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Apresentado à:

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

ESTATUT DOS MILIT.:\RES DAS FORÇAS ARMADAS (EMFAR)

ROPOSTA de ALTERAÇÕES e de REVISÃO

o ESTATUTO d ve definir, com clareza e exactidão, as situações que dão estabilidade

ao desenvolvimen o normal das carreiras dos militares.

Tem havido nos ltimos dez anos sucessivas e profundas alterações ao EMF AR, sem

que tenham sido studadas as propostas concretas apresentadas pelas associações dos

militares.

É desejável, para Instituição Militar e para os seus militares, que o EMF AR tenha

linhas de orientaç o, definição de situações e o planeamento e a programação das

carreiras coerentes duráveis, o que dará estabilidade e evitará desequilíbrios lesivos da

coesão e do espírit

Esta nossa propos ,para a revisão do EMF AR, foi feita a partir de um significativo

número de sugestõe de alteração que reflectem a opinião de largas faixas de oficiais dos

três Ramos. Nela c nciliámos os vários interesses em presença, por forma a estabelecer

os indispensáveis eq ilíbrios e a dar-lhe coerência substancial e formal.

Contudo, a exigên Iia de concisão obriga-nos a distinguir o essencial do menos

importante.

Se desejada, apresen aremos uma revisão geral e articulada.
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2.1 ento de 25% do tempo de serviço efectivo.

Para os mil i es já na reserva fora da efectividade e na reforma, este aumento não é

considerado. Portanto, a disposição do n° 3 do art° 46° do EMF AR não produz os

seus efeitos ~ ra todos os militares.
-

Ora, tal man êm para estes militares uma situação de desigualdade (tanto perante os

do seu quadr como os das Forçás de Segurança, que há anos têm este direito), que

poderá ser su rida facultando que o próprio indemnize a CGA do aumento de tempo

de serviço qu requeira.

Acresce que Caixa Geral de Aposentações (CGA) tem vindo a levantar dúvidas

sobre a aplic ção deste aumento, pelo que importa definir claramente o universo

abrangido p r esta disposição.

Artigo 2. o

O disposto n n° 3 do artigo 46. ° do Estatuto aplica-se aos militares que tenham

transitado p ra as situações de reserva e de...reforma, se o requererem e se

indemnizare a Caixa Geral de Aposentações, nos termos do Estatuto da

Aposentação

2.2 Art" 5° - Te po mínimo global para promoção ao posto imediato.

Não deverá produzir efeitos retroactivos para os militares já dos Quadros

Permanentes, aquando da entrada em vigor do Decreto-Lei n" 236/99.

O tempo mí mo global era de 20 anos para a promoção a Capitão-de-mar-e-guerra e

a Coronel, m esta só tinha lugar se houvesse vaga. A promoção com 20 anos só se

ente.

Assim, é de anter os 20 anos para os militares que já tinham ingressado nos QP.

OS 22 anos e tempo mínimo global para promoção seria para os militares que

tenham ingre sado nos QP a partir de Junho de 1999.

Artigo 5. °

1- Os tempo

do Estatuto

mínimos globais estabelecidos nos artigos 218. ~ n° 2, e 264. ~ n° 2,
, r T Ih· d do se ap tcam aos nu itares que tín am ingressa o nos qua ros
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permanente (QP) após a entrada em vigor do Decreto-Lei n° 236/99, de 25 de

Junho.

2 - Aos mili res que tenham ingressado nos quadros QP, anteriormente à entrada

em vigor do ecreto-Lei n° 236/99, aplica-se o tempo mínimo global de vinte anos

nas promoç es a capitão-de-mar-e-guerra ou coronel e a sargento-mar e de quinze

anos na pro ção a sargento-chefe.

Alternativa
- -

Manter, nos rtigos 218. ° e 264." da versão actual, os tempos mínimos globais da - -

versão do est tuto anterior constantes dos artigos 237. °e 299. ~

2.3 Are 9.° - Pe são de reforma inferior à de reserva.

Com a revog ção do Decreto-Lei n" 34-A/90, de 24 de Janeiro e da Lei n" 15/92, de

5 de Agosto, 'desapareceu" um direito estabelecido, respectivamente, nos art° 12.° e

13.° e no art." 1.0 n" 4, respeitante ao novo cálculo do valor da pensão de reforma ao

atingirem os s tenta anos.

