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INTRODUÇÃO 

1. Em 09 de Fevereiro foi-nos facultado, finalmente, o documento que contém as alterações ao 
Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR). 
Depois de um longo período em que diferentes interlocutores intervieram na sua discussão e 
elaboração, processo acompanhado de um ilegítimo e inexplicável secretismo, decorrente do qual 
as Associações Profissionais de Militares (APM) foram arredadas de qualquer intervenção tal qual 
dispõe a Lei 03/2001, de 29AGO, dispondo no sentido de uma integração em grupos de trabalho 
ou outras modelos equivalentes em pé de igualdade com outros intervenientes. Situação ilegítima 
e inexplicável ainda porque está em causa o Estatuto Profissional dos militares, “guião” 
fundamental do presente e futuro, em que se encontram reguladas a sua actividade profissional, 
a par dos preceitos que determinam e condicionam as condições de vida. 

2. Foi neste contexto que foi imposto o prazo de uma semana para que a Associação de Oficiais das 
Forças Armadas (AOFA) se pronunciasse, exigência claramente incompatível com uma abordagem 
capazmente adequada considerando o documento de que se trata, pela complexidade de que se 
reveste todo um normativo que se expande ao longo de cerca de 300 (trezentos) artigos, 
obrigando a uma cuidada análise, interpretação e conjugação, que permita uma sustentação 
mínima aos contributos que possam ser veiculados sobre a matéria. Situação mais dificultada 
ainda pelo facto de a AOFA desconhecer os pressupostos que, ao longo dos trabalhos, conduziram 
à elaboração do documento. 

3. São estas as concretas circunstâncias em que a AOFA emitirá o seu juízo e condicionada análise 
em forma de contributos tal como lhe foi requerido.  

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

4. Desde logo importa questionar o Exmo. Sr. Ministro da Defesa Nacional sobre que estudos terão 
sido levados a cabo que determinaram a racional e uma alteração profunda de paradigma, com 
tão sérias e funestas consequências na carreira dos militares. E, a par de tais estudos, supondo 
que certamente terão sido elaborados, que projecções os terão acompanhado com vista a, 
coerente e de forma equilibrada, gizar o futuro dos militares.  

É uma questão que colocamos por nos parecer que a racional que presidiu às alterações agora 
vertidas para o Estatuto se subordinam à fundamental preocupação de contenção de custos com 
o pessoal, o que, aliás, vem na senda da designada racionalização persistentemente aplicada aos 
militares com as conhecidas consequências daí advenientes, concretamente sujeitando-os a uma 
sucessiva penalização no âmbito da sua vida profissional e pessoal. 

5. Admitindo que, num futuro próximo, alguns militares poderão vislumbrar possibilidade de 
ascensão na carreira com a saída de muitos dos mais antigos até 31DEZ2016 (situação que, por si 
só, já constitui um sério revés para harmoniosa evolução dos efectivos nas Forças Armadas (FA), 
com o prejuízo resultante do abandono das fileiras dos mais experientes e qualificados), o que se 
desenha será um futuro de carreiras completamente bloqueadas, amarradas a um expediente 
que transforma a carreira militar, num vulgar contrato de longa duração, denunciando um 
incompreensível preconceito relativamente aos militares. 

Situação em que incorrerá a generalidade dos militares com todas as gravosas consequências que, 
naturalmente, se repercutirão de forma negativa no principal recurso ao dispor das FA – os seus 
militares. 
Desde logo se perspectiva uma perpetuação nos postos intermédios da carreira, adivinhando-se, 
no quadro que é apresentado, que muitos oficiais terminá-la-ão porventura no posto de Capitão. 
Facilmente se entende que, para além da frustração perante um futuro profissional bloqueado e 
uma remuneração que se quedará nos valores de tais escalões hierárquicos, a motivação e até a 
moral das tropas será profundamente afectada. Se tal realidade for projectada com a situação de 
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Reforma determinada nos mesmos termos que a estabelecida para a Seguração Social, calculada 
com base em toda a carreira contributiva, não será difícil conjecturar uma situação de expectável 
indigência com que os oficiais e demais militares se verão confrontados, particularmente os mais 
jovens, ou, para sermos ainda mais concretos, aqueles que em 31/12/2005 ainda não haviam 
perfeito 20 anos de tempo de serviço, circunstância que, para sermos mais claros, impõe que se 
diga que se tratará de “jovens” já com muitos anos nas fileiras! 
É um claro exemplo de como não deve ser tratado de igual forma aquilo que efectivamente é bem 
diferente!  
É também um claro exemplo de como a cega transposição dos princípios que enforma a 
Administração Pública produz efeitos perversos, e, vá-se lá saber por que razão, sempre com 
consequências profundamente penalizadoras para o específico universo dos militares! 

