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Para:  

- Excelentíssima Senhora Ministra da Defesa Nacional 

 

Com Conhecimento: 

- Excelentíssimo Senhor Presidente da República e Comandante Supremo das Forças 

Armadas 

- Líder do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) 

- Líder do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) 

- Líder do Grupo Parlamentar do Partido CHEGA 

- Líder do Grupo Parlamentar do Partido Iniciativa Liberal (IL)  

- Líder do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP)  

- Líder do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE)  

- Deputada Única representante do Partido Animais e Natureza (PAN)  

- Deputado Único representante do Partido LIVRE 

- 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 

 

ASSUNTO: Contabilização das avaliações de serviço obtidas pelos ex-militares das Forças 

Armadas, para efeitos de progressão nas carreiras após ingresso na Administração Pública 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
O artigo 22º da Lei do Orçamento de Estado para 2021 (OE2021) acautela que 

“Após ingresