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Associação de Oficiais
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N° 033/2000

Oeiras, 16 de evereiro de 2000

Exmo. Senho
Chefe do Ga inete de
Sua Excelênc a o Ministro da Defesa Nacional

ASSUNTO: PRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Tendo em onta as perspectivas abertas vela audiência que teve lugar em
31 de Janeiro passado, venho solicitar a V. Exa. se digne colocar. a Sua
Excelência o Ministro da Defesa Nacional a possibilidade de designar
representante I ara que a AOFA dê conhecimento das propostas de alteração
ao EMF AR q e apresentou à Comissão de Defesa Nacional da Assembleia
da República m 14 de Fevereiro, e sugestões, de 6rdem genérica, que se
julga podere contribuir para que sejam ultrapassados os desequilíbrios
internos que s verificam no sistema retributivo dos militares, especialmente
os que têm a er com os oficiais subalternos (Marinha) e alferes, tenentes e
capitães (Exér ito e Força Aérea). I

No que diz respeito ao sistema retributivo a AOFA não pode deixar de
reafirmar a m is viva preocupação com a demora verificada na correcção
daquelas situa ões.

Com efeito o que começou por ser um problema mais sentido pelos
oficiais subalt mos OT (Marinha) e por algumas dezenas de capitães da
Força Aérea, lastrou a outros quadros especiais de forrna significativa,
conforme se pode verificar pelo número de bxposições entretanto
apresentadas. a questão assume ainda maior expressão devido à
dificuldade no fluxos de carreira para os OT e SE (onde se toma dramática
devido à idade de muitos dos que integram os quadros), na Marinha, para os
oficiais de mui os quadros técnicos da Força Aérea e,1a breve trecho, para o
SG do Exérci ,temendo-se por isso que a situação, a não ter solução
rapidamente, e venha a deteriorar ainda mais, com danos não
negligenciávei na motivação.

Com os mel ores cumprimentos

o PRESIDENTE€fl!D~C?NSE~110 NAf'0NAL

U~·_~
Carlos-;:'; el AIÍrinha Pires

. . TCORART I
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lVIEMORANDO
. (Apresent do ao Director Geral do Pessoal do MDN, em 2000ABR12)

ASSUNTO: . 1 '.
ESTATUT DOS MILITARES DAS F?RÇAS I Rl"lADAS (EMFAR)

1. Com os d cumentos que se anexam, a AOFA apresentou à Comissão de
Defesa Naci nal da Assembleia da República (CDN/AR) propostas de
alteração ao Decreto-Lei n'' 236/99, de 25 de Junho e ao E:N1FAR ou
assinalou as isposições que, nos mesmos, pretendia ver modificadas.

2. A AOFA sclarece, entretanto,julgar desejável 4ue, quer as propostas de
alteração ap s-entadas que .se revestem de carácter transitório, quer as
disposições, sinaladas, que entende ·carecerem de revisão, mas para as
quais não presentou articulado alternativo, ~ejam alvo de estudo
aprofundado ao nível do Ministério da Defesa Nacional (MDN) e dos
ramos.

3. A AOFA pretende ainda idêntica atenção, por parte do MDN e dos
ramos, para as propostas concretas que apresentou à CDN/ AR e que,
eventualment , devido nomeadamente a questões regimentais, possam vir a
não ser acol 'das pela Assembleia da República.

4. A AOFA onsidera também de interesse que numa próxima revisão do
ENlF AR, pre erencialmente a ter lugar tão breve quanto possível, sejam
equacionadas as seguintes questões:
• Ponderar o conceitos sobre remuneração (artigos 20° e 120°), por forma

a incorpor rem a revisão da filosofia do sistema retributivo proposta pela
AOFA, se esta vier a ser decidida.

• Introduzir a necessidade de a promoção (artigo 48° e seguintes) ser
concretiza a numa data tão próxima quanto posrl ível daquela em que o
militar reú e as respectivas condições.

• Modificar os conceitos em que é dado conhecimento da avaliação ao
avaliado, t I mando essa diligência sempre obrigatória e não apenas como
se encontr hoje previsto (artigo 87°).