É a funcionalização dos militares, sem atender à particular condição que sobre eles impende, não 
se olhando a meios para atingir o cego e fundamentalista objectivo de cortar na despesa sem 
olhar às profundas consequências que daí advêem.  

6. A este propósito importa aqui afirmar que encontramos nesta racional (funcionalização dos 
militares, com todo o respeito que, obviamente nos merecem os que, de outro modo, servem o 
Estado também) o motivo terá levado o Exmo. Ministro da Defesa Nacional a dispensar-se de 
promover a alteração da Lei das Base Gerais do Estatuto da Condição Militar (LBGECM)1 tal como 
decorre da Directiva Ministerial de 31MAI2013 – Reforma 2020. 
Efectivamente, quer as alterações agora vertidas no documento em análise, quer outras que, 
avulso, se vão verificando e que igualmente decorrem do desenvolvimento dos preceitos 
emanados daquela Lei (Condição Militar) nomeadamente alterações à Assistência na Doença aos 
Militares (ADM), Suplemento de Residência e outras, permitem ao Exmo. Sr. Ministro da Defesa 
Nacional garantir tal alteração de forma mais dissimulada. 
De outro modo deveria conformar a parte que, na LBGECM, dispõe no sentido da “consagração 
de especiais direitos, compensações e regalias” como contrapartida pelos deveres e restrições 
impostos aos militares ao que realmente é transposto para as diferentes domínios em que é 
regulamentada e deveria ser dado sentido à discriminação positiva bem definida no preceito atrás 
transcrito. 
Seria, pois, demasiado afrontoso e passível de gerar uma mais imediata oposição uma alteração 
da LBGECM em que o ónus da condição militar fosse mantido e até reforçado, ao mesmo tempo 
que eram diluídos ou eliminados os direitos que os severos deveres e restrições acertada e 
justamente justificam. 

Não o fez de uma maneira, fê-lo de outra; no desenvolvimento da LBGECM, através de diferentes 
normativos que regulam outras tantas matérias, esvazia e anula o seu sentido transformando uma 
discriminação que se impõe como positiva numa outra realidade que, inversa e 
contraditoriamente, penaliza os militares. 

PROJECTO DE DIPLOMA QUE APROVA EMFAR 

7. REGIME TRANSITÓRIO 

a. O que imediatamente ressalta de teor das normas agora vertidas para o diploma que aprova o 
EMFAR traduz-se na perpetuação de disposições que promovem o tratamento desigual entre 
militares. 

Entre os mais jovens, os assim-assim e os mais antigos, estabelecendo-se uma dicotomia entre 
uns e outros, situação que claramente conflitua com a COESÃO, tão necessária como 
indispensável para um universo como o dos militares. 

Por outro lado frustram-se expectativas de uma forma profundamente penalizadora sendo de 
prever efeitos proporcionalmente nocivos com expectável repercussão na motivação e normal 
proficiência na prestação de serviço. 

Seja como for é inaceitável que se perpetue uma situação em que: 

                                                                            

 
1
 Lei 11/89, de 01JUN 
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 Se insiste numa racional a partir da qual se considera que os militares devem estar 
sujeitos a princípios equivalentes aos que regulam as condições de prestação de serviço 
na Administração Pública e, para a situação de Reforma, aplicando-se-lhes as condições 

vigentes para a Segurança Social (40 anos de prestação de serviço e cálculo da pensão 
de reforma);  

 Se promova uma violenta diferenciação entre militares mediante a aplicação de 
diferentes condições, sabendo-se que todos e cada um está sujeito à mesma condição 
militar. 