Portanto:

É de recuper o dispositivo que se destinou a ~ompensar prejuízos causados por

efeitos de alte ação estatutária;

É de modific r a redacção do are 9.°, por forma a tornar extensivo esse direito

ue passem à reforma ao abrigo da alínea c) do n° 1 do are 160.°;

redacção do art° 9.°, de modo a assegurar que o valor do diferencial

siderado no cálculo da pensão de reforma, quando atingida a idade

limite estabele ida para o regime geral da função pública.

2.4 Art° 9.0 - A (novo): Contagem de tempo de serviço na reserva fora da

efectividade.

Em art" novo, largar o direito estabelecido no n" 3 do art" 44.° do EMFAR aos

militares que j se encontravam na reforma à data da entrada em vigor do DL n"

236/99.

Estes militares descontaram para a CGA no período de reserva e nele foram

pagos pelo orç mento das Forças Armadas. Esta desigualdade não é aceitável.
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Artigo 9. o - A

O disposto o 1.0 3 do artigo 44. o do Estatuto aplica-se aos militares que se

encontram la situação de reforma, desde que o requeiram à Caixa Geral de
Aposentações.

2.5 Art" 10.0 - P omoção a Capitão-de-fragata (Marinha).
!

Disposição ser revista ou- eliminada neste Decreto-Lei, se for considerada a..

proposta des rita em 2.8.

(Novo) - Pro oção dos Oficiais Técnicos (OT) - quadro em extinção.

Há pretensão generalizada no sentido de ser resolvida a ultrapassagem no sistema

retributivo, a avada com o DL n" 328/99, destes oficiais pelos sargentos-mor, com

a sua promo ão a capitão-tenente, aquando da passagem à situação de reserva.

Em alternati a, há militares que defendem a colocação dos OT no último escalão

de primeiro- enente, aquando da sua passagem à situação de reserva, pretensão esta

que até há qu m queira ver generalizada, em nome' do princípio da igualdade, a todos

os militares e a ela passem ao abrigo das alíneas a) e c) do art" 153.° do EMFAR.

Esta alternati a obrigaria a alterar o DL n" 328/99.

Tanto na sol ção com a promoção, como na do posicionamento no último escalão,

haveria que salvaguardar a situação dos militares, mesmo dos OT, que já se

encontram na reserva e na reforma.

Cumpre, no entanto, recordar que a questão da ultrapassagem no sistema

retributivo elos sargentos-mor, se começou por ser mais sentida pelos OT,

alastrou a o ros quadros especiais, com os fundamentos:

Aumento das remunerações de sargento-chefe e sargento-mor em relação às dos

oficiais s balternos e capitães, sem que tenha sido acompanhada pela valorização

da forma ão e atribuição de outro tipo de funções;

Desvalori ação das remunerações, desde há vários anos, dos oficiais subalternos

e capitães

Regressã nos escalões do sistema retributivo para muitos oficiais, o que implica

atrasos na respectiva progressão.
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O âmbito des6 questão essencialmenteremuneratória é aumentado pelas fortes

limitações no fluxos de carreira, o que, a manter-se, dará como fim de carreira

militar, para c ntenas de oficiais, o posto de primeird-tenente ou capitão.

Por isso, julg mos necessário e urgente que o G+erno corrija os desequilíbrios

remuneratõri s criados, que abrangem oficiais, sargentos e praças.

IAtente-se qu ° sistema remuneratôrio tem, nos últimos dez anos, incluído
-

disposições q e afectam outras do _~l~FAR, °rc: não só perturbação na
sua interpret ção, como põem em causa conceitos, normas e procedimentos

definidos na s deprópria.

Impõem-se t mbém normativos, como os referidos adiante em 2.8 que,

regularizand fluxos de ~rreira, contribuam p-ra atenuar injustiças relativas

ocasionadas elo sistema retributivo do DL n° 328/99.

2.6 Are 19.0 - prlmoções do QTS (Exército).

Disposição a ser revista neste Decreto-Lei, se for c?nsiderada a proposta descrita em

2.8.

2.7 Art" 25.0 - PfI moção a Tenente-coronel (Força Aérea).

Disposição a ser revista ou eliminada neste Decreto-Lei, se for considerada a

proposta desc ita em 2.8.

2.8 Alternativa a 2.5, 2.6 e 2.7.

Art" novo: T mpos máximos de permanência nos postos.

O art° 218.° d fine o tempo mínimo de permanência em cada posto para acesso ao

imediato.