• Harmoniza as diferentes outras licenças (alínea i) do artigo 93°)
existentes os ramos, estendendo nomeadamente à Marinha e à Força
Aérea aqu la que é concedida nos termos do artigo 43° da Secção H - 13

Parte do egulamento Geral do Serviço nas Unidades do Exército,
introduzin o-a eventualmente no ENlF AR.

• Estender a s militares o regime de licença para férias gozadas fora da
chamada é oca alta, em vigor na Administração ~ública (artigo 94°).

• Tanto qu to possível, remeter para o Código do Procedimento
Administra ivo os normativos relativos a reclamações e recursos (artigos
102° a 107 ).

• Tornar te dencialmente gratuito o fornecimento de fardamento aos
militares ( igo 119°).

AOFA - Associação e Oficiais das Forças Armadas I
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• Ponderar a redução dos tempos de permanência nos postos cimeiros,
previstos e outras condições de passagem à reserva (artigo 155°).

• Tomar dar que o processo de admissão aos Idiferentes cursos que
habilitam a I ingresso nos Quadros Permanentes (QP) deve conter limites
de idade e assegurem perspectivas. de carreira aos que a eles se
candidatem artigo 196°).. I

• Recuperar rocedimentos que constituiram regra em estatutos anteriores,
tomando istas (escolha/antiguidade) as promoções a CMG/COR e
CTEN (artigo 217°), podendo, por exemplo/, ser de 1/3 do total as
que se veri I quem na modalidade "antiguidade".
NOTA - e 'ta alteração, associada à proposta à FDN/AR para o artigo
190°, possi ilitando a promoção do militar excluído da promoção na data
da passagen à reserva (desde que possua mérito absoluto) reduzirá as
consequên ias, muitas vezes adversas, do sistemajde avaliação de mérito.

• Equacionar a promoção a VALMlTGEN, para! determinadas funções
dentro dos respectivos ramos, dos oficiais pertencentes aos quadros

I
especiais ~ e AN (Marinha - artigo 222°), ADIMIL (Exército - artigo
236°) e El GAER, ENGAED, ENGEL e ADNfAER (Força Aérea -
artigo 248° . I

• Aprofunda o proposto pela AOFA em 14 de Fevereiro a CDN/AR sobre
a questão o Ensino (artigos 71° a 79°, 126° a 13po e 196° a 200°), o que
não invali a necessidade de, desde já, se regularizar a situação dos que
possuem ~ aus académicos conferidos pelas Escbla Naval, Academias e
outras Es olas até agora, nomeadamente no' que diz respeito às
equivalênc as (com especial realce para os r:que têm como
condição d ingresso o bacharelato).

• No Anexo (a que se refere o artigo 28° do EMFló,R) e à imagem do que
já sucede ara os capitães (CAP) no Exército e na Força Aérea, isolar os
primeiros- tenentes (l TEN) dos subalternos, o que determinará a
necessidad de criar uma subcategoria 1TEN/CAP na coluna respectiva.

• Consagr~r inequivocamente, e~ artigo novo, a !salvaguarda de direitos
dos que m gram ou venham a mte.grar os quadro)s especiais em extinção.

• Consagrar, para os QP, eventuais novos dire tos que venham a ser
reconheci s aos militares em RC.

5. A AOFA anifesta entretanto inteira disponibilidade para participar no
processo de r visão do EMF AR.

At"\J'EXOS
-Documento de 4 de Fevereiro de 2000
-Oficio n° 038, e 28 de Fevereiro de 2000
-Documento de 1 de Março de 2000
-Quadro resumo de 1I de Março de 2000
-Documento de 6 de Março de 2000

o PRESIDENTE DO CONSELHO NJ\CIONAL

CarIos Manuel AI pedrinha PiLs
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COMUNICADO
(2000AG025)

ASSUNTO: PREClA:40 DO EMFAR PELA ASSEMBLEIA D1 REPÚBLICA - BREVE BALAN O

Teve lugar em 6 de ulho passado na Assembleia da República (AR) a votação em plenário das alterações decorrentes da aprec
Decreto-Lei n' 236/ 9, de 25 de Junho e do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), desencadeada a partir de u ....
da AOFA, de 19 d Julho de 1999, que a requeria, dirigido aos grupos parlamentares do Partido Socialista (PS), Partido Social
Democrata (PSD), P rtido Comunista Português (PCP) e Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP).