Face ao que precede, por uma questão de equidade, de justiça e, acima de tudo, porque 
entendemos que as mesmas situações devem ter idêntico tratamento, recusamo-nos a alvitrar 
fórmulas mais ou menos mitigadas cujo resultado culmine sempre na diferenciação de 
militares, cientes que estamos de que as particulares obrigações que sobre todos impendem 
não autorizam nem autorizariam cumplicidade numa abordagem que já não é de agora, mas a 
que presentemente se entende dar continuidade em termos ainda mais gravosos. 

Se consideramos que não deve ser tratado de forma igual o que definitivamente é diferente, 
quando estão em causa realidades diferenciadas (Militares/Administração Pública), por maioria 
de razão entendemos que não deve ser tratada de modo diferenciado uma mesma realidade, 
particularmente quando estão em causa as FA e os militares que nelas servem.  

O que verdadeiramente está em causa é já o resultado de uma continuada desconsideração e 
menosprezo pela condição dos militares, motivo suficiente e por demais justificado para que 
entendamos que, contrariamente à postura de uma doentia persistência em fazer perdurar e 
até agravar as condições dos militares, deve antes caminhar-se para a reposição do que, injusta 
e iniquamente, foi sendo alterado, adulterado e agravado relativamente a essas mesmas 
condições. 

Por conseguinte, entendemos: 

  Que deverão ser repostas, a todos os militares, as condições que vigoraram até 
31/12/2005 no que concerne às disposições que, então, regulavam a situação de 
Reforma; 

 Ou, admitindo que poderão verificar-se condicionantes politicas que porventura sejam 
impedimento para a desejável e adequada abordagem da situação em apreço, tal como 
colocada acima, a garantia de que a pensão de reforma dos militares (de todos) nunca 
poderá ser inferior a 80% da remuneração de reserva que lhe caberia caso se 
mantivesse nessa situação. 

Não só porque é a Condição Militar que justifica uma discriminação positiva, mas também por 
uma questão de equidade quando estabelecida equiparação com outros grupos 
socioprofissionais (Magistrados Judiciais, do Ministério Público, etc.) e face aos inigualáveis 
deveres e restrições a que estão sujeitos os militares, justifica-se plenamente a diferenciação 
que é proposta. 

Contrariamente à ideia que se foi instalando e se vai impondo, o que verdadeiramente está 
errado, configurando um tratamento injusto, é o resultado das alterações que, neste domínio, 
foram efectuadas sob a errada perspectiva de que deve ser dado igual tratamento ao que 
efectivamente não é igual. 

b. EXTINÇÃO DO COMPLEMENTO DE PENSÃO 

Depois da extinção do Fundo de Pensões dos Militares das Forças Armadas seria inimaginável a 
eliminação do Complemento de Pensão contemplado no artigo 9º do Estatuto em vigor. 

Sem outras considerações que não sejam a constatação da continuada desconsideração pelos 
militares, mas conscientes de que se trata de um normativo com uma abrangência parcial dos 
militares no contexto da paulatina e continuada extinção de tudo o que possa configurar a 
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figura de compensação ou direitos (militares ingressados no Quadro Permanente (QP) até 
01/01/1990), entendemos que esta questão pode e deve ser equacionada nos termos que se 
preconizam acima relativamente à situação de reforma. 

Haja vontade política em reverter a continuada subtracção dos direitos aos militares! 

c. PILOTOS AVIADORES (PILAV) 

Um bom exemplo de como, entre opções razoáveis ou o seu contrário, infelizmente se opta 
pelo que é menos acertado, embora mais fácil. 
Sabedores da intranquilidade mais visível entre estes nossos camaradas, importa aqui 
esclarecer que a sua insatisfação resulta, em boa medida, dos mesmíssimos motivos que traz 
todos os militares igualmente desmotivados e insatisfeitos. 
Propomos, desde já, uma solução para este e outros problemas: reponham-se as condições 
que confiram a dignidade perdida à generalidade dos militares (remunerações, ADM, apoios 
sociais, reforma, etc., etc.) e certamente que o estado de espírito que anima os nossos 
camaradas, bem como de todos os militares será outro e uma boa parte dos problemas 
existentes serão ultrapassados.   
O que verdadeiramente está em causa é a dignidade ferida, a segurança e confiança postas em 
causa, situação que, verificada no ambiente e especificidade das exigência da pilotagem militar 
assumem uma particular relevância. 

