mor, 
sargento-chefe, 
sargento-ajudante, 
primeiro-sargento e  
segundo-sargento. 

Artigo 244 – Cargos e funções (Sargentos da Força Aérea) Nova Redação da alínea b) do nº 2 -
No posto de sargento-chefe, o 
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1 — Aos sargentos da Força Aérea incumbe, em geral, o exercício de funções nos 
comandos, forças, unidades, órgãos e serviços da Força Aérea, de acordo com as 
respetivas especialidades e postos, bem como o exercício de funções que respeitam à 
Força Aérea, no âmbito das Forças Armadas, em quartéis -generais de comando de forças 
conjuntas ou combinadas e ainda noutros organismos do Estado.  
2 — Os cargos e funções de cada posto, previstos nos regulamentos internos e na 
estrutura orgânica onde os sargentos estiverem colocados, são, genericamente, e sem 
prejuízo de outros cargos ou funções que lhes forem superiormente determinados, os 
seguintes:  
a) No posto de sargento-mor, o desempenho do cargo de assessor do CEMFA para a 
categoria de sargentos; o exercício de funções de planeamento, organização, inspeção, 
coordenação de recursos humanos e materiais ao nível dos órgãos de apoio dos comandos 
funcionais e de componente, das unidades de base, grupo ou equivalentes; o exercício de 
funções de formação e o exercício de outras funções de natureza equivalente;  
b) No posto de sargento-chefe, o desempenho de cargos de chefia técnica; o exercício de 
funções de supervisão, controlo e formação; o exercício de funções de coordenação e de 
execução técnica avançada e o exercício de outras funções de natureza equivalente;  
c) No posto de sargento-ajudante, o exercício de funções de coordenação e de execução 
técnica; o exercício de funções de controlo e formação e o exercício de outras funções de 
natureza equivalente;  
d) No posto de primeiro-sargento, segundo-sargento e furriel, o exercício de funções de 
execução técnica; o exercício de funções de formação e o exercício de outras funções de 
natureza equivalente. 

desempenho de cargos de chefia 
técnica e o exercício de funções de 
supervisão, controlo e formação; 
 
Nova Redação da alínea c) do nº 2 - 
No posto de sargento-ajudante, o 
exercício de funções de coordenação, 
de execução técnica, de controlo e 
formação; 
 
Nova Redação da alínea d) do nº 2 - 
No posto de primeiro-sargento e 
segundo-sargento, o exercício de 
funções de execução técnica e de 
formação. 

Artigo 245 – Classes e postos (Praças da Marinha) 
As praças da Armada distribuem -se pelas seguintes classes e postos:  
a) Classes:  

Nova Redação do número ii) da alínea 
b) – Cabo-chefe (CCHEFE); 
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i) Administrativos (L);  
ii) Comunicações (C);  
iii) Eletromecânicos (EM);  
iv) Condutores mecânicos de automóveis (V);  
v) Fuzileiros (FZ);  
vi) Mergulhadores (U);  
vii) Músicos (B);  
viii) Operações (OP);  
ix) Manobras (M);  
x) Taifa (TF);  
xi) Técnicos de armamento (TA);  
b) Postos:  
i) Cabo -mor (CMOR);  
ii) Cabo (CAB);  
iii) Primeiro -marinheiro (1MAR). 

As actuais alíneas ii) e iii) passam, 
respectivamente, a iii) e iv) 

Artigo 249 – Cargos e funções (Praças da Marinha) 
1 — Às praças da Armada incumbe, em geral, o exercício de funções de natureza executiva 
nos comandos, forças, unidades, serviços e demais organismos da Marinha, de acordo 
com as respetivas classes e postos, bem como o exercício de funções que à Marinha 
respeita nos quartéis -generais ou estados -maiores de comandos de for- ças conjuntas ou 
combinadas e noutros departamentos de Estado e, em especial:  
a) Conduzir e manter os sistemas de armas, de sensores e de comando e controlo, 
armamento e equipamento, instalações e outro material por que sejam responsáveis, de 
acordo com a natureza dos encargos que lhes estejam atribuídos;  
b) Executar as tarefas que lhes sejam determinadas com o aparelho do navio, meios de 
salvamento no mar e operações de salvamento;  

Nova Redação do nº 3 - Os militares 
com o posto de cabo-mor 
desempenham funções de assessoria 
ao CEMA para a categoria de praças. 
 
