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11 de Março de 2000

•

De: AOFA
Para:
Exma. Sr." Dr." Rita Ataí e Fernandes
Comissão de Defesa Nad onal da Assembleia da República
ASSUNTO: APRECIA

Associação de Oficiais
das Forças Armadas

(

(

ÃO DO EMFAR

a. PREÂMBULO DO FUTURO DIPLOMA
(Referências: pont s 2.5, 2.10, 3.2, 3.8, 3.9, 3.10 e 4, da apresentação da AOFA na
Comissão de Defes Nacional da Assembleia da República)
A apreciação pela A sembleia da República (AR) do Decreto-Lei na 236f9}J, de 25 de Junho,
visou apenas ultrap sar os problemas que careciam mais urgentemente de solução.
A próxima revisão,
ter lugar obrigatoriamente logo que concluída a regulamentação da
Lei do Serviço Mili ar (LSM), deverá já consagrar uma maior clareza na caracterização
funcional das arma, serviços, quadros especiais e especialidades (Exército e Força Aérea),
na associação de q adros especiais e postos a cargos (1701 três ramos) e no agrupamento de
especialidades (For a Aérea).
Fica também em lerto
o caminho para considerar, num futuro próximo, a posse de
licenciatura como ondição de ingresso em qualquer quadro especial da categoria de
oficiais, bem com a possibilidade de ser obtida nova licenciatura e sequentes graus
académicos, por i teresse convergente das Forças Armadas e do próprio. Tal facto não
invalida a indiSPelabilidade de, desde já, serem promovidas diligências que eliminem as
ambiguidades que nvolvem algumas licenciaturas em Ciências Militares e a formação dos
oficiais que integr 1mos quadros especiais em que a condição de ingresso é o bacharelato,
por forma a fazer-I. es corresponder as necessárias equivalências.
Foi ainda reconh cida a necessidade de ponderar melhores condições na situação de
reforma para a g neralidade dos militares, bem como a de restabelecer equilíbrios no
sistema retributivo (por forma a evitar que surjam pressões sobre as promoções, encaradas
como saída para a esolução de questões com carácter exclusivamente remuneratório).
b. DECRETO-LEI
o 236/99, DE 25 DE JUNHO
• Artigo 2° - Red c ão ·á a resentada à AR (referência: ponto 2.1 da apresentação).
• Artigo 5° - Red c ão e alternativa .á a resentadas à AR. considerando-se mais desejável a
alternativa (re erência: ponto 2.2 da apresentação).
• Artigo 9° - Pro osta de redacção (referência: pontos 2.3 e 3.2 da apresentação)
"LQuando da aplicação das alíneas a), b) e c) dos na 1 e 2 do artigo 1600 do
Estatuto result r, para os militares, um montante da pensão de reforma iliquida inferior
à remuneraçã da reserva, líquida do desconto para a Caixa Geral de Aposentações
(CGA), a que eriam direito caso a passagem à re~orma se verificasse na idade limite
estabelecida p a o regime geral da função pública correspondente à data da respectiva
inscrição na GA, é-lhes abonado, a título de complemento de pensão, o diferencial
verificado.
2.0 direito ao bono do complemento de pensão mantém-se até ao mês em que o militar
complete a ida e limite referida no na 1do presente artigo.
3.As verbas n cessárias para fazer face ao abono previsto nos números anteriores são
anualmente i critas no orçamento da defesa nacional, sendo os abonos efectuados
pelos ramos a ue os militares pertencem.
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-t.Atingida a ida e limite referida no n" 1do presente iartigo, os serviços competentes do
Ministério da D esa Nacional procedem a novo cálculo da pensão de reforma com base
na remuneração de reserva que teriam os militares nessa data, se não tivessem mudado
de situação.: e tabelecendo-se, a título de complemento de pensão, o diferencial
verificado.
I
5. O diferencial calculado conforme o estabelecido no n" 4 do presente artigo é pago
pelo Fundo de ensões dos Militares, sendo actualizado anualmente nos mesmos termos
em que ofor a r spectiva pensão de reforma. "
-Ó,

•

Artigo 9°- A - R dac ão .á a resentada

•

Artigo 10° - Pro osta de redacção

à AR (referência:

(referências:

pontosl2.5

ponto 2.4 da apresentação).
e 2.8 da apresentação):