É pretensão eneralizada no interior das Forças tmadas que o EMF AR defina

igualmente te pos máximos acumulados de permanência em alguns postos.

No entanto, o estudo objectivo da progressão I nas carreiras mostra que os

bloqueamento, embora significativos, são conjunturais, bastando soluções

transitórias a xigirem um período estimado em dez ros.
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Obviamente, averá que tornar essas soluções exte1nsivas a postos da categoria de

sargentos.

os que sejam revistos os artigos 10.~ 19. o e 25. o do DL n" 236/99,

por forma a i corporarem o tempo máximo de 18 anos de serviço efectivo nos QP,

acumulado n s postos de:

Primeiro- nente ou capitão e capitão-tenente ou major, para a promoção a

capitão-d fragata ou tenente-coronel dos oficiais que satisfaçam às condições
eciais depromoção; _

m período (estimado) de dez anos, para todos os quadros especiais

dos três ramo . I

Mais propo s que os oficiais a promover ao ab1igOdesta disposição fiquem na

situação de s ranumerário, preenchendo obrigatoriamente a primeira vaga que
. d . . I I .ocorra no res ectivo qua ro especta e no seu posto.

A aplicação esta disposição ao QTS (Exército) terá de ter em conta o regime

elecido para este quadro no are 19.0 do DL n° 236/99 e a

contagem do empo de serviço efectivo antes do ingresso nos QP, no posto de

capitão.
·,·1

Os tempos áximos acumulados de permanência referidos acrma, a serem

aprovados, te ão impacto nos quadros que têm nas condições de ingresso o

bacharelato, b m como no QTS, resolvendo também problemas que se verificam em

quadros em q e aquela condição é a de licenciatura.

Sendo embor igualmente desejável que fosse estabelecida disposição idêntica

para os ofiei is que tenham acumulados dezoito anos de serviço efectivo nos

postos de ofijial subalterno (Marinha) e alferes, tenente e capitão (Exército e

Força Aérea], para a sua promoção a capitão-tenente ou major, obviamente

entendemos qlle a decisão deve ser precedida de estudo aprofundado, para o qual

estamos dispo íveis.

2.9 Art" 29.0 - Rei ime transitório de promoções (Força Aérea).

Conforme est fundamentado em 3.10, o agrupamento de especialidades na Força

Aérea degrad u expectativas de promoção de militares que as tinham com a versão
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anterior do E AR e proporcionou-as a alguns que só as passaram a ter com a
actual.

Importa, por sso, atenuar os desequilíbrios provocados, que vêm gerando óbvia

instabilidade.

É certo que a isposição do art° 29.0 já previa o período de um ano para a entrada em

vigor dos q dros aprovados. Contudo, é fácil comprovar que este tempo é

-
Assim, propo os a nova redacção do..

Artigo 29. o

1 - No pen do de dez anos, as promoções dos oficiais e sargentos de cada

especialid de da Força Aérea são efectuadas pelo preenchimento das vagas

geradas n respectiva especialidade.

2 numa especialidade são promovidos oficiais ou sargentos mais

do que outros das restantes especialidades do mesmo quadro

especial, m cada UltUl destas são promovidos os oficiais ou os sargentos mais

que aqueles que satisfaçam às condições gerais e especiais de

até ao quantitativo máximo igual ao das promoções feitas com o
. ....

preenchi nto de vaga na especialidade que as originou.

3 res promovidos ao abrigo do número anterior ficam na situação de

supranu rário, até que acedam ao posto imediato.

2.10 Ensino Supe ior Militar e regularização dos graus académicos conferidos pelas

Escola Nava e Academias.

Julgamos qu será importante o diploma estabelecer a definição de mecanismos que

venham a as egurar a reformulação do Ensino Superior Militar e, bem assim, os

graus=cos a conferir (licenciatura para todos os ingressos nos QP de oficiais

e a possibili de de - a anteriori ou a posteriori - ser obtida nova licenciatura e

sequentes gr us académicos por interesse convergente das Forças Armadas e do

próprio).