Nova Redação do nº 4 - Aos militares 
com o posto de cabo-mor podem ser 
também atribuídas, para além das 
funções previstas para as restantes 
praças, com exceção das previstas nas 
alíneas a), b) e j) 
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c) Executar as tarefas que lhes sejam determinadas no âmbito da organização para 
emergência a bordo ou no serviço de limitação de avarias;  
d) Efetuar o governo e manobra de embarcações miúdas;  
e) Ministrar ou cooperar em ações de formação e treino em relação a assuntos para os 
quais disponham da necessária formação;  
f) Executar as tarefas que lhes sejam determinadas no âmbito das ações de vigilância e 
polícia;  
g) Cuidar do armazenamento e conservação do material cuja guarda lhes seja confiada, de 
acordo com as normas e regulamentos em vigor;  
h) Executar trabalhos correntes de secretaria; 
i) Efetuar os registos e escrituração inerentes à natureza da função que desempenham;  
j) Efetuar as tarefas de arrumação, limpeza e pequenas conservações que lhes sejam 
determinadas.  
2 — Aos cabos podem ainda ser cometidas funções relativas à condução de pessoal e ao 
controlo de execução.  
3 — Aos militares com o posto de cabo -mor podem ser atribuídas, para além das funções 
previstas para as restantes praças, com exceção das previstas nas alíneas a), b) e j) do n.º 
1, funções relativas à condução e coordenação de pessoal e organização e controlo da 
execução.  
4 — Os cargos e funções de cada posto são os previstos nos regulamentos internos e na 
estrutura orgânica onde as praças estiverem colocadas. 

do nº1, funções relativas à condução 
e coordenação de pessoal e 
organização e controlo da execução. 
 
Novo artigo nº 5 - Aos militares com o 
posto de cabo-chefe podem ser 
atribuídas, para além das funções 
previstas para as restantes praças, 
com exceção das previstas nas alíneas 
a), b) e j), funções relativas à 
organização e controlo de execução. 
 
 
 

Artigo 250 – Modalidades de promoção (Praças da Marinha) 
A promoção aos postos da categoria de praças processa- -se nas seguintes modalidades, 
previstas no artigo 51.º: 
a) Cabo -mor, por escolha;  
b) Cabo, por antiguidade. 

Nova Redação da alínea b) - Cabo– 
chefe por antiguidade; 
 
Nova alínea c) - Cabo, por 
diuturnidade.   
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Artigo 251 – Condições especiais de promoção (Praças da Marinha) 
1 — As condições especiais de promoção ao posto de cabo -mor são as seguintes:  
a) Cumprimento de 15 anos de serviço efetivo no posto de cabo;  
b) Ter efetuado, no posto de cabo, 18 meses de embarque, salvo se pertencer às classes de músicos, 
mergulhadores e fuzileiros, assim como para as praças com especialização na área dos helicópteros e da 
condução de veículos automóveis, para as quais não é exigido tempo de embarque.  
2 — As condições especiais de promoção ao posto de cabo são as seguintes:  
a) Cumprimento de cinco anos de serviço efetivo no posto de primeiro-marinheiro;  
b) Ter efetuado, no posto de primeiro -marinheiro, 18 meses de embarque, salvo se pertencer às classes 
de músicos, mergulhadores e fuzileiros, assim como para as praças com especialização na área dos 
helicópteros e da condução de veículos automóveis, para as quais não é exigido tempo de embarque.  
3 — As condições especiais de promoção para os diversos postos e classes constam do anexo II ao presente 
Estatuto.  
4 — Às praças é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 208.º a 210.º. 

Nova Redação da alínea a) do nº 1 - 
Existência de vaga no quadro; 
 
Nova Redação da alínea b) do nº 1 - 
Cumprimento de 4 anos de serviço 
efetivo no posto de cabo-chefe. 
 
Nova Redação do nº 2 - As condições 
de promoção ao posto de cabo-chefe 
são as seguintes: 
a) Existência de vaga no quadro; 
b) Cumprimento de 13 anos de 
serviço efetivo no posto de cabo; 
c) Ter efetuado, no posto de cabo, 18 
meses de embarque salvo se 
pertencer às classes de músicos, 
mergulhadores e fuzileiros, assim 
como para as praças com 
especialização na área dos 
helicópteros e da condução de 
veículos automóveis, para os quais 
não é exigido tempo de embarque. 
 
Os actuais números 2, 3 e 4 passam, 
respectivamente, a 3, 4 e 5 
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Artigo 4º 
NORMA TRANSITÓRIA 

1 - O pagamento retroativo aos militares na situação de reserva abrangidos pelo artigo 17º nº 1 do Decreto – Lei nº 90/2015, de 29 

de maio deverá ser efetuado até 31 de Maio de 2018. 

2 - As promoções aos postos de cabo-mor e cabo-chefe devem ser efetuadas no prazo máximo de 120 dias após a entrada em vigor 

do presente diploma. 

 

 

 