Mas entendeu o Exmo. Sr. Ministro da Defesa Nacional “resolver” o problema da maneira mais 
fácil e expedita – aprisionar os nossos camaradas aumentando-lhes uma vez mais o tempo 
mínimo de tempo de serviço efectivo (TSE) para 14 anos! Agravando a sua situação com as 
gravosas condições agora impostas a todos os militares, nomeadamente vedando-lhes a 
possibilidade de transitarem para a situação de reserva com 20 ou mais anos de tempo de 
serviço militar (TSM). E com a absurda invocação dos custos com a sua formação e 
qualificações subsequentes, como se tais encargos não fossem os mesmos quando lhes eram 
exigidos 8 e 12 anos… 
Acrescendo a tudo isto a imposição desigual de obrigações no seu seio através de normativos 
que tornam os PILAV desiguais entre iguais, uma vez mais descurando um bem essencial para 
os militares como é a coesão entre si. Um bom exemplo é a opção contemplada no artigo 15º 
ser válida para o militar com menos de 14 anos de TSE estando vedada ao militar com 15 anos 
ou mais anos de TSE.  

E dispõe a norma relativa aos 14 anos, que será aplicável aos militares que vierem a ingressar 
no QP após a entrada em vigor do EMFAR. 

No respeito do elementar princípio de confiança é, para nós, evidente que, a ser aplicada tal 
norma, deverá incidir sobre os cidadãos que vierem a ingressar na Academia da Força Aérea 
após a entrada em vigor das alterações ao EMFAR e não como se entendeu elaborar o 
normativo que passará a regular a incidência dos seus efeitos.    

E os pilotos militares de outros Ramos? Da Marinha e do Exército? Não estarão ao serviço das 
mesmas FA de Portugal? 

EMFAR - ALTERAÇÕES  

8.  ARTICULADO DO EMFAR 

d. Artigo 12º - Deveres especiais 

Estamos em sede de Estatuto e, por conseguinte, não faz qualquer sentido utilizar a 
formulação apresentada, com remissão para o Regulamento de Disciplina Militar, transmitindo 
a ideia de que, normas de cariz estatutário que regulam a profissão militar, são uma extensão 
do RDM. 

Como bem se refere no artigo 1º está em causa um documento que desenvolve a Lei das Bases 
Gerais do Estatuto da Condição Militar e não o que decorre do RDM. 
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Somos, pois, de opinião que deve ser reposta a formulação utilizada no EMFAR actual.  

 

e. Artigo 18º - Remuneração 

Desaparece a referência à “Condição Militar”, alteração que nos parece, para além de 
desnecessária, limitadora do sentido que lhe deve ser conferido no âmbito estatutário. 

Consideramos, assim, que deve ser contemplada tal referência. 

f. Artigo 43º - Efectivos militares - (Conjugado com artigo 163º)  

"A aguardar Pensão" é uma designação que passa a ser estabelecida para idenficar os militares 
que se encontram a auferir uma pensão transitória para pelos Ramos. 
Pressupondo, deste modo, que o militar se manterá a aguardar o despacho da CGA. 
É uma boa altura para, em sede apropriada como é o Estatuto, definir que a transição para a 
Reforma, decorrente de normas estatutárias, seja decidida/determinada pelo CEM e não pela 
CGA de modo a ultrapassar as constantes “confusões” geradas por um normativo que deveria 
adequar-se à especificidade da realidade militar. 

g. Artº 48º, nº 1, al. c) - Contradição com al. a) do artº 45º e com al e) do nº 2 do mesmo artigo 
48º. Vd também artigos 149, nº 2 e 150º. 

h. Artigo 72º, nº 2 e 3 – Documento oficial de promoção 

A data do despacho (documento oficial) é a data a partir da qual passa a ser devida a 
remuneração. 

Embora de forma mais mitigada, pretende manter-se o critério actualmente em vigor o qual 
determina a produção de efeitos a partir do dia seguinte ao da publicação em Diário da 
República. Tratando os militares de forma diferenciadamente negativa relativamente a 
qualquer outro cidadão. À assumpção de um cargo deve verificar-se a correspondente 
remuneração!  

