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Para:  

- Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa Nacional 

Com conhecimento: 

- Chefe do Estado-Maior do Armada 

- Chefe do Estado-Maior da Força Aérea 

 

ASSUNTO: Promoções com efeitos remuneratórios a 1 de novembro de 2020 

 

Ainda que tardiamente no passado dia 11 de dezembro de 2020, sob proposta da Secretária de 

Estado do Orçamento S. Exª o Ministro das Finanças autorizou a promoção de 5895 militares das 

Forças Armadas com efeitos 1 de novembro de 2020. 

Chegou ao conhecimento da AOFA que o Exército, por despacho de 14 de dezembro de 2020, de S. 

Exª o Chefe do Estado-Maior do Exército, mandou promover os Militares, nos termos do n.º 1 e do 

n.º 2 do artigo 270.º, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio e alterado pela Lei n.º 10/2018 de 02 de março, por 

satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção. 

Mais determinou que os referidos Militares “ficam integrados na primeira posição da estrutura 

remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei 296/2009, 

de 14 de outubro, tendo direito ao vencimento pelo novo posto desde 14 de dezembro de 

2020, nos termos do n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR.” 

Neste contexto a AOFA, enquanto representante e mandatária dos legítimos interesses dos seus 

sócios e perante esta determinação ilegal que contraria o determinado pela autorização de S. Exª o 

Ministro das Finanças que autorizou a promoção de 5895 militares das forças armadas com efeitos 

1 de novembro de 2020; 
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 Solicita, 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, se a Marinha e a Força Aérea pretendem 

nas promoções a efetivar/já efetivadas, pagar os retroativos devidos a partir de 1 de novembro de 

2020. 

 

Trafaria, 28 de dezembro de 2020  

 

Com os melhores cumprimentos,  

             

                      O Presidente 

 

 

 

    António Augusto Proença da Costa Mota 

    Tenente-Coronel 


