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COMUNICADO DE IMPRENSA 

AVALIAÇÕES EX-MILITARES, GOVERNO DESPREZA ORÇAMENTO DE ESTADO 2021 

 

BEM PREGA SOROR ALEXANDRA 

 

A Ministra da Modernização do Estado e Administração Pública não apresentou até hoje 

qualquer regulamentação ou normativo que permita às instituições sob a sua tutela, dar 

resposta aos requerimentos de ex-Militares para aplicação do direito inscrito no Art.º 22º do 

Orçamento de Estado 2021 

 

Decorrente da Petição N.º 560/XIII/4, submetida à Assembleia da República, foi aprovado 

em sede de Lei de Orçamento de Estado para 2021 (LOE2021) o art.º 22.º, onde se prevê 

a reposição dos direitos de todos os Ex-militares, no que diz respeito à contabilização 

retroativa da avaliação militar após o ingresso na Administração Pública, para efeitos de 

progressão e reposicionamento remuneratório nas carreiras onde ingressaram. 

Inexplicavelmente, até ao momento ainda não foi possível concretizar a aplicação do 

referido artigo, por total ausência de regulamentação e comunicação de normas de 

aplicação do Ministério da Modernização de Estado e Administração Pública às 

instituições sob a sua tutela, apesar dos milhares de requerimentos apresentados pelos 

ex-Militares, que desesperam pelo justo reconhecimento das avaliações obtidas, aquando 

do seu serviço público nos diferentes ramos das Forças Armadas.    

O desprezo pela aplicação do artigo 22.º da LOE 2021 constitui uma falha crítica, sendo 

urgente o reconhecimento de tais direitos, em nome da justiça aplicável, uma vez que 

estes ex-militares se encontram há vários anos profundamente lesados pela não 

progressão nas respetivas carreiras, pese embora toda a mais-valia que acrescentam às 

instituições públicas que atualmente servem, não apenas pelas competências técnicas 

pelas quais foram admitidos, em primeira instância, mas sobretudo pelas competências 

pessoais intrínsecas à condição e responsabilidade de ser militar, servindo com sacrifício 



 

 

 

 

 
a Nação, em contextos nacionais e/ou internacionais. Em suma, um elevado espírito de 

missão. 

A presente medida estando sobre a responsabilidade política e administrativa do 

Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública não mereceu, tanto 

quanto se sabe, qualquer impulso para o seu cumprimento, situação manifestamente 

ilegal. 

Sendo a responsável pela pasta titular de Doutoramento em Direito Administrativo desde 

2011 estranha-se que não esteja mais atenta ao cumprimento da Lei, em especial em 

matérias que recaem nas suas atribuições e competências. 

Sendo mais um caso do tipo “bem fala Frei Tomás…” onde ressalta a duplicidade que 

envolve por vezes aqueles de quem se espera seriedade e concordância entre palavras 

e atos – e neste caso mais que a propalada aposta da Ministra «no capital humano para 

uma administração mais qualificada» trata-se “apenas” (!) do cumprimento da Lei (!!) – 

certo é que a ausência de medidas que concretizem direitos de militares e ex-militares é 

mais uma vez a marca desta governação.  

Fossem os ex-militares uma entidade bancária a resgatar e não precisariam de reclamar 

por um direito como o vêm fazendo, porque nesses casos, as governações são expeditas 

a cumprir mesmo que a Lei nos prejudique … 

Caso assim para afirmar – bem prega Soror Alexandra, melhor seria que cumprisse o que 

afirma e que a Lei manda.  

 

Trafaria, 28 de setembro de 2021 

 

O Presidente 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-coronel 