Entendemos, pois, que a remuneração é devida a partir da data em que se verificam as 
condições que determinam a sua promoção (vaga e consequente assumpção do cargo/função 
e inerentes responsabilidade que lhe estão associadas), devendo a redacção conformar-se a tal 
pressuposto. 

i. Artigo 104º - Licença para Estudos 

De acordo com o articulado, o aumento de TSE não é contado em caso de licença de Estudos. 
Mas, considerando que a licença é concedida ao militar, a requerimento, apenas na condição 
de a formação em causa ser do interesse das FA, que, depois, se servirão das qualificações 
obtidas, não é razoável e faz todo o sentido o militar manter o direito ao referido aumento de 
TSE? 

Atendendo ao pressuposto enunciado, porque justo e razoável, propomos que, em tais 
circunstâncias, seja considerado o aumento de tempo de serviço. 

j. ARTIGO 107º e SEGUINTES - Reclamação, recurso e impugnação judicial 
Vd anexo ao presente documento, com três páginas. 

k. Artigo 121º - Assistência à família 

Redacção diferente da constante no actual Estatuto, parecendo pretender-se retirar-lhe o 
sentido que a Lei 11/89 define e que, o actual Estatuto, fielmente transcreve no seu artigo 25º, 
al. g).  
Somos, pois, de opinião que deverá ser mantida a actual redacção. 

l. Artigo 152º - Eliminação da passagem à situação de reserva, a requerimento, com 20 ou 
mais anos de tempo de serviço militar 

Está em causa um dos principais mecanismos, que, extinto, concorrerá para um previsível 
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“esmagamento” das carreiras, bloqueando-as e, tal como se disse atrás, induzindo a 
perpetuação da generalidade dos militares nos postos mais baixos da hierarquia militar.  
Situação que, conjugada com as alterações que conduzem no mesmo sentido (tempo mínimo 
de permanência nos postos, sem que seja estabelecido um tempo máximo, condicionamentos 
na situação de “Adido ao Quadro”, contracção de efectivos, etc.), prefigura uma alteração 
profundamente penalizadora para os militares, transmitindo ainda o sentimento de 
aprisionamento à Instituição, constituindo-se como mais um motivo para a crescente 
desmotivação e insatisfação que já hoje se verifica.   

E não dá para entender qual o motivo determinante para tal alteração: 

 Porque sempre constituiu e faz todo sentido que deva assim continuar, como um 
importante mecanismo de gestão, regulador de carreiras; 

 Porque, contrariamente ao que por vezes se afirma, o militar não transita para a 
situação de Reserva se o entender. A mudança de situação apenas se verifica após 
requerimento ao respectivo CEM que, naturalmente, em função dos pressupostos que 
entenda razoáveis, autoriza ou não a sua passagem à reserva; 

 Porque se trata de um mecanismo utilizado sob diferentes formas nas diferentes FA de 
Países europeus, seja sob a forma de reserva, seja sob a forma de indemnização.  

  Porque é falaciosa a alegação genérica de que se tratará de um desajustado benefício 
o facto de o militar auferir remuneração de reserva (no sentido de que será por 
inteiro), quando a remuneração que efectivamente aufere é proporcional ao TSM que 
detenha. 

Em alternativa, é apresentada ao militar a possibilidade de passar à Licença Ilimitada desde 
que tenha 22 anos de TSE (Artigo 105º, nº 3).  
Como sempre, a opção é pela penalização dos militares, o que, neste caso, resulta de 
motivações sustentadas numa de duas razões ou das duas em conjunto:  

 Do primordial objectivo de reduzir a despesa com o pessoal; 

 Da cómoda postura das chefias militares que assim se poderão ver livres de 
“inquietações” que decisões sobre requerimentos que lhes sejam provocadas. 

Tratando-se de uma situação cujos contornos justificarão que venha a ser reequacionada face 
aos evidentes efeitos negativos de que se reveste, considerando o aumento de tempo de 
serviço a que os militares passaram a ficar obrigados (40 anos), numa postura de compromisso 
propomos que a al. b) do artigo 152º do EMFAR em vigor (Tenha 20 ou mais anos de serviço 

militar, a requeira e lhe seja deferida), seja alterada para: 

 “Tenha 22 ou mais anos de serviço militar, a requeira e lhe seja deferida”. 

Ainda, relativamente ao artigo 152º, tendo em consideração princípios caros aos militares como é 

a COESÃO, embora possamos entender a excepção prevista no seu nº 2, já não se compreende 

que, em matérias desta natureza, não seja extensiva a todos os militares. 