Igualmente mecarusmos de regularização dos graus acadérnicos

conferidos elo mesmo ensino até agora, nomeadamente no respeitante a

equivalência (com realce para as relacionadas com os quadros que têm como grau

académico d in esso o bacharelato .
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A título de exe plo, referimos:

Dos 12 eu sos ministrados na Academia Militar, os das Armas de Infantaria,

Artilharia e Cavalaria não têm correspondência com licenciaturas das

Universida es, o que contribui para dificultar a progressão nas carreiras e, bem

.assim, um eventual reinserção no mercado de trabalho;

A licencia I a em Ciências Militares Navais conferida antes de 1989 tem uma

ambiguidade, o 1 que não acontece com a conferida

o bachare ato das escolas superiores de ensino militar deve ser extensivo aos

oficiais q integram os correspondentes quadros especiais, embora tenham de

ou obter os créditos que lhes faltem.

Referenciais: ° 71.° a 79.° - Ensino e formação nas Forças Armadas.

Art° 126.°a 130.°- Carreira Militar.

Art° 196.°a 200.° - Ensino e formação militar.

Este trabalho e revisão é necessário e urgente, tendo em conta o estudo da criação

da Universidade das Forças Armadas.

Seria frustran leser, a breve trecho, necessária nova revisão do EMFAR, se vier a ser

criada a refe 'da Universidade, porquanto alterará toda a estrutura estatutária da

formação dos oficiais.

3.1 Art° 121.° e 22.° - Suplemento da condição militar.

da condição militar reveste-se das características de remuneração

principal, no termos da alínea a) do n" 1 do art° 47.° do Estatuto de Aposentação.

Ora, o n° 2 d art" 121.°do EMFAR atribui o direito a este suplemento aos militares

que passam ' reserva ao abrigo das alíneas a) e c) do art° 153.°, não havendo

ressa aos que a ela passam nos termos da alínea b) - a pedido com "20

de serviço militar" e da alínea d) - "outras condições previstas neste

Estatuto".
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Esta omissão antém-se no Decreto-Lei n" 328/99, de 18 de Agosto, que estabelece

o regime rem eratório aplicável aos militares dos QP.

Aos militares ue passaram à reserva nos termos das referidas alíneas b) e d) não é

abonado o su emento da condição militar na remuneração da reserva e na pensão de

reforma.

Contudo, eles descontaram para a CGA sobre a totalidade da sua remuneração

durante a si ção de activo que, obviamente, incluía o valor do mesmo suplemento.

Acresce que s militares da GNR, em igualdade de circunstâncias, têm direito ao

abono na perc ntagem correspondente ao tempo de serviço (DL n" 504/99, de 20 de

Novembro).

Por isso, o m litar vê o valor da sua remuneração na reserva e da sua pensão de

reforma dimi ído do suplemento da condição militar, numa quantia significativa,

embora, repeti os, lhe tenham sido feitos os descontos sobre ele.

Assim, tendo também como fundamento o Parecer da Procuradoria Geral da

República, há que harmonizar a disposição, estabelecendo que os militares, que

passem à res rva nos termos das alíneas b) e d) do art" 153.° do EMFAR, são

abonados do s plemento.da condição militar na percentagem correspondente ao seu

tempo de servi o.

Artigo 121. o

1 - (Igual).

2 - (Igual).

3 - O militar ue transite para a situação de reserva ao abrigo das alíneas b) e d)

do art° 153. o t m direito aperceber remuneração, acrescida dos suplementos que a

lei preveja co extensivos a esta situação, calculados com base no posto e

escalão, na p rcentagem correspondente ao tempo de serviço, tal como definido

neste Estatuto.

4 - (O anterio

5 - (O anterio

6 - (O anterior 5).

3.2 Art° 123.° - Si uação especial de reforma.

Esta norma, e bora restrita, gera duas abordagens dentro das Forças Armadas.

Por um lado, n· o tem a abran ência ue foi dada a outras cate orias
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Por outro, cri factores de incompreensão pelo restrito universo a que é aplicado.

Are 130.° e 1 1.0 - Categorias de oficiais e sargentos.

Art° 130.o

6 .,:Os quadr s especiais referentes à categoria mencionada no número anterior,
incluem, co

a) a

oante as necessidades orgânicas de dada ramo, os seguintes postos:

3

(texto igual).

IArt~131. o

especiais referentes à esta categoria incluem, consoante as

es orgânicas de cada ramo, os seguintes postos:
a) a (texto igual).

3.4 Art" 140.0 - gras de nomeação e colocação.

A transparên ia e a clareza destas regras exigem que elas sejam definidas com

diploma com nível adequado.

As colocaçõe têm influência na avaliação do mérito e, por consequência, nas

sequentes no eações, na frequência de cursos e na progressão na carreira.

