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COMUNICADO 
(2010AGO04) 

 
PROMOÇÕES: PEC CONDICIONA LEIS DA REPÚBLICA 

 
1. Em declarações recentes, Sua Exa. o Ministro da Defesa Nacional (MDN), 

questionado pelo facto de ainda não se ter verificado uma parte substancial das 
promoções expectáveis a partir de Janeiro de 2010 no quadro do Decreto-Lei nº 
261/2009, de 28 de Setembro, declarou estar a trabalhar no assunto com Sua Exa. o 
Ministro de Estado e das Finanças (MEF), uma vez que se torna necessária a produção 
de um despacho conjunto (que “tem de ter em conta as especiais condições de restrição 
orçamental”, segundo palavras do governante) que fixe anualmente as condições em 
que aquelas se processam no período de transição, como previsto no mesmo diploma. 

2. Parece de todo em todo estranho que, passados quase 8 (oito) meses sobre a entrada 
em vigor do quadro legal ainda se estejam a processar estudos que, obviamente, o 
deviam ter antecedido, indiciando claramente que Sua Exa. o MDN não estará a ser 
correctamente informado.  

3. Ora, com o Decreto-Lei nº 261/2009 o Exército viu reduzidas em 25% as vagas para 
Tenente-Coronel (TCOR) e Coronel (COR), sendo que a ausência das promoções 
legalmente estabelecidas agravará ainda mais uma situação já de si dramática, tanto 
mais que, em 2015, depois de findar o período de transição, a existência de 
supranumerários impedirá que as mesmas ocorram durante um período bem dilatado. 

4. Na Força Aérea, a ausência dessas promoções impede que pelo menos se minorem os 
efeitos das terríveis desigualdades que se verificam nos fluxos de carreira, sendo 
frequente encontrar Majores (MAJ) que ficaram para trás devido exclusivamente a 
essa razão, bem mais antigos na entrada para o Quadro Permanente (QP) do que 
muitos dos actuais TCOR e, até, COR. 

5. Os oficiais ficam, entretanto, perplexos. 
6. Com efeito, pesem embora os invocados constrangimentos orçamentais, continuam a 

verificar-se nomeações de assessores para os mais diversos Gabinetes, com 
remunerações bem acima da média.  

7. Por outro lado, a Marinha vem procedendo às promoções de oficiais superiores com 
toda a normalidade. 

8. E, para além disso, é frequente serem publicadas promoções a oficial general, mesmo 
nos Ramos em que se encontra congelada a progressão na carreira dos oficiais 
superiores. 

9. Para cabal esclarecimento desta delicada questão – tão delicada que vai determinando 
indignadas conversas de corredor em que vão sendo inventariadas iniciativas que 
permitam influenciar soluções para a mesma – impõe-se que os oficiais vejam 
respondida esta questão: afinal que categorias profissionais e postos é que se 
encontram condicionadas pelo PEC?  
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