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garanta uma efectiv a compensação dos ónus e restrições bspecíficas da condição

militar.

Grupo de Trabalho
Reestruturação das Carreiras os Militares das Forças Armadas

No Anexo-K está re atada uma simulação de cálculo de pensão de reforma à luz do

novo modelo de carreiras, tomando como exemplo um oficial que atinja o posto de
. \

TGENN ALM, confrontando-se as regras do Estatuto da Aposentação (EA) com as

regras do Regime Ge aI da Segurança Social, chega-se às segtntes conclusões: Pelas

regras do EA, a pens o corresponderia a 90% da remuneraçã \ do activo; pelas regras

do regime geral da segurança social, será de 43%. Face à expectativa de redução dos

valores da pensão de reforma-R r~cebe'r pelos militares admiJem-se, entre outras, as

seguintes consequêncii s para as carreiras dos militares:

- Aumento da peLanência nas fileiras até à

Envelhecimento do quadros;

idade máxima permitida

estatutariamente;

Congestionamento as carreiras.

Relativamente à Assis ência na Doença aos Militares das Forr.as Armadas (ADM),

constata-se uma reduçãd de direitos no âmbito da assistência médica e medicamentosa,

prestada aos beneficiári s e familiares nos Estabelecimentos de S\ úde Militar.

3. PROPOSTAS

No contexto atrás expos o, as propostas de solução que se apreseram visam contribuir

para a definição de um quadro de apoio social consentâneo cOi a especificidade da

condição militar, embora os militares sejam sensíveis ao argu~rnto da necessidade

imperiosa de convergên ia do regime de protecção social da frçãO pública com o

regime geral da segurança social e da sustentabilidade da Segurança Social.

a. ReQ:Ímesde Reserva e da Reforma

Importa continuar a Ionderar a aplicação de um regime especial, na determinação

do valor da pensão de reforma, à generalidade dos militares, recomendando-se a

clarificação no que res peita à manutenção da isenção de penalização pela idade aos

militares que transitar da situação de reserva para a reforma antes dos 65 anos)

nos termos do disposn no EMFAR.

Defende-se a salvagu rda dos regimes de reserva e de reforma vigentes a 31 de

Dezembro de 2005 a todos os militares que àquela data reuniam condições de
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passagem à r serva, de acordo com a orientação expetdida pelo Gabinete de Sua

.~ ._ Ex.3 o Secretá io de Estado da Administração.Pública Je ao contrário do que vem

sendo interpr tado pela Caixa Geral de APosentaço\es (CGA). Neste âmbito,

propõe-se ain a a criação de um complemento de pensão de reforma que garanta

70% da última remuneração e a definição de um regime de participação no Fundo

de Pensões ais aliciante, consubstanciado num \ istema de contribuições

diferenciadas c m garantias também diferenciadas, que permita aproximar o valor

dai :ensão ~e r forma ao valor da última remuneração 10 activo e tomar o Fundo
mais atractivo. ~ f "

b~ Assistência na oença dos Militares das Forças Armadas

Relativamente 1 Assistência na Doença aos Militares, imr0rta sublinhar que °bom
funcionamento do sistema depende da entrada er vigor da respectiva

regulamentação o que ainda não sucedeu na plenitu4e. Por outro lado, tendo

presente a apro imação ao regime da ADSE, é necessário encontrar soluções que

contemplem um diferenciação positiva da assistência ao~ militares, como forma de

garantir uma efe tiva compensação das restrições inerente à condição militar.

c. lementar

à Acção Social Complementar, defende-se o princípio da

universalidade acesso às prestações, aos equipamentos e aos outros apoios,

facultados pelo ASFA, não devendo a lei fazer ~istiJÇão entre militares que

igualmente contr buem com os seus descontos. Importa définir, por via legislativa,

quem financia a . SC dos militares.

d. Outras Pro ost ,s como refor o de a oio social na mobilidade

suplemento de residência para os militares quando deslocados

iço para área diferente daquela onde P+Ui residência habitual,

dada a irrelevânci dos actuais montantes face aos acréscimrs de despesas.

A garantia de v gas para os filhos nos estabelecimen~os de ensino (através,

eventualmente, d regulamentação conjunta do MDN e do I inistério da Educação

ou de protocolos celebrados entre os Ramos e os Establecimentos) quando os

militares estivere na situação de deslocados.

A celebração de c ntratos de seguros de saúde, para os militares a prestar serviço

no estrangeiro, no eadamente fora da União Europeia.