Os militares, voltamos a dizê-lo, não são funcionários públicos. E, é essa sua condição e as 

condições em que operam, que justifica que também neste domínio, deva existir uma abordagem 

diferenciada. 

Por conseguinte, tendo-se verificado o aumento do TSM para 40 anos faria todo o sentido que, 

todos os militares não tivessem que carregar sobre eles também o ónus da idade. Ou 40 anos de 

trabalho no contexto da realidade e especificidade militar não são suficientes?   

m.  Artigo 154º - Outras condições de passagem à reserva 

Mantêm-se 8 anos de permanência no posto de CMG ou COR, o que, se do antecedente já 

constituía um bloqueio no fluxo de carreiras, agora a situação agravar-se-á considerando o 

acréscimo de todas os bloqueios que são introduzidos com o novo paradigma (os 20 anos, adidos, 

TSE mínimo nos postos, efectivos, etc.). 
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Constituindo-se como o último posto de quadros em seja o mais elevado e um posto de transição 

para a subcategoria de oficiais generais, parece-nos que o tempo de permanência deverá ser 

interpretado de forma a conciliar as expectativas do militar e os bloqueios que implica a sua 

permanência para além do que, neste contexto, seja entendido como razoável. 

Considerando ainda que a modalidade de promoção assenta na “escolha”, o que poderá garantir 

uma diferente segurança na selecção dos que possam ascender à subcategoria de general, 

julgamos que não há justificação para que se mantenham 8 anos neste posto. 

Entendendo que, para além das razões aduzidas há que respeitar a legítima expectativa de o 

militar poder alcançar a 3ª posição da estrutura remuneratória, somos de parecer que o militar 

com o posto de CMG ou COR deve transitar para a situação de reserva com 6 anos de 

permanência no posto.     

n. Artigo 155º - Prestação de serviço efectivo de militares na Reserva 

Considerando que do disposto no seu nº 3 decorre a imposição ao militar de prestação de 
serviço, não nos parece fazer sentido que o militar seja considerado na “reserva fora da 
efectividade de serviço”  

Razão porque entendemos dever ser conformado o articulado aos princípios gerais 
relacionados com a prestação de serviço, em função dos quais o militar nas supracitadas 
condições deverá ser considerado na “reserva na efectividade de serviço”. 

o. Artigo 161º (vd também artº 149º) - Reforma em consequência de acidente em serviço ou 

doença profissional 

Uma, entre outras disposições legais, que transpõe normativos de outras diferentes realidades 
socioprofissionais, nomeadamente da Administração Pública, para uma realidade com a 
especificidade das FA. 

Um militar que jura dar a vida se necessário for, na defesa da sua Pátria, com a sua condição de 
combatente e tudo o que isso implica até do ponto de vista moral, obriga a que seja entendida 
esta particular condição e os riscos que lhe são inerentes de um outro modo, compatível com 
uma justa responsabilidade por parte da sociedade para com os seus “filhos” combatentes. 

Entre a reforma extraordinária, entretanto extinta, e o que agora consta do projecto de 
diploma em discussão, consideramos adequado, justo e exequível que a fórmula de cálculo 
da pensão de reforma em consequência de acidente em serviço ou doença profissional 
tenha por base a contabilização do tempo completo de serviço militar.  

p. Artigo 173º - Adido ao quadro 

Artigo que introduz uma alteração que consideramos desadequada ao conceito de “Adido ao 
quadro” quando dispõe no sentido de que tal situação só é adquirida após um ano no 
desempenho de cargo ou exercício de funções. 

Admitindo que se pretenda ultrapassar dificuldades sentidas no passado, está a procurar-se a 
solução tendo como referência causas erradas, fazendo recair, mais uma vez, o ónus da 
medida sobre os militares, penalizando-os. 

De facto, a causa que poderá estar na origem da preocupação que conduz à presente alteração 
prende-se com aspectos inteiramente relacionados com actos de gestão de quem está 
legitimado para tal e nunca com algo que alguma vez possa ser atribuído à vontade ou acção 
dos militares que são colocados nessa situação.  