Durante o processo Comissão de Defesa Nacional (CDN) da AR teve à s~a disposição as propostas de alteração apresentadas pelas
associações profissi nais de militares, contando ainda com esclarecimentosl adicionais por elas prestados em reuniões de trabalho ou
contactos informais ara os quais foram solicitadas.

Na parte final do pr cesso o deputado Marques Junior (PS) manteve, por outro lado, estreitos contactos com o Ministério da Defesa
Nacional (MDN) e c efias militares, em que terão sido discutidos aspectos da matéria em apreço.

Cumpre antes de m is salientar o facto de, mesmo sem que a AR tenha ido tão longe quanto, no entender das associações, seria
desejável, esta ter de atido o assunto a pedido daquelas e considerado parte d~s respectivas propostas.

Das alterações intro uzidas, embora com significado para todos os militares, incluindo os que se encontram no activo, assumem
particular importânc a as que dizem respeito aos militares na situação da reserva e da reforma ..

As grandes questões e fundo para os que estão no activo permaneceram entretanto intocadas, não se dando portanto seguimento, neste
~ampo, às propostas as associações de militares. I
E, por exemplo, o c o da caracterização funcional e dos cargos e da associação de postos a cargos (em que se regride inclusivamente
em relação ao anteri r EMFAR e se contraria a prática corrente na Adminisrl ação Pública), bem como o da distribuição dos efectivos
dos postos pelos dife entes quadros especiais.

Ficaram ainda por fa er, entre outras:

• A alteração aos p ncípios estabelecidos para as nomeações;

• A eliminação da p ssibilidade de ocorrerem promoções fora dos contextos estatutários tradicionais;

• A adopção de me idas que amorteçam os efeitos resultantes das ultrapassagens nas promoções.

Por outro lado não fo am também consideradas as medidas transitórias propostas para:

• Permitir fluxos de arreira nos quadros especiais (QE) bloqueados;

• Garantir os indisp nsáveis equilíbrios nas expectativas de evolução na carreira de todos os QE da Força Aérea (FA), postos em vigor
pelo EMFAR preciado. I

De assinalar ainda q e, na previsão de que algumas das propostas não tivessem acolhimento favorável na AR, a AOFA solicitou, em
memorando (de onde constavam aliás novas 'sugestões para melhorar o EMFÁR) entregue em 12 de Abril ao Director Geral do Pessoal
(DGP) do MDN (qu , em representação de Sua Excelência o Ministro, recebeu seus dirigentes), que as que não fossem equacionadas
por aquele órgão de soberania viessem a ser reponderadas pelo Ministério, solicitação reafirmada directamente a Sua Excelência o
Ministro da tutela, ta bém em memorando, no passado dia 7 de Julho.

Importa agora fazer balanço entre o que foi proposto pela AOFA (e que consta aliás na respectiva página da INTERNET) e o que a
maioria constituída n AR aprovou como Lei n' 25/2000, de 23 de Agosto. I
Assim, no que respei ao Decreto-Lei n° 236/99 propriamente dito (ver artigos 1',4° e 5' da Lei n° 25/2000):