"LSão promo idos ao posto de capitão-de-fragata
os capitães-tenentes
que,
satisfazendo às condições gerais e especiais de ~romoção, tenham completado ou
venham a comp 'etar, nos quadros permanentes, até 31 de Dezembro de 2009, 18 anos de
tempo de servi o efectivo acumulado nos postos - primeiro-tenente e de capitãotenente.
.
.
2. São promovi
s ao posto de capitão-tenente os prilfeiros-tenentes que, satisfazendo às
condições gera e especiais de promoção, tenham completado ou venham a completar,
no posto e nos uadros permanentes, até 31 de Dezerbro de 2009, 12 anos de tempo de
serviço efectivo
(É aconselháve que a medida estabelecida neste número seja cruzada com as propostas
no ofício n° 03 '2000, de 28 de Fevereiro, da AOFA)J
3.A antiguida
nos postos de capitão-de-fragata e de capitão-tenente dos oficiais
promovidos no termos, respectivamente, dos n" i e 2) do presente artigo, reportar-se-à à
data em que c mpletem o tempo de serviço efectivo aí exigido ou a 1 de Janeiro de
2000, caso o te ham completado até esta data.
I
4. Os capitães-t nentes colocados à direita dos oficiais da mesma classe promovidos ao
abrigo do n01 o presente artigo são igualmente p~9movidos a capitão-de-fragata, com
a mesma data e promoção do oficial de referência, desde que satisfaçam às condições
!~~:l:do~spe
iais de promoção, independente1ente
do tempo de permanência
5. Os oficiais p omovidos nos termos dos n" i, 2 e 4 do presente artigo ficam na situação
de supranumer 'rios, preenchendo obrigatoriamente laprimeira vaga que ocorra na sua
classe e no seu osto."

I

•
•

Artigo 19° - M tém-se como está (referência: ponto 2.6 da apresentação).
Artigo 19°-A - Proposta de redacção (referências: pontos 2.6 e 2.8 da apresentação):
"LSão promo idos ao posto de tenente-coronel) os majores que, satisfazendo

