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INFORMAÇÃO INTERNA SOBRE AS PRINCIPAIS 
ALTERAÇÕES AO EMFAR  

 

 

A Diretiva Ministerial para a reforma estrutural na Defesa Nacional e nas Forças 
Armadas, aprovada pelo Despacho n.º 7527-A/2013, de 31 de maio, estabelece 
a revisão do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), considerando 
a necessidade da adaptação do Estatuto à nova macroestrutura das Forças 
Armadas (FFAA) e à preconizada racionalização dos efetivos militares, 
acautelando a compatibilização desse diploma estruturante com o atual 
contexto legal. 

Considerando a promulgação do novo EMFAR e a sua entrada em vigor em 1 de 
julho de 2015 (no primeiro dia do segundo mês seguinte ao da sua publicação), 
destacam-se as principais alterações ao EMFAR em vigor: 

 

a. 

CARREIRA MILITAR 

Aumento de um ano nos postos de primeiro-marinheiro, segundo-sargento, 
guarda-marinha/subtenente ou alferes, primeiro-tenente ou capitão, capitão-
tenente ou major e capitão-de-mar-e-guerra ou coronel e de dois anos em 
primeiro-sargento. 

Tempos mínimos de permanência nos postos: 

b. 

– Para os oficiais cuja formação de base é um mestrado ou equivalente 
(licenciatura pré-Bolonha), um ano de aumento no limite de idade para 
passagem à reserva para os postos de almirante/general (de 64 para 65 
anos); contra-almirante/major-general (de 59 para 60 anos); capitão-de-
mar-e-guerra/coronel (de 57 para 58 anos) e restantes postos (de 56 para 
57 anos); 

Limites de idade de passagem à reserva: 

– Para os oficiais cuja formação é uma licenciatura ou equivalente 
(bacharelato pré-Bolonha), sargentos e praças, mantêm-se os limites de 
idade. 

c. 

Aumento de 65 para 66 anos de idade.  

Idade para a passagem obrigatória à reforma: 

d. 

– Eliminação da possibilidade de requerer a passagem à reserva com 20 ou 
mais anos de serviço militar; 

Reformulação das condições de passagem à reserva: 
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– Aumento do tempo de serviço militar necessário para declarar a passagem 
à reserva dos 36 para os 40 anos, mantendo-se os 55 anos de idade; 

– Os militares do quadro especial de pilotos aviadores podem requerer a 
passagem à situação de reserva com 40 anos de tempo de serviço militar, 
não lhes sendo aplicável o requisito da idade. 

e. 

Redução da percentagem de aumento de tempo de serviço de 15% para 
10%, mantendo-se, até à data da entrada em vigor do Estatuto, as 
anteriores percentagens. 

Contagem do tempo de serviço militar: 

f. 

– Prevista a possibilidade de um militar na situação de reserva fora da 
efetividade de serviço poder ser convocado, para desempenho de cargos 
ou exercício de funções de interesse público no âmbito das missões das 
FFAA em organismos do Estado, fora da estrutura e da tutela da defesa 
nacional, na sua área de residência; 

Convocação de militares na reserva fora da efetividade do serviço: 

– Os pedidos de militares, para efeitos da convocação referida no número 
anterior, são decididos pelo Chefe de Estado-Maior 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. 

g. 

– Introdução do posto de comodoro/brigadeiro-general, deixando de estar 
apenas associado à graduação para o exercício de funções de natureza 
militar fora da estrutura das FFAA; 

Novos postos: 

– O posto de subsargento/furriel passa a constar dos quadros especiais dos 
Quadros Permanentes (QP) na categoria de sargentos; 

– É criado o posto de cabo-mor na categoria de praças. 

h. 

Em consonância com as necessidades dos Ramos, o militar pode, mediante 
requerimento, optar por uma progressão horizontal na carreira, mantendo o 
seu posto e progredindo em posições remuneratórias específicas, em termos 
a definir em diploma próprio. 

Progressão horizontal na carreira: 
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i. 

Todas as promoções passam a ser por escolha, com exceção das promoções a: 

Modalidades de promoção: 

– Primeiro-tenente/capitão, primeiro-sargento e cabo que são por 
antiguidade; 

– Segundo-tentente/tenente e segundo-sargento que são por diuturnidade. 

j. 

Para o ingresso na categoria de sargentos passa a ser exigido o nível 5 de 
qualificação, conferido no âmbito do ensino superior. 

Nível de qualificação para ingresso na categoria de sargentos: 

k. 