Artigo 2'
A AOFA propôs q e o disposto no n' 3 do artigo 46' do EMFAR (aumento de 25% no tempo de serviço) se aplicasse aos militares na
situação de reserv e reforma, desde que o requeressem e indemnizassem a Caixa Geral de Aposentações (CGA) nos termos do
Estatuto de Apose tação, o que parecia razoável face a idênticos beneficios de que dispõe, há vários anos, as forças de segurança e
até os bombeiros e o facto de haver indemnização à CGA. I
A AR clarificou so ente a redacção anterior, tomando incontestável que a disposição se aplica aos militares que transitaram para a
reserva a partir da ntrada em vigor do diploma ou aos que, encontrando-se já na reserva, prestem ou venham a prestar serviço na
efectividade e apen s relativamente a este novo tempo de serviço prestado.
• Artigo 5'
A AOFA propôs ue se mantivesse o tempo mínimo global para a promoção a capitão-de-mar-e-guerralcoronel (CMG/COR)
estabelecido no arti o 237' do anterior EMFAR (20 anos) ou, em alternativa, que o novo tempo (22 anos), constante do n° 2 do artigo
218' do Estatuto a rovado em 1999, só se aplicasse aos que tivessem ingressado nos Quadros Permanentes (QP) depois da entrada
em vigor deste. ' I
A AR alterou o n' do artigo 218°, passando de novo a ser necessário apenas o tempo mínimo global de 20 anos após o ingresso na
categoria de oficiai para a promoção a CMG/COR, revogando o artigo 5° do Decreto-Lei n' 236/99.

Artigo 9'
A AOFA propôs q e quando da aplicação das alíneas a), b) e c) dos n' I e f do artigo 160' (passagem à reforma) resultasse, para os
militares, um mont nte de pensão de reforma ilíquida inferior à remuner~ção de reserva, líquida do desconto para a CGA, a que
teriam direito cas a passagem à reforma se verificasse na idade limite estabelecida para o regime geral da função pública,
correspondente à ta da respectiva inscrição na CGA, ser-lhes-ia abonkdo, a título de complemento de pensão, o diferencial
verificado. comPle~~ento esse que se manteria até ao mês em que o militar completasse a idade limite atrás referida, altura em que se
procederia ao recál ulo da pensão de reforma entrando em conta com o complemento em apreço.

E te-lo, argumenta do não só com os direitos neste âmbito associados a p~rte dos oficiais generais no artigo 123' do EMFAR (que
viria a ser revogad pela AR), como também com os de outras categorias Profissionais, E ainda por considerar que ir para além dos
universos das alíne s a) e b) do artigo 160' era um acto de justiça, pois os reformados por doença não têm qualquer culpa do que lhes
sucedeu e os que sa ram "a pedido" acabaram por fazê-lo devido ao intereske da Instituição Militar e do Poder Politico, tendo até já
perdido uma boa pa te das vantagens então anunciadas. I
A AR, recuperando com o artigo 5' da Lei n' 25/2000, como se verá, direitos dos militares atingidos pelo calendário de transição
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(Decreto-Lei n° 34- 90, de 24 de Janeiro e Lei n° 15/92, de 5 de Agosto), que não tinham sido salvaguardados em 1999, clarificou a
redacção do artigo ° deste diploma, mantendo apenas para os que, estando nos QP antes de I de Janeiro de 1990, se reformem nos
termos das alíneas a -65 anos de idade- e b) -5 anos fora da efectividade de serviço- beneficios idênticos aos propostos pela AOFA.
• Artigos 10°, 9°_A e 25°
A AOFA propôs que até 31 de Dezembro de 2009 fossem prom0'l'idos aos postos de capitão-de-fragata/lenente-coronel
(CFRlTCOR), com nquadramento específico para o Quadro Técnico de Secretariado (QTS) do Exército (nomeadarjente através de
calendarização das ,romoções, por forma a tomar mais aceitável o processo ~elos Poderes Político e Militar), e' capit~o-tenente/major
(CTEN/MAJ), os o iciais dos três ramos que fossem completando nos QP, até essa data, 18 anos de tempo de serviço efectivo
prestado nos postos e 1° tenente/capitão (lTEN/CAP) e CTENIMAl ou 12 anos no de ITEN/CAP, respectivamente.
A medida, destinad a assegura,' fluxos de carreira em vários QE que se encontram (ou vão encontrar) bloqueados, implicaria a
existência de supr~numerários e, por isso, deveria ser acompanhada por outras que incentivassem à saída dos quantitativos
excedentários nalgu~s postos (particularmente na FA) .
A proposta não foi lcolhida pela AR.
Dada a sua importâ cia, a AOFA insistiu no assunto, fazendo-o incluir em memorando, aquando da audiência que foi concedida a
seus dirigentes por ua Excelência o MDN em 7 de Julho passado. !
• Artigo 20°
Medida aprovada p a AR que diz respeito a sargentos pára-quedistas.