às
condições ger is e especiais de promoção, tenham 40mpletado ou venham a completar,
até 3i de Dez mbro de 2009, i8 anos de tempo de serviço acumulado nos postos de
capitão e de m ijor.
I
2.As promoçõe ao posto de tenente-coronel no quadro técnico de secretariado (QTS) de
acordo com o princípio geral estabelecido no nOil do presente artigo verificam-se a
partir de quan itativos fixados anualmente por despacho do Chefe do Estado-Maior do
Exército (C
~.
I
3.Com excep ão dos do QTS, são promovidos a~ posto de major os capitães que,
satisfazendo '1 condições gerais e especiais de ~romoção, tenham completado ou
venham a c01pletar, no posto, até 3i de Dezembro de 2009, 12 anos de tempo de
serviço efectivf'
I
.:I.A antigui
e nos postos de tenente-coronel e dei major dos oficiais promovidos nos
termos dos n" e 3 do presente artigo, reporta-se à data em que completem o tempo de
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serviço efectivo aí exigido ou a 1de Janeiro de 2000, calo o tenham completado até esta
data.
5.A antiguidade~o
posto de tenente-coronel dos o~ciais do QTS, englobados nos
quantitativos fixa os anualmente por despacho do CEME, reporta-se a 1de Janeiro do
I
ano a que cada d spacho se refere.
.
I ..
6.Os majores col. cados à direita dos oficiais do mesmoj quadro especial promovidos nos
termos do na 1 d,,'ppresente artigo são igualmente pr9movidos a tenente-coronel, com
excepção dos do QTS, com a mesma data de promoçãf do oficial de referência, desde
que. satisfaçam àfs' condições gerais e especiais de promoção, independentemente do
tempo de perman . ncia acumulado.
7. Os oficiais promovidos ao abrigo dos na 1,2,3 e 6 do fresente artigo ficam na situação
de supranumerár ias, preenchendo obrigatoriam,ente a frimeira vaga que ocorra no seu
quadro especial ~posto. "
_'
0
• Artigo 25 - Proposta de redacção (referências: pontos 2.7 e 2.8 da apresentação):
"LSão promovidos ao posto de tenente-coronel
majores que, satisfazendo às
condições gerais e especiais de promoção, tenham co,hpletado ou venham a completar,
até 31 de Dezembro de 2009, 18 anos de tempo dellserviço efectivo acumulado nos
postos de capitãc e major.
2. São promovidc s ao posto de major os capitães que, satisfazendo às condições gerais e
especiais de pro noção, tenham completado ou venha1 a completar, no posto, até 31 de
Dezembro de 2019, 12 anos de tempo de serviço efectivo.
(É aconselhável que a medida estabelecida neste númiro seja cruzada com as propostas
no ofício na 0382000, de 28 de Fevereiro, da AOFA). I
3.A antiguidade nos postos de tenente-coronel e de n/lajor dos oficiais promovidos nos
termos, respect vamente, dos na 1 e 2 do presente artigo reporta-se à data em que
completem o te mpo de serviço efectivo aí exigido ou a 1 de Janeiro de 2000, caso o
tenham complet zdo até esta data.
4. Os majores C( locados à direita dos oficiais do mes"f0 quadro especial promovidos nos
termos do na 1 Io presente artigo são igualmente promovidos a tenente-coronel, com a
mesma data de promoção do oficial de referência, fsde que satisfaçam às condições
gerais e espe iais de promoção, independentemente
do tempo de permanência
acumulado.
.
5. Os oficiais p' omovidos ao abrigo dos na 1, 2 e 4 o presente artigo ficam na situação de
supranumerári is, preenchendo obrigatoriamente a ~rimeira vaga que ocorra no seu
posto, no respe ztivo quadro especial e especialidadeJ
•
Artigo 290 Redacção já apresentada à AR (referência: ponto 2.9 da apresentação).
c. EMFAR
I
•
Artigo 1210 - Redaccão já apresentada
AR (referência: ponto 3.1 da
apresentação).
•
Artigo 1230 - "Situação especial de refl1bnna" (referência: ponto 3.2 da
apresentação). p
(A Donderar m plhores condicões na situacão de refonna vara a aeneralidade dos militares
aauando da re risão dos Livros Iil e IV do EMF AR)
Artigos 1 00 e 1310 - Redacção já apresentada à AR (referência: ponto 3.3 da
•
apresentação).
Artigo 14(0 - Redaccão já apresentada à AR (referência: ponto 3.4 da apresentação).
•
Artigo 16 0_ Redacção já apresentada à AR (refJrência: ponto 3.5 da apresentação).
•
Artigo 18 o - Redacção já apresentada à AR (ref~rência: ponto 3.6 da apresentação).
•

I

I

01

c

I

I

(

li

I

I

I

AOFA

- As s o c a
o de Oficiais
das
Rua Irfanta D Isabel 27800eiras
Apartado 286 - 1122 Lisboa CODEX
í

ç

ã

I

I

Forças
Armadas
Td: 214417744
Fax: ;214430530
Internet home page- /lIIv ...·hrelcol/le.!o,.;O!tl

I
I

I

I

..'

I

•
•
•

Artigo 1900 - edac ão 'á a resentada à AR (referência: ponto 3.7 da apresentação).
Artigo 2250 - em altera ão (referência: ponto 3.8 da apresentação).
Artigo 2260 - ( eferência; ponto 3.9 da apresentação).
Recuperar parte d estabelecido no artigo 2460 "Cargos e funções" do anterior EMF AR.,
com a seguinte re acção:
1.
Igual ao n" do artigo 226° do actual EMFAR;
2.
Igual ao n" do artigo 226° do actual EMFAR, leguindo-se a "...Marinha, "
"e
de uma man ira geral incluem os seguintes, no âmbito das forças armadas: ",
discriminand. -os, depois, em alíneas de "a) a h) ", iguais a idênticas alíneas do n" 2
do artigo 246 do anterior EMFAR.
A enri uecerlme horar a uando da revisão dos Livros 1[1 e IV do EMF AR
, • Artigo 237°-A - " aracterização funcional das armas, serviços e quadros especiais" do
Exército (referência: .8 da apresentação L
J
A elaborar elo servi os com etentes ~a Ministério da Defesa Nacional ara inclusão
no EMF AR a u do da revisão dos Livros III e IV do EMF AR
• Artigo 2380 - (referê cia: ponto 3.9 da apresentação).
Recuperar parte o estabelecido no artigo 2630 "Cargos e funções" do anterior EMF AR.,
com a seguinte r dacção:
1. Igual ao n° 1do arti 0238° do actual EMFAR;
2. Igual ao n" 2 do a tigo 238° do actual EMFAR, seguindo-se a "...Exército," "e, de uma
maneira geral, são s seguintes, no âmbito das forças armadas: ", discriminando-os, depois,
em alíneas de "a) a i) ", iguais a idênticas alíneas do n" 2 do artigo 263° do anterior
EMF AR, actualiza o-se entretanto a designação dos ofidiais generais.
A enri uecerl elhorar a uando da revisão dos LivroJ lU e IV do EMF AR
• Artigo 2480 - ''Esp cialidades, grupos de especialidades e [postos" (referência: ponto 3.10 da
apresentação)
A rever elos s rvi os com etentes do Ministério da ]Defesa Nacional num razo máximo
de 2 anos 'ul
do-se aconselhável ue se'am tidos···emconta os ressu ostos avan ados
ela AOF
u r no seu oficio de 99JUL19 uer a udndo da a resenta ão do roblema à
I