Até é desejad que haja concurso para a nomeação destinada a cargos relevantes,

nomeadament os internacionais.

Artigo 140.o

As regras de omeação e colocação dos militares são estabelecidas por portaria,

sob proposta o CEM do ramo, ouvido o respectivo conselho superior.

3.5 Art" 165.° - E ectivos dos quadros especiais.

Há disposiçõe estatutárias, aliás como era tradição, que têm de ter um nível de

decisão que segure estabilidade e seja uma referência de segurança pessoal e

profissional. não existência desses factores de estabilidade, em vários dispositivos

estatutários e egulamentares, deixados à resolução casuística e conjuntural, gerará

situações de c mplexa e difícil resolução, como tem vindo a acontecer.

A necessidad de mais um diploma de revisão/reformulação do EMFAR, (assim

como a propos ta de aumentos e diminuições de efectivos e respectiva distribuição

pelos postos d s quadros permanentes) não é a evidência do que acima fica dito?
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Entende-se, conveniente e dignificador, que a DISTRIBUIÇÃO DOS

EFECTIVOS OR CATEGORIAS E POSTOS DOS QUADROS ESPECIAIS seja

publicada por ORTARIA.

Artigo 165. o

1- (Igual).

2 - (Igual).
I

3 - Os quadri s especiais são criados_e extintos por decreto-lei, sob proposta do

CEM do res ectivo ramo, sendo os seus efecüvàs distribuídos por categorias e

postos aprova os por portaria, sob proposta do CEM do respectivo ramo, ouvido o

respectivo conselho superior.

3.6 omoções.

A promoção ! revista na alínea c) do n" 1 do art° 184.° parece desnecessária, dado

que há a posso ilidade de usar a disposição do art° 4l.°, provendo o lugar com militar

de posto infer or, obviamente com as qualificações exigidas.

Por outro lad ,só a falta de previsão ou a deficiências do planeamento das carreiras

poderia gerar uma promoção fora das normas gerais e em que todo o universo de

m apreciação nas mesmas condições.

Por isso, por i perativo de clareza, ESTA ALÍNEA C) DEVE SER ELIMINADA.
.... - ...•... "'"",-';0--",,-

Artigo 184. o

1- (Igual)

a)

b)

c

- (Igual)

3.7 Art° 190.0 - ilitar excluído da promoção por escolha.

Entende-se e é de justiça transformar uma prática consuetudinária, embora não

numa disposição estatutária que assegure a promoção ao posto

imediato, aq ndo da passagem à reserva, do militar que foi excluído da promoção

por ser ultraJassado por mérito relativo.

Assim, este ° deverá ser acrescido do n° 2 no qual esta disposição seja fixada.
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--- -Artigo 190.o

1- (Todo O teao do art.o 190.j

2 - O militar que seja excluído da promoção nos termos do n° 1, mas satisfaça às

condições ge ais e especiais de promoção, épromovido ao posto imediato na data

da sua passag em à situação de reserva.

3.8 Art° 225.° e 252.0 - Caracterização funcional. !

No EMFAR nterior constava a caracterização funcional na Marinha e na Força

Aérea.

Só a Marinha (art" 245.° da versão anterior e art." 2250 da actual) mantém essa

caracterização

"Quase desapa eceu" na Força Aérea (art° 283.° da versão anterior e art° 252.0 da

actual), sendo a sua concretização remetida para regulamentação interna, na sua

maioria ainda I ão publicada ou actualizada.

A ausência de definição concreta da caracterização funcional acarreta perturbação

nas linhas orie tadoras das carreiras dos militares, por indefinição da atribuição de

cargos e funçõ] s aos oficiais das armas e serviços (Exército) e das especialidades

(Força Aérea).

Acresce que esta indefinição e "recuo" vai ao arrepio da tendência verificada na

Administração Pública,

E, ainda, tambfm remete para regulamentação interna a definição dos cargos e

funções em cada Ramo, o que aumenta as preocupações pelo desaparecimento de

referências está' eis, publicadas com diploma de nível adequado.

A caracterizaçãc existente no EMFAR anterior tem de ser aperfeiçoada e actualizada

(na Marinha e Força Aérea), e definida no Exército para constar do EMFAR, tanto

por ser elernenn fundamental de referência, como também valor de clareza e força

de motivação.
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3.9 Art" 226.°, 2 8.° e 253.° - Caracterização dos cargos.