As instruções para a execução do sistema de avaliação do mérito dos 
militares das FFAA serão regulamentadas por portaria do Ministro da Defesa 
Nacional, sob proposta do Conselho de Chefes de Estado-Maior, contendo 
uma parte comum e partes específicas para cada Ramo. 

Sistema comum de avaliação do mérito dos militares: 

l. 

Os militares técnicos da área da saúde, designadamente, enfermeiros, 
técnicos de diagnóstico e terapêutica, farmácia e medicina veterinária, desde 
que habilitados com o grau de ensino exigido para o ingresso na categoria 
de oficiais, integram os respetivos quadros especiais de técnicos de saúde. 

Quadros especiais dos técnicos da área da saúde da categoria de oficiais: 

m. 

– O tempo mínimo de serviço efetivo para que um militar do quadro 
especial de pilotos-aviadores possa pedir o abate ao quadro, passa dos 
12 para os 14 anos após ingresso no QP; 

Medidas específicas do quadro especial de pilotos-aviadores: 

– Os militares do quadro especial de pilotos-aviadores podem declarar a 
passagem à reserva após completarem 40 anos de tempo de serviço 
militar (independentemente da idade). Esta norma entra em vigor apenas 
a partir de 1 de janeiro de 2017. 

n. 

Em situações excecionais e devidamente fundamentadas, o Chefe de Estado-
Maior do respetivo Ramo pode propor a promoção ao posto de vice-
almirante ou tenente-general dos contra-almirantes ou majores-generais cujo 
posto é o mais elevado do respetivo quadro especial. 

Acesso ao posto de vice-almirante/tenente-general para todos os quadros 
especiais: 

 

 



4 

 

 

a. 

GESTÃO DE EFETIVOS 

Nos termos previstos na Lei Orgânica de Bases da Organização das FFAA, o 
EMFAR regulamenta o modo como, anualmente e por decreto-lei, devem ser 
discriminados os quantitativos dos efetivos das FFAA (do QP, RV/RC ou em 
formação), em todas as situações (dentro e fora da estrutura das FFAA e na 
efetividade e fora da efetividade de serviço). 

Novo modelo de fixação e previsão de efetivos: 

b. 

– Efetivos provisionais: Militares que se encontram em formação inicial e que 
não são contabilizados nos efetivos da estrutura orgânica das FFAA; 

Criados os conceitos de: 

– Efetivos que constituem encargo no orçamento da defesa nacional: 
militares na estrutura orgânica das FFAA e fora desta estrutura, efetivos 
provisionais, efetivos na reserva fora da efetividade de serviço, efetivos a 
aguardar pensão de reforma e efetivos decorrentes de convocação e 
mobilização nos termos da Lei do Serviço Militar.  

c. 

O desempenho de funções em regime de acumulação depende de 
autorização prévia do Chefe de Estado-Maior respetivo, de acordo com o 
regime de incompatibilidades e acumulações fixado para o exercício de 
funções públicas, com as necessárias adaptações. 

Clarificação e reforço do regime de incompatibilidades: 

d. 

– O desempenho de cargos e o exercício de funções públicas fora da 
estrutura orgânica das FFAA, que tenham interesse para as FFAA e que 
não estejam relacionados com cargos ou funções militares, são 
considerados em comissão normal, por decisão do Ministro da Defesa 
Nacional (atualmente, remete-se para legislação especial); 

Redefinição dos conceitos e procedimentos relacionados com o desempenho 
de cargos e exercício de funções fora da estrutura orgânica das FFAA: 

– A nomeação de militares para cargos dirigentes dos órgãos e serviços de 
administração direta e indireta do Ministério da Defesa Nacional são 
efetuadas ao abrigo do estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do Estado; 

– As nomeações para o exercício de funções não dirigentes nos serviços 
anteriormente referidos são autorizadas pelo membro do governo 
responsável pela área da Defesa Nacional obtida a anuência do Chefe de 
Estado-Maior do respetivo Ramo; 
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– O desempenho de cargos ou o exercício de funções pode cessar, a todo o 
tempo, por iniciativa do Ministro da Defesa Nacional ou a pedido do militar.  

e. 

– O militar passa a ser considerado no quadro sempre que esteja na 
estrutura orgânica das FFAA (EMGFA e Ramos); 

Adido ao quadro: 

– Considera-se adido ao quadro o militar que desempenhe cargos ou exerça 
funções fora da estrutura orgânica das FFAA (EMGFA e Ramos) por um 
período superior a um ano. 

f. 

Com a publicação do novo EMFAR é estabelecido que a data da prática do 
ato de promoção coincide com a data a partir da qual é devida a 
remuneração correspondente ao novo posto, sem prejuízo da aplicação das 
disposições constantes da Lei do Orçamento de Estado em vigor que define 
que a data a partir da qual é devida remuneração pelo novo posto é a data 
da publicação em Diário da República.  

