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Para:  

- Excelentíssima Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública 

Com conhecimento: 

- Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República 

- Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro 

- Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa Nacional 

- Excelentíssimo Senhor Vice-Almirante Chefe da Casa Militar de Sua Excelência o Presidente da 
República 

- Excelentíssima Senhora Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) 

- Excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) 

- Excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) 

- Excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP) 

- Excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Centro Democrático Social / Partido 
Popular (CDS/PP) 

- Excelentíssima Senhora Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Animais e Natureza (PAN) 

- Excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) 

- Excelentíssimo Senhor Deputado do Partido Iniciativa Liberal (IL) 

- Excelentíssimo Senhor Deputado do Partido CHEGA 

- Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Defesa Nacional 

- Excelentíssimo Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

- 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 

- Coordenação da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública 

- Coordenação do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos 

- Coordenação do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins 
Públicos 

- Coordenação da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e 
Sociais 



 

 

 

 

 
ASSUNTO: Artigo 22 da Lei do Orçamento de Estado 2021. Reiterado incumprimento do Governo, por 

falta de regulamentação específica e orientações claras aos Serviços, continua a prejudicar 

gravemente, em termos financeiros e na progressão de carreiras, milhares de “ex-militares” que 

ingressaram na Administração Pública 

 

Após a concretização 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 atribuição de posição remuneratória. A AOFA estatutariamente também 

defende os interesses destes militares na exata medida em que defende qualquer militar 

que seja sócio. 

Está em causa o direito previsto no n.º 6 do artigo 30.º do Decreto-Lei nº 320-A/2000 

(Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar nos Regimes de Contrato e de 

Voluntariado), que estabelece, para efeitos de ingresso na Administração Pública, que as 

avaliações individuais obtidas bem como o tempo de serviço prestado devem ser levadas 

em conta na nova situação jurídica dos Ex-militares quando ingressam na Administração 

Pública. 

É, portanto, da mais elementar justiça que aquela contabilização seja realizada e que os 

direitos remuneratórios e outros que resultem daquele ingresso sejam efetivados.  

Porém os serviços administrativos que V. Exa. dirige, não lograram regulamentar a 

situação de modo a permitir a concretização devida, levando os restantes departamentos 

ministeriais do governo a que V. Exa pertence a declinar responsabilidades na efetivação 

dos direitos em causa. 

A situação é ilegal, ilegítima e injusta e merece responsabilização pelo seu não 

cumprimento recaindo essa responsabilidade em primeiro lugar, atentas as atribuições 

e competências do Ministério que V. Exa. dirige, na sua pessoa enquanto titular da pasta 

da Modernização do Estado e da Administração Pública.  



 

 

 

 

 
Impõem-se deste modo, por tudo o quanto já foi exposto e desenvolvido em inúmeras 

iniciativas, que no mais absoluto e profundo absurdo, vêm obrigando a que sejam 

denunciadas as faltas de aplicação das medidas de incentivo consignadas aos cidadãos 

que prestaram serviço nas Forças Armadas ao abrigo dos RC e RV, a circunscrição a V.Exa. 

o dever de honrar as obrigações legais a que se encontra adstrita, efetivando a promoção 

e a concretização dos direitos consagrados na lei e no presente afirmados também por 

via da norma contida na Lei do OE de 2021.  

E mais ainda, não ignora decerto, que o significado da palavra ministro é servidor, neste 

caso servidor dos cidadãos que esperam de si o cumprimento da lei. 

Impõe-se, portanto, que mande informar os ora peticionários que procedimentos e atos 

administrativos e medidas concretas determinou no contexto das suas responsabilidades 

para concretizar o direito em causa.  

Requer ainda a situação que nos indique a data de realização de audiência para que os 

representantes dos ex-militares em causa possam discutir soluções que permitam 

concretizar o desiderato legal apontado pelo art.º 22.º da LOE2021 e do n.º 6 do artigo 

30.º do Decreto-Lei nº 320-A/2000, antes da discussão do novo orçamento de estado 

para que se possa conhecer que medidas concretas ainda este ano orçamental o governo 

vai adotar quanto a esta matéria. 

Tudo na medida em que a lei o direito e a Justiça o determinam, para que não seja vã e 

meramente propagandística a promessa de “aposta no capital humano para uma 

administração mais qualificada” que os jornais difundiram e que V. Exa. andou a defender. 

 

Trafaria, 28 de setembro de 2021 

         Com os melhores cumprimentos                                       

O Presidente 

 

    António Augusto Proença da Costa Mota  

   Tenente-Coronel 