Igualmente, 'desapareceram" deste Estatuto, nos três ramos, as linhas orientadoras

da associaçãi dos postos aos cargos e funções (na versão anterior do EMFAR:

Marinha - art 246.°; Exército - art" 263.°; e Força Aérea - art° 284.°).

Também nes e caso, a definição dos cargos e funções e a sua correspondência aos

postos são re etidas para regulamentação interna, portanto, com publicação de nível

inadequado, regulamentação essa que ainda não se encontra publicada na

generalidade.

existente no EMFAR anterior, embora carecendo deA

aperfeiçoame to e actualização, deverá continuar a constar do EMFAR, igualmente

como referên ia indispensável. Tal é tanto mais útil quanto essa caracterização seja

feita com o d ploma de nível certo, para haver correspondência com os cargos e as

missões inte cionais.

3.10 Art° 248.° - A rupamento de especialidades (Força Aérea).

É uma dispos ção estatutária exclusiva da Força ..Aérea que, logo que conhecida,

obviamente, p~ovocouintranquilidade interna.

Mesmo com Jma análise sumária, obtêm-se elementos que mostram incoerência,

embora se jul e que esta terá sido consequência de uma tentativa de gerir as

promoções.

De qualquer D' rma, até este agrupamento deveria ter sido precedido do estudo da

alteração da es rutura curricular dos cursos de ingresso e de promoção, o que não foi

feito.

Quatro exempl s do agrupamento de especialidades:

Área de op rações:

Quadro especial de PILOTOS AVIADORES;

Área de ap ia:

especial de recursos humanos e financeiros, constituído por

MÉDIC S, ADMINISTRAÇÃO AERONÁUTICA e JURISTAS;

Quadro especial de técnicos de apoio, constituído por TÉCNICOS: de

ABASTjECIMENTO, de INFoRMÁ TICA, de PESSOAL

ADMINISTRATIVO e de SAÚDE e POLÍCIA AÉREA

E APOIO
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Qua O especial de chefes de banda de música - CHEFES DE BANDA DE
MÚSCA.

o RFA 305 1 (B), o Regulamento da Organização das Bases Aéreas, mostra uma

distribuição de cargos e funções não coordenadas com o agrupamento de

especialidad9s, como por exemplo:

"O comahdante da Esquadra de Pessoal é um Tenente-coronel ou Major de

qualquer esp cialidade, preferencialmente Piloto Aviador ou Técnico de Pessoal e

Apoio Admi istrativo.

Quando a Esquadra de Pessoal se constituir como Esquadrilha o seu Comandante

será um Capi ão ou Oficial Subalterno de qualquer especialidade."

Por outro lad I, a disposição do n" 3 do art° 248.° vem gerar ainda maior indefinição

e, portanto, in tabilidade no normal desenvolvimento das carreiras, ao estabelecer de

forma imprec sa, sem as regras indispensáveis, que "as vagas, dentro de cada quadro

especial, pod m ser comuns ou específicas das diferentes especialidades que o

integram". "P dem ser? ,quando e como são ou não são?

o conjunto d s disposições estatutárias actuais sobre "caracterização funcional",

"caracterização dos cargos", "a distribuição dos efectivos por categorias e

postos" e, na orça Aérea, o "agrupamento de especialidades" constituem motivos

de preocupaçãI dos militares e de dificuldades acrescidas para a gestão das carreiras.

Por consequên ia, é necessário criar mecanismos reguladores de injustiças relativas e

dar o período e tempo indispensável para implementar "no terreno" o agrupamento

de especiali des, sob pena de ser gerada situação de instabilidade que é

fundamental e itar.

Se a Força Aérea tem. fundamentação bastante para o agrupamento de

especialidades, então terá de rever a estrutura desses agrupamentos, por forma a dar-

lhes uma lógic organizacional e coerência funcional, tendo também que promover

as alterações c rrelativas às estruturas curriculares, bem como aos regulamentos

internos de org nização, o que implica um período de tempo apreciável.
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Mas é neces ário encontrar uma solução rapidamente, com as disposições em vigor,

que atenue o desequilíbrios entre as expectativas anteriores e as geradas pela actual

versão do MFAR, já que não será fácil resolver os resultantes da evolução

Assim, o di loma, que aprove a revisão em curso do EMF AR, em disposição

transitória, estabelecer normas de arrastamento de promoções, tal como

propomos e I 2.9.

o Art." 30.0 o DL n" 236/99 abre excepções à revogação do EMFAR anterior, no

respeitante à. disposições estatutárias do serviço efectivo normal, serviço efectivo

em regime d . voluntariado e serviço efectivo em regime de contrato, nomeadamente

o LIVRO II (Do serviço efectivo normal) e do LIVRO IV ( Dos regimes de

voluntariado de contrato).