Artigo 25°
Cumpre antes de m is assinalar que a AOFA entende que a FA tem toda a legitimidade para defender a criação dos QE que julga
adequados às suas ecessidades orgânicas. E que, do antecedente, se tinharh vindo a verificar distorções na evolução das diferentes
carreiras, causadora de frustração e desmotivação.
Impondo-se obviam nte medidas correctoras, importava no entanto assegurar que o processo salvaguardasse as expectativas, quer dos
que as possuíam no nterior EMFAR, quer dos que passaram a tê-Ias com o actual.
A AOFA propôs po isso que, durante um período de lO anos, as promoções se efectuassem na FA a partir das vagas geradas em
cada especialidade, om arrastamento dos oficiais mais antigos existentes nas restantes de cada QE, que ficariam na situação de
supranumerários.
Tal proposta, nomea amente se conjugada com a relativa ao artigo 25°, salvaguardaria as expectativas de todos e permitiria que a FA
promovesse as alter ções que se julgam indispensáveis á implementação dps QE (currículos dos cursos de formação e promoção,
regulamentos intem s, etc.) e o processo se iniciasse numa fase em que teria incontestavelmente outra lógica e menos custos.
A AR limitou-se a rorrogar até 31 de Dezembro do ano corrente, ao que Jarece a pedido da FA, a entrada em vigor dos QE (que,
recorda-se, devia ter tido lugar em 25 de Junho passado). 'I
A FA, que só recent mente terá efectuado os estudos que permitiram avalia1 as consequências da entrada em vigor desses QE, fez já
durante o mês de Ju ho a apresentação de uma solução de transição a vigorarl durante 5 anos.
A apresentação não espondeu, no entanto, a muitas das preocupações dos oficiais que integram os QE.
A saber: ' '
Porque não se foi pa uma solução que salvaguardasse as expectativas decorrentes do anterior e do actual EMFAR?
Onde se encontra 'garantia de que os QE se vão manter com os ~rdctivos resultantes da soma dos diferentes postos das
especialidades que o integram?
Porque foram apena dadas a conhecer as simulações relativas à promoção a MAl e não se referiram as que dizem respeito a TCOR e
ro~ I
Como será possível m cada QE intercalar, com justiça, pelas classificações obtidas (como foi feito), para efeitos de antiguidade, logo
de progressão na c eira, oficiais do mesmo ano de formação, mas de e~pecialidades diferentes e que, por isso, se habilitaram
academicamente de odo divergente e foram sujeitos a critérios de avaliação tão dispares? Ou o que será de esperar da intercalação
por antiguidades do oficiais superiores de cada QE (com mais do que uma tspecialidade), promovidos na lógica vigente no anterior
EMFAR, com as dis orções que se conhecem? I
Face à incontestável delicadeza da matéria, a AOFA fê-Ia igualmente constar do memorando entregue a Sua Excelência o MDN, em

7 de Julho. I
13. No que se refere ao EI\ FAR (ver artigos 2°, 3° e 4° da Lei n° 2512000):

Artigo 3°
Introduzido pela A - o que decorre da Lei do Serviço Militar - o serviço efectivo em regime de voluntariado, como forma de
prestação de serviço.

• Artizo 44° I
Redacção da respons bilidade da AR.
A AOFA tinha feito uma proposta de inclusão de um artigo 9°_A nas alterações ao Decreto-Lei n° 236/99, que tomaria aplicável a
contagem do tempo na reserva fora da efectividade de serviço para efeito~ do cálculo da pensão de reforma aos militares nesta
situação (e que dele carecessem) que o requeressem à CGA, partindo do ~rincípio de que o n° 3 do artigo 44° do EMFAR era
aplicável aos militar s que se encontrassem na reserva. I
• Artigo 64°
O militar só com p ocesso de averiguações pendente passa a poder ser promovido sem quaisquer condicionalismos, se tal lhe
competir (redacção dAR).
• Artigo 81 ° j
A avaliação individu I passa a ser obrigatoriamente comunicada ao interessa o, seja qual for o seu nível.
A AOFA tinha feito sta proposta ao MDN (DGP) em 12 de Abril passado.

