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Para:  

- Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa Nacional 

- Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado e das Finanças 

 

Com conhecimento: 

- Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

 

ASSUNTO: Adicional de carreira devido aos/às médicos/as militares 

 

No contexto do Decreto-Lei n.º 519/77, de 17 de dezembro que promulgou o Estatuto da Carreira 

Médico-Militar foi disposto nos termos do art.º 18.º que: 

“Os oficiais médicos das forças armadas perceberão as remunerações correspondentes aos seus 

postos, acrescidas de um adicional de carreira, sempre que se verifique uma sub-remuneração em 

relação aos correspondentes graus na carreira médica nacional. Este diferencial de carreira será 

fixado anualmente por despacho conjunto do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e 

do Ministro das Finanças.” 

Verificando-se que existe quanto aos oficiais médicos das forças armadas uma sub-remuneração 

em relação aos correspondentes graus na carreira médica nacional;  

Verificando-se que nesta situação é determinado, por lei, que os oficiais médicos das forças 

armadas perceberão as remunerações correspondentes aos seus postos, acrescidas de um 

adicional de carreira e que; 

O adicional de carreira referido supra será fixado anualmente por despacho conjunto do Chefe do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas e do Ministro de Estado e das Finanças, sendo certo que 
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pelas competências orgânicas em vigor o despacho em apreço se encontra na esfera jurídica de 

competências do Ministro da Defesa Nacional e do Ministro de Estado e das Finanças; 

Importa assim conhecer quando, com efeitos a partir de janeiro próximo, será estabelecido por 

despacho o diferencial de carreira em apreço para que seja pago durante o exercício orçamental de 

2021. 

Solicita assim e neste contexto a AOFA, enquanto representante e mandatária dos legítimos 

interesses dos/as seus/suas sócios/as médicos/as militares, nos termos do art.º 68.º n.º 1 do 

Código do Procedimento Administrativo, que se digne mandar informar S. Exa. o Ministro da Defesa 

Nacional quando providenciará junto de S. Exa. o Ministro de Estado e das Finanças a publicação 

do despacho conjunto em apreço. 

 

Trafaria, 28 de dezembro de 2020  

 

Com os melhores cumprimentos,  

             

                      O Presidente 

 

 

 

    António Augusto Proença da Costa Mota 

    Tenente-Coronel 