Ora, a Lei do Serviço Militar ainda não foi regulamentada, pelo que a indispensável

e urgente refi rmulação das disposições daqueles Livros ainda não pôde ser feita.

Contudo, é ma necessidade fulcral a publicação das disposições estatutárias dos

regimes do p lssoal militar não pertencente aos QP.

5~.CONCLUSÕES

Procurámos ser concisos e precisos na nossa proposta fundamentada.

Assim:

5.1· Alterações-c ave,indispensá~êis~urgentes.··

5.1.1 Ao Decreto- ei n° 236/99:

Alterações p lopostas aos Artigos: 2.°; 5.°; 9.° - A (novo); e 29.°.

A o F A - As 5 o c i a ç ã o d e O fi c i a i s das F o r ç a s A r m a das
Rua Infanta D.I. abe/ 2780 Oeiras TeI: 214417744 Fax: 21443053 O
Apartado 2869 - 1122 Lisboa CDDEX Internet home page- http://we/come.to/ao((z



Associação de Oficiais
das Forças Annad&s

•

Proposta de alteraçõ s ao EMFAR 16 de 17 Pág.

5.1.2 Ao EMFA :

Alterações propostas aos Artigos: 121.° e 122.°; 130.° e 131.°; 140.°; 165.°;

184.°; e 190.°.

5.2.1 Ao DecretoiLei nO236/99:

Revisão doJ Artigos: 9.°; 10.°; 19.°; e 25.°;

e dispositiv s que reformulem o Ensino Superior Militar e os graus académicos

que confere

5.2.2 Ao EMF A :

Revisão dos Artigos: 123.°; 225.° e 252.° e Artigo específico para o Exército;

226.°,238.° . 253.°; 248.°; 71.° a 79.°, 126.° a 130.° e 196.° a 200.°.

sj<··· .··••.O·EMFAR()Dl(lguia~~s·ªl}/eir~~.·.ri.i.~it#·t~~~.·.···.·••}..!•.•~....••,•...
. . ,', ,..': :{:.::::::-.::".:, ::::;~.:.~<.:"", \_~ . -: ,"':::.:.,,':_'. :::.: . ",', "'o·: '::'.- ,'/_ ,'.; .. : :.- : '":'.: ~,,~:;.-: .. ':.'-)'.~'.:';::;~-", ':, .. :" .:-. :'," : :' .. :~'.:/: .' '; .

No prosseguimento dos Estatutos anteriores, que desde há dezenas de anos

estruturaram as carreiras militares com precisão e clareza, o EMFAR não

deverá ser usado para tentar resolver situações conjunturais, pois perderá a sua

finalidade deixará de ser o guia gerador da coesão, da motivação e

fomentador o espírito de missão .

o EMFAR em de dar garantias de estabilidade, de segurança profissional e

pessoal e, dá las-á, mantendo-se como referência sólida.

Obviamente que tem de sofrer as transformações que a evolução exigir, mas

não são as alterações necessárias, lógicas e coerentes que levantaram ou

levantarão p oblemas.

Ora, se o E FAR deixasse de ser a "carta" de princípios, de normas, de regras

e de procedi entos, que todos os militares estudam nos seus cursos e, portanto,

conhecem desde o início da sua carreira militar, bem como fosse abandonado o

seu valor ins itucional e or anizacional - funcional. então oderia ser criada
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uma situa ão que a ninguém interessa - nem à Nação Portuguesa, nem à Defesa

Nacional, nem aos Chefias Militares, nem aos militares - pois poderia dar lugar

a jogos e ressões, bem como à degradação de valores éticos, cívicos e militares

da Institui ão Militar.

Em consequência:

A revisão reformulação do EMFAR tem de ser um trabalho de exemplar

precisão, de inteira clareza, de profundo saber da coisa militar.

Lisboa, 14 de Feve eiro de 2000

o PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL

Carlos Manuel Alpedrinha Pires

Tenente-coronel de Artilharia
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