I

c
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Artigo 2520 - (refe ência: ponto 3.8 da apresentação).
-Mudar o título para:
"Caracterizaç o funcional dos quadros especiais e especialidades"
-Recuperar p e do estabelecido no artigo 283 "Caracterização
funcional das
especialidades' do anterior EMF AR., da seguinte forma:
I
1. a 5. Igualas n" 1 a 5 do artigo 252° do actual EMFAR;
6. Aos oficia s das especialidades a seguir indicadas, para além das actividades e
funções di criminadas nos n" 1, 2, 3, 4 e 5, incu~be especialmente:
a) Piloto aviadores:
Dirigi
inspeccionar e executar actividades de instrução e treino de voo,
opera 'anais e de combate, incluindo as re}ponsabilidades referentes a treino e
empre o táctico dos meios aéreos, relbtivamente a aeronaves isoladas,
esqua rilhas, esquadras e grupos;
b) Engen eiras aeronáuticos:
Dirigi, inspeccionar e executar actividades respeitantes à manutenção de
.
.
I ..
aeron es, seus sistemas e equipamentos acessorios;
Dirigi estabelecimentos fabris e oficinais;
c) Enge heiros de aeródromos:
Dirig ' inspeccionar e executar activfades
respeitantes à construção,
0
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manutenç
e reparação das infra-estruturas;
d) Engenheir s electrotécnicos:
Dirigir, in eccionar e executar actividades reSPleitantes aos sistemas eléctricos e
electrónic s dos meios aéreos e terrestres;
Dirigir es belecimentos fabris e oficinais;
e) Médicos:
Dirigir, i speccionar e executar actividades r:1elaciOnadaScom a selecção do
pessoal;
Assegura a assistência médico-sanitária ao pefsoal, orientando e coordenando
as activi des de promoção de saúde e prevenção da doença;
Determin r a aptidão física e psíquica do pessokal para a actividade de voo;
,
Desempe har cargos e exercer funções! nas ju~tas médicas e outros organismos
que no ,Ambito da saúde requeiram' conhecimentos técnico-profissionais da
especiali de;
j) Adminis ação aeronáutica:
Dirigir, inspeccionar e executar actividades relacionadas com a gestão dos
recursos inanceiros;
Dirigir, ínspeccionar e executar actividades relacionadas com a gestão dos
meios de intendência;
I

I' ,

('