Artigo 85°
No âmbito interno d s Forças Armadas os avaliadores dos militares dos QP P1ssam a ser obrigatoriamente militares dos QP.
• Artigos 94° e 4°_A
O regime de férias d s militares passa a ser idêntico (logo mais vantajoso) aos dos trabalhadores da Administração Pública.
A AOFA tinha apres ntado esta proposta ao MDN (DGP) em 12 de Abril pasrlado.
• Artigo 121 °
A AOFA propôs a i trodução de um n° 3, tendo em vista assegurar, sem ma~gem para dúvidas, o direito ao suplemento de condição
militar a todos os te transitassem para a reserva sem possuírem os 36 anos de tempo de serviço militar, numa percentagem
correspondente ao terpo que efectivamente completaram.
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A AR acabou por econhecer esse direito (o que já constitui um avanço) a~enas aos que, com menos de 36 anos de tempo de serviço
militar, passam às tuação de reserva de acordo com o estabelecido nas alíneas b) -tendo 20 anos ou mais de tempo de serviço militar
e a requeiram, ven o-a deferi da- e d) -nos termos de outras condições previstas no Estatuto- do artigo 153° do EMFAR.

A AOFA espera, p r isso, que a revisão do Decreto-Lei n° 328/99, de 18 d~ Agosto (que estabelece as regras do sistema retributivo)
permita consagrar, sem arnbiguidades, o direito ao suplemento de condição militar a todos os que transitem p•.ra a reserva com
qualquer tempo de erviço militar (obviamente numa percentagem correspondente a este, quando for caso disso), como por exemplo
acontece aos que o fazem ao abrigo das disposições do artigo 31° da Lei nO\29/82' de II de Dezembro, Lei da Defesa Nacional e das
Forças Armadas.
Foi ainda tomada mperativa no artigo 121° ("tem direito a completar" em vez de "pode completar") a norma que possibilita ao
militar, que tenha ansitado para a situação de reserva ao abrigo da alíryea a) do artigo 153° e do artigo 155° e que não tenha
completado 36 ano de tempo de serviço efectivo por razões que não lhe sejam imputáveis, atingir esse objectivo.
• Artigo 123° I
A AOFA teceu os seguintes comentários a propósito deste normativo (que, no essencial, dizia respeito à colaboração de GEN e
TGEN na reforma esignados pelo MDN, o que determinava a indexação da~ respectivas pensões aos valores do activo):
"Esta norma gera d as abordagens dentro das Forças Armadas. Por um lad~, não tem a abrangência que foi dada a outras categorias
profissionais. Por o tro cria factores de incornpreensão pelo restrito universo a que é aplicada."
Simultaneamente s geriu que fossem ponderadas melhores condições na ISituação de reforma para a generalidade dos militares,
aproveitando a altu a em que fossem introduzidas as alterações decorrentes da LSM e do Regulamento da Lei do Serviço Militar
(RLSM).
A AR revogou pura simplesmente o artigo 123° do EMFAR.
• Artigo 130°
A AOFA propõs q e no n° 6 (fazendo idêntica proposta para o n° 3 do artigo 131°) em vez de "Os quadros especiais podem,
consoante as neces idades orgânicas de cada ramo, incluir os seguintes postos" passasse a se utilizado "Os quadros especiais
incluem ... "
A AR não considero a proposta.