Por conseguinte, não nos parece avisada esta alteração até porque tem o efeito perverso de vir 
a traduzir uma situação em que o militar está efectivamente a ocupar um cargo ou a 
desempenhar funções em condições de que decorre a situação de adido e simultaneamente o 
seu lugar a ser ocupado realmente por outro militar no Ramo, sem que, entretanto, no espaço 
de um ano, seja validada a real situação de adido! 

Entendemos, pois, que a imposição de tal condição (adido após um ano no cargo ou em 
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funções) não faz qualquer sentido, devendo ser eliminada do normativo constante no 
projecto de diploma em apreciação.  

9. Das disposições insertas no presente projecto de diploma constam normativos vários que 
remetem para regulamentação a criar. 

Porque todas as matérias são de natureza eminentemente socioprofissional, alertamos desde já 
para a nossa disponibilidade em participar na elaboração dos normativos que venham a ter lugar, 
o que, aliás, decorre do disposto na Lei 03/2001, de 29AGO. 

10. Como se disse atrás fomos confrontados com a imposição de um período violentamente 
exíguo para uma avaliação mais detalhada e com uma diferente sustentação sobre todas as 
matérias insertas no projecto de diploma em apreciação, circunstância a que, obviamente, somos 
alheios. É uma situação que lamentavelmente consubstancia a continuidade do incumprimento 
pelo que claramente dispõe a Lei Orgânica 03/2001, de 29AGO, motivo que justifica que 
reiteremos, uma vez mais, o nosso veemente protesto.  

 

                                                                    

                                                                                         

                                                                                         O Presidente 
                                                                                                

                                                                                               Manuel Martins Pereira Cracel 
                                                                                               Coronel 
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ANEXO 

(Contributos EMFAR – 16FEV2015) 

 

ARTIGO 107º e SEGUINTES 

Reclamação, recurso e impugnação judicial 

  

REGIME DE RECLAMAÇÃO E RECURSOS 

1. O regime ainda em vigor do EMFAR foi configurado para o processo contencioso regulado 

pela Lei de Processo nos Tribunais Administrativos (LPTA) reconduzindo-se a que só seria 

possível o recurso contencioso das decisões do CEMGFA ou do CEME, salvo delegação de 

competência (Artº 106º). Este regime, à semelhança do em vigor na administração pública 

foi considerado inconstitucional face ao disposto no artigo 268º, nº 4 da CRP “é garantido 

aos administrados tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses legalmente 

protegidos, incluindo, nomeadamente, o reconhecimento desses direitos ou interesses, a 

impugnação de quaisquer actos administrativos que os lesem, independentemente da sua 

forma, a determinação da prática de actos administrativos legalmente devidos e a adopção 

de medidas cautelares adequadas” complementado que foi pelo Código de Processo nos 

Tribunais Administrativos (CPTA) que reconheciam a necessidade da tutela jurisdicional 

efectiva e a possibilidade de impugnação de quaisquer actos lesivos, independentemente da 

qualidade do autor do acto. 

2. Assim, apesar do disposto nos artigos 102º e seguintes do EMFAR ainda em vigor, o acto 

administrativo lesivo praticado por órgão ou entidade das Forças Armadas era 

imediatamente impugnável em tribunal (os actos administrativos em matéria disciplinar, 

teriam, eventualmente, um regime próprio). 

3. Com o regime previsto no projecto existe uma tentativa de se voltar ao antigo sistema de só 

ser impugnável o acto administrativo denominado definitivo e executório, o que representa 

um recuo considerável na protecção dos direitos dos militares tão carente deles, conforme é 

público e notório, pelas restrições já estabelecidas por lei, para além da elevada 
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conflitualidade que irá gerar, pois os administrados não deixarão de pugnar pela 

impugnação de todos os actos lesivos nos termos expressos na CRP (artº 284). 

4. Para que tal não acontecesse bastaria no projecto que se remetesse para o que sobre a 

matéria se refere no Código de Procedimento Administrativo, com as necessárias 

adaptações e, eventualmente, um regime próprio de prazos relativamente à reclamação e 

ao recurso hierárquico. Tal não acontece no projecto, pelo que o regime que aos militares se 

pretende que agora entre em vigor, contrariando os princípios da transparência e verdade 

material tão caros aos militares, vai determinar de modo oposto, com a consequência dos 

processos se perderem nos meandros burocráticos dos actos, prazos, delegação de 

competências, reclamações, recursos e fundamentação.  