Ir

g) J;Du:i~t~S:""
'vidad.
1I
"da
d: ""
Ingzr, nspecctonar e executar acttvt
es
actona s com a a mtntstraçao
da justiç e disciplina;
Exercer unções de consultadoria jurídica;
I
Exercer uncões nos tribunais militares e na Polícia Judiciária Militar;
h) Navega ores:
Dirigir
executar a navegação a bordo das aeronaves em missões atribuídas à
unidade aérea, nomeadamente em reabastebmento em voo, reconhecimento,
busca e salvamento, luta anti-submarina, calsbração de ajudas rádio e largada
em voo;
i) Técnic de operações de comunicações e criptografia:
Dirigir e executar actividades referente I à exploração de sistemas de
com uni ações terrestres ou aéreos;
j) Técnic s de operações de meteorologia:
Dirigir e executar as actividades relacionadas com a análise e previsão do
estado
atmosfera para fins aeronáuticos;
k) Técnic s de operações de circulação aérea e I adar de tráfego:
Dirigi e executar as actividades relacionadas com a prestação dos serviços de
tráfeg aéreo;
I) Técnic s de operações de detecção e condut1 da intercepção:
Dirigi e executar as actividades relacionadas com o sistema de defesa aérea,
design damente a identificação e seguimento dos cursos e a acção dos
interc tores e demais tráfego em operações militares;
m) Técni os de manutenção de material aéreo:
Dirigi e executar as actividades relativas às operações de manutenção (revisões,
repar. ções e inspecções) em aeronaves, célJlas, motores e sistemas mecânicos;
Dirigi a utilização do equipamento de plack e hangar;
17) Técni os de manutenção de material terres,e:
Diri
e executar as actividades de manútenção, exploração e reparação de
equip mentos terrestres móveis, autoproPulsionados
ou não (revisões,
,
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reparações, inspecções e modificações);
Dirigir as a tividades relativas ao transporte, armazenamento e conservação de
cargas;
.
Técnicos de manutenção de material electrotécnicp:
Dirigir e e ecutar as actividades de manutençãr;· exploração e reparação dos
equipament s eléctricos e electrónicos de aeronays e terrestres;
Técnicos d. manutenção de armamento e equipanrento:
Dirigir e e ecutar as actividades de manutenção, exploração e reparação do
armamento terrestre e aéreo e dos equiPamentQls de voo e sobrevivência, bem
como das b eiras de retenção de aeronaves;
Técnicos d manutenção de infra-estruturas:
Dirigir e xecutar as actividades relativas à anutenção e conservação das
infra-estru uras, promovendo
a concretização
dos programas de obras
aprovados,
Técnicos
abastecimento:
Dirigir e executar as actividades relacionadas com a identificação e
determina ão das necessidades de recursos nza1eriais e a administração desses

I

o)

p)

q)

r)

(

1

Promover a obtenção, recepção, catalogaçãoJ armazenamento, conservação,
distribuiço, reparação, recuperação e abate de materiais;
s) Técnicos e informática:
Dirigir e executar as actividades relacionadas com o desenvolvimento e
'li:
manutenc o dee si
sistemas d.e tnjormaçao
e comI a exploração dos respectivos
suportes' , icos e lógicos de computaçào;
t) Técnicos e pessoal e apoio administrativo:
Dirigir e executar as actividades relacionadas com a função administrativa da
gestão de essoal;
Dirigir e xecutar as actividades executivas dos órgãos de apoio administrativo;
li) Técnicos e saúde:
Dirigir e executar as actividades relacionadas com a função enfermagem e
paraméd ca;
I
Promove e participar em trabalhos no âmbito da pedagogia aplicada ao pessoal
de enfer agem e de outros técnicos de saúde; I
v) Polícia irea:
Dirigir e executar as actividades relacionadas com a segurança das instalações,
defesa d. unidades da Força Aérea, seguranç I dos sistemas de armas, protecção
de recur os humanos e materiais e segurança administrativa e documental.
(A enriquecer/ .elhorar aquando da revisão dos Livros/rIl e rv do BvíFAR)
Artigo 2530 - (refer1ncia: ponto 3.9 da apresentação)
Recuperar part do estabelecido no artigo 2840 "Cargos e funções" do anterior EMF AR,
com a seguinte edacção:
1. Igual ao na do artigo 2530 do actual EMFAR;
2. Igual ao na do artigo 2530 do actual EMFAR, seguindo-se a "...Força Aérea," "e,
de uma m neira geral, são os seguintes n~ âmbito das forças armadas: ",
discrimin fO-OS'
depois, em alíneas de "a) a h) iguais a idênticas alíneas do na 2
do artigo 840 do anterior EMFAR, actualizando-se no entanto a designação dos
~(iciais gel er~i~ ,~ eliminando-se as referências)1às "tropas pára-quedistas" e às
'forças es FClalS .
A enri uecer/ elhorar a uando da revisão dos Livros III e IV do EMF AR
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Carlos Manuel ped nha ~ires
Tenente-Coronel de Artilharia
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