Artigo 140°
A AOFA propõs qu as regras de nomeação e colocação passassem a ser est belecidas "por portaria, sob proposta do CEM do ramo,
ouvido o respectivo onselho superior" (e não por despacho), o que assegura~ia, porque definido a um nível superior, outras clareza e
estabilidade.
A AR não considero a proposta.
• Artigo 152°
Foi acrescentado um n° 3 a este artigo, determinando que "regressa ao activo o militar que, tendo transitado para a reserva ou reforma
por motivo disciplin r ou críminal, seja reabilitado, sem prejuízo dos limites de idade em vigor".
• Artigo 165° I
A AOFA propõs (pa a o n° 3) que a distribuição dos efectivos dos quadros especiais por categorias e postos passasse a ser aprovada
"por portaria, sob p oposta do CEM do ramo, ouvido o respectivo conselh? superior", o que garantiria indiscutivelmente maiores
clareza e estabilidad ao processo. .',' I
A AR não considero a proposta.
• Artigo 184° I
A AOFA propôs que fosse eliminada a alínea c) do artigo, que permite a promoção de militares fora do ordenamento estabelecido nas
listas de promoção o quadro especial a que pertencem para a satisfação da necessidade de prover "lugares com exigências de
qualificação técnico, rofissionais específicas, no caso dos grupos de especialidades, a fixar em disposiçôes próprias".
E fê-lo por entende que face às possibilidades de os militares serem inve~tidos em cargo de posto superior (artigo 41°) aquele
normativo não tem q alquer justificação.
A AR não considero a proposta.
• Artigo 190°
A AOFA propôs que fosse adicionado um n° 2 ao artigo 190°, por forma a permitir que o militar ultrapassado na promoção (nas vezes
estabelecidas), mas c' m mérito absoluto, fosse promovido ao posto imediato na data da sua passagem à reserva por aquele motivo.
A medida visava a ortecer as consequências, nem sempre equilibradas, do sistema de avaliação de mérito e que virão a ser
inevitavelmente agra adas se eventualmente ocorrer uma qualquer reorganização que reduza o número de lugares (vagas ...)
disponíveis.
A AR não considerou a proposta.

Artigo 218°
Como já foi referido
tempo mínimo global

Artigo 226°
A AOFA propôs a r cuperação das disposições do artigo 24° do anterior E tatuto, em que era feita a associação de postos a um
número significativo e cargos, sugerindo a melhorialenriquecimento desse fonteúdo pelo MDN, aquando da revisão do EMFAR
decorrente da introdu ão do estabelecido na LSM e no RLSM. .\
E fê-lo por entender q e se trata do nível adequado a esta matéria, tendo em vísta a conveniente salvaguarda da estabilidade e clareza
que devem estar ligad s a uma área que tanto tem a ver com direitos e expectativas legítimos. Para mais tinha havido o cuidado, em
1999, de manter até c rto ponto esses princípios na categoria de sargentos (artikos 270°, 274° e 279°).
A AR não considerou proposta. I
• Artigo 237"-A .
A AOFA propôs um ovo artigo subordinado ao título "Caracterização funcional das armas, serviços e quadros especiais", dizendo
obviamente respeito a ramo Exército, a elaborar igualmente pelo MDN aquahdo da revisão do EMFAR decorrente das disposições
da LSM e do RLSM.
Embora o EMFAR ant rior (Decreto-Lei n° 34-N90) também não estabelecesse normativos nesta área, para o Exército, não se duvida
de que se trata do níve adequado à estabilidade e clareza de princípios deste liJo, como muito bem a Marinha entendeu (artigo 225°).
A AR não se pronuncie u sobre o assunto. I

Artigo 238°
A AOFA propõs a re uperação das disposições do artigo 263° do anterior ErFAR, em que era feita a associação de postos a um

\
propósito do artigo 5° do Decreto-Lei n" 236/99, a AR, na sequência de proposta da AOFA, restabeleceu o
e 20 anos para a promoção a CMGICOR.
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número expressivo e cargos, nos moldes e pelas razões avançadas para o artigo 226°.
A AR não consider a proposta. . I
• Artigo 248°
Tendo em conta o p oposto para as alterações ao artigo 29° do Decreto-Lei n° 236/99 atrás analisadas e as considerações avançadas à
AR, a AOFA propô que, num prazo máximo de 2 anos, os serviços competentes do MDN procedessem à revisão do artigo 248°,
tendo em vista asse urar uma maior coerência ao agrupamento de especialidades, uma vez que, com a sua actual configuração, se
limitam a constituir ouco mais do que um instrumento para (tentar) gerir promoções.
A AR não se pronu ciou sobre o assunto.
• Artigo 250° I
A.AR generalizou a todas as especialidades do quadro especial de recursos •• e financeiros as condições de ingresso constantes
do n° I (que se desti avam anteriormente apenas aos oficiais ADMAER)