Vejamos: 

5. Determina o artigo 110º do projecto (em consonância com o artigo 111º) que o recurso 

hierárquico é necessário e deve ser dirigido ao mais elevado superior hierárquico do acto, 

salvo se a competência para a decisão se encontrar delegada ou subdelegada. Por outro 

lado, o artigo 109º determina que a reclamação do acto deve ser apresentada no prazo de 

quinze dias a contar da publicação em Diário da República, na ordem do ramo, ou nas 

ordens da unidade ou de serviço, quando a mesma seja obrigatória (nº 1), da notificação do 

acto, quando esta se tenha efectuado, se a publicação não for obrigatória (nº 2) e da data 

em que o interessado tiver conhecimento do acto nos restantes casos (nº 3). 

6. Em comparação com o artigo 188.º do novo CPA (que entrará em vigor em Abril deste ano) e 

que determina que o início do prazo de impugnação só corre a partir da data da notificação, 

ainda que o acto tenha sido objecto de publicação obrigatória, constatam-se as dificuldades 

que advirão para os militares, nomeadamente as derivadas da insuficiente fundamentação 

nos casos de publicação obrigatória, começando logo a contar o prazo e não ressalvando a 

inoponibilidade aos respetivos destinatários de actos constitutivos de deveres ou outras 

situações jurídicas passivas sem prévia notificação. 

7. Efectivamente do artigo 160º do novo CPA ao determinar que “independentemente da sua 

forma, os atos que imponham deveres, encargos, ónus, sujeições ou sanções, que causem 

prejuízos ou restrinjam direitos ou interesses legalmente protegidos, ou afetem as condições 
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do seu exercício, só são oponíveis aos destinatários a partir da respetiva notificação”, vem 

permitir a impugnação de tais actos, independentemente da publicação obrigatória 

efectuada, a quaisquer funcionários públicos excepto aos militares que ficarão sujeitos à 

publicação obrigatória, quando existir, e ao dever de consulta de ordens de serviço ou Diário 

da República ou de pressuposição de conhecimento. Relativamente a esta questão, 

configure-se a situação de militares embarcados, ou de militares em serviço no estrangeiro, 

ou de militares na reserva fora da efectividade de serviço, ou na reforma e logo que se 

constata quanto poderão ser prejudicados se a data da notificação se reportar à publicação 

da ordem de serviço da unidade ou até mesmo a publicação em Diário da República, de que 

muitas vezes não têm conhecimento. E, não nos parece que a garantia do artigo 112º do 

projecto seja suficiente, dado esta carecer de interpretação e o militar acabar por não tomar 

conhecimento efectivo da publicação efectuada na sua ausência ou dificuldade de consulta. 

Acresce que as ordens de serviço ou ordens do ramo ou a publicação em Diário da República 

são parcos nas palavras ou fundamentação, impossibilitando os administrados de conhecer 

o verdadeiro sentido, fundamentos e consequências dos actos publicados. 

8. Entende a AOFA que resulta do regime dos artigos 107º e seguintes que o novo EMFAR 

pretende concretizar um regime diferente de notificações e actos administrativos lesivos, 

diferente do que no novo CPA se encontra, conforme se constata quando se confrontam por 

um lado os artigos 107º a 112º, especialmente o 111º, nº1, do novo EMFAR e os artigos 184º 

a 199º do novo CPA, especialmente o Artigo 185.º. Efectivamente, nesta parte, o regime do 

novo CPA ao determinar que as reclamações e os recursos geralmente têm carácter 

facultativo quando em comparação com o do EMFAR que explicita que salvo delegação, só 

das decisões do CEMGFA ou do CEM cabe impugnação judicial, implica diferenciação de 

princípios e pressupostos de impugnação do acto com prejuízo para os direitos dos militares, 

sujeitos a regimes de prazos, notificação, reclamação e recurso hierárquico diferentes que 

afectam a própria impugnação judicial e os direitos dos militares. 

9. Propõe-se, atento o que antecede, que o regime de reclamação, recurso hierárquico e 

impugnação judicial passe a ser o previsto conforme no novo CPA se dispõe, com as 

necessárias adaptações. 

 


