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Para:  

- Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa Nacional 

Com conhecimento: 

- Excelentíssimo Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada 

- Excelentíssimo Senhor General Chefe do Estado-Maior do Exército 

- Excelentíssimo Senhor General Chefe do Estado-Maior da Força Aérea 

 

 

ASSUNTO: Promoções em 2021. Atrasos procedimentais  

 

Como é do conhecimento das Chefias dos diferentes Ramos das Forças Armadas, as listas de 

promoção para 2021 já deveriam ter sido homologadas até 15 de dezembro de 2020 e publicadas 

até 31 de dezembro de 2020, conforme melhor explicita o art.º 184.º do EMFAR - Estatuto dos 

Militares das Forças Armadas, publicado pelo Decreto-Lei no 90/2015 de 29 de maio. Ainda e nos 

termos da legislação subsidiária aplicável é de 120 dias o prazo para proceder às promoções em 

causa.  

Este procedimento deve ser compatibilizado com os procedimentos conexos de Avaliação dos 

Militares, no contexto do Regulamento da Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas, 

devendo assim os competentes serviços do pessoal, nos termos das atribuições, poderes e deveres 

que lhe estão cometidos, organizar os procedimentos de modo a cumprir os prazos acima indicados 

respeitando os princípios legais aplicáveis a esta atividade, em especial os previstos nos artigos 4.º, 

5.º e 10.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA). 

Tem sido prática ilegal constante sancionada por esse Ministério, e, não abandonada até ao 

presente pela sua magistratura, remeter deliberadamente as promoções para o fim do ano – 
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dezembro – prejudicando os militares nos seus rendimentos e expectativas de desenvolvimento de 

carreiras. 

Neste contexto solicita-se a V. Ex.ª que se digne informar e mandar informar aos diferentes Ramos, 

a esta Associação, se o ano de 2021 será mais um ano em que as ilegalidades acima descritas se irão 

repetir, tudo conforme e para os efeitos do disposto no art.º 68.º n.º 1 e 82.º do CPA citado. 

 

Trafaria, 9 de abril de 2021 

 

Com os melhores cumprimentos,  

                                       

O Presidente 

 

    António Augusto Proença da Costa Mota  

   Tenente-Coronel 

 