Alteração do regime de produção de efeitos das promoções: 

 

a. 

REGIME TRANSITÓRIO 

– Permite que os militares que completem 20 anos de tempo de serviço 
militar entre 1 de janeiro de 2006 e a data de entrada em vigor do EMFAR 
possam requerer a passagem à reserva até 31 de dezembro de 2016. No 
caso de deferimento, estes militares ficam sujeitos às condições de reserva 
e reforma do atual EMFAR, nomeadamente no que se refere à transição 
para a situação de licença ilimitada após cinco anos na reserva fora da 
efetividade de serviço até aos 60 anos de idade; 

Período transitório de passagem à reserva: 

– Permite que aos militares que completaram 20 anos de tempo de serviço 
militar até 31 de dezembro de 2005, seja aplicável o regime transitório de 
passagem à reserva desde que os militares o requeiram até 31 de 
dezembro de 2016. Os militares autorizados a transitar para a situação de 
reserva ficam sujeitos ao regime de reserva vigente à data da entrada em 
vigor do Decreto-Lei n.º 166/2005, de 23 de setembro, nomeadamente no 
que se refere à passagem à situação de reforma após cinco anos na 
reserva fora da efetividade de serviço; 
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– Permite que, aos militares que completaram 20 anos de tempo de serviço 
militar até 31 de dezembro de 2005 e que se mantenham na situação de 
ativo após 1 de janeiro de 2017, é garantida a reforma sem redução de 
pensão nos termos vigentes a 31 de dezembro de 2005, 
independentemente do momento em que passem a essa situação. 

b. 

Como regra geral, as novas normas no âmbito da gestão de pessoal 
aplicam-se após entrada em vigor do Estatuto e na promoção ao posto 
imediato, exceto as novas modalidades de promoção que se aplicam a partir 
de 1 de janeiro de 2016. 

Normas de esclarecimento dos efeitos do Estatuto (limites de idade, reserva, 
promoções, tempos mínimos): 

c. 

– O artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho, que prevê um 
complemento de pensão para todos os militares que ingressaram nas FFAA 
em data anterior a 1 de janeiro 1990, é revogado com a entrada em vigor 
do Estatuto; 

Manutenção do complemento de pensão para os militares na reforma ou a 
aguardar a reforma: 

– Contudo, salvaguardam-se os direitos dos militares do QP que, nos termos 
do referido artigo e à data da entrada em vigor do Estatuto, se encontrem 
na situação de reforma ou se encontrem a aguardar a atribuição de 
pensão de reforma definitiva pela Caixa Geral de Aposentações; 

– Foi ainda criado um limite máximo para o somatório do “complemento de 
pensão” e da “pensão” de um militar, que não pode ser superior ao da 
remuneração correspondente, caso esse militar estivesse na situação de 
reserva. 

d. 

– Aos militares do quadro especial de pilotos-aviadores com menos de 14 
anos de tempo de serviço efetivo após ingresso no QP é permitida a opção 
de transição para o novo regime de abate ao quadro;  

Regime de opção para o quadro especial de pilotos-aviadores: 

– Aqueles que optarem pelo novo regime de abate ao quadro poderão 
declarar a passagem à reserva após completar 36 anos de tempos de 
serviço militar. 
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e. 

– Extinção dos atuais quadros especiais na área de saúde na categoria de 
sargentos. 

Medidas de adaptação dos quadros especiais na área da saúde: 

– Possibilidade de transição dos técnicos da área da saúde da categoria de 
sargentos para a categoria de oficiais: 

o Os militares da categoria de sargentos dos quadros especiais na área 
da saúde (enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, 
farmácia e medicina veterinária), habilitados com o grau de ensino 
exigido para o ingresso na categoria de oficiais nos quadros de 
técnicos de saúde, passam a ter a possibilidade de transitar para a 
categoria de oficiais; 

o O ingresso dos referidos militares na categoria de oficiais será 
efetuado após frequência com aproveitamento de ação de formação, 
devendo o processo de transição ser concluído, no máximo, em 4 
anos;  

o  Estes militares integram os quadros especiais de técnicos de saúde 
dos Ramos, no posto de subtenente ou de alferes, mantendo a sua 
posição remuneratória de origem até atingirem uma posição 
remuneratória igual ou superior na categoria de oficiais; 

o Aos militares que optem por não transitar para a categoria de 
oficiais, continuam a aplicar-se as disposições do EMFAR em vigor 
para a categoria de sargentos das respetivas classes. 

 