• Artigo 252° I
A AOFA propôs a recuperação da "Caracterização funcional das especia idades" constantes no artigo 283° do anterior Estatuto,
sugerindo a melh01~alenriquecimento desse conteúdo (alargando-o nomeadamente aos quadros especiais) pelo MDN, aquando da
revisão do EMFAR;~ecorrente das disposições da LSM e do RLSM.
E fê-lo por não duvidar de que se trata do nível ade.quado à estabilidade e clareza de princípios deste tipo, como muito bem a Marinha.
entendeu (artigo 22 0).
A AR não se pronu ciou sobre o assunto.

Artigo 253°
A AOFA propôs a recuperação das disposições do artigo 284° do anterior Estatuto, em que era feita a associação de postos a um
número expressivo, e cargos, nos moldes e pelas razões invocadas para o artigo 226°.
A AR não consider u a proposta. I

Artigo 264°
A AR recuperou o empo mínimo global de promoção aos postos cimeiro da categoria de sargentos constantes no artigo 299° do
anterior Estatuto.

. Artigo 279°
A AR explicitou elhor (em relação à redacção do EMFAR anexado ao Decreto-Lei n° 236/99) os cargos e funções atribuíveis
genericamente aos argentos da FA.

Livros I I e IV
A AOFA propôs a ua revisão aquando da publicação do RLSM.

14. A AR, em redacção da sua autoria, repristinou (ver artigo 5° da Lei n° 2512000) os regimes previstos nos artigos 12°a 15°
do Decreto-Lei n° 4-A/90, de 24 de Janeiro e nos números 2, 3 e 4 do artigo I° e 6 e 7 do artigo 7°da Lei n° 15/92, de 5
de Agosto, até que e esgotem os respectivos efeitos jurídicos, levando em conta as chamadas de atenção da AOFA (e de
outras associações) sobre o facto de no Decreto-Lei n" 236/99 não terem sido salvaguardados os direitos aí estabelecidos.

15. E:njeito de cone usão cumpre realçar o seguinte: .,.1
.t' A AR foi s nsível a muitas das propostas de alteração ao Decreto-Lei n° 236/99 e EMFAR apresentadas pelas

associações de militares, o que só por si constitui um facto de enorme importância e significado político, que
merece ser videnciado; j

.- Foram por sso introduzidas melhorias significativas no artic lado anterior, embora com maior expressão para os
direitos co espondentes às situações de reserva e reforma; I

• Ainda que vendo igualmente melhorados alguns dos normativos que lhes respeitam, os que permanecem no
activo não iram ser modificadas as grandes e estruturantes questões de fundo;

• A AOFA r afirmou entretanto junto de Sua Excelência o MIDN,em 7 de Julho passado, o interesse que tem em
que seja a roveitada a revisão do EMFAR decorrente dJs disposições da LSM e do RLSM para serem
introduzida , quer as propostas não acolhidas pela AR, quer ~s apresentadas em 12 de Abril passado ao DGP do
MDN, dur te audiência em que representava o Ministro da tutela.

• Ficou co provado o valor acrescentado que o modelo associativo que tem vindo a ser constituído
veio dar à legítima promoção dos interesses dos milita3es, validando-se a sua utilidade pública (que é
de eleme ar justiça ver reconhecida) junto da Instituição Militar e da sociedade democrática.

Finalment , da análise do processo resultou a convicçãb da bondade, razoabilidade, adequabilidade e
justeza d s propostas apresentadas pela AOFA para a solução dos profundos e, nalguns casos, até
mesmo arnáticos problemas que afectam os militares no activo. E como os objectivos não foram
totalment atingidos, devido ao posicionamento de algrnS responsáveis políticos e militares, torna-se
indispens vel insistir com maior determinação, reforçando previamente a representatividade da
AOFA a artir da adesão e artici a ão maci a dos oficiais.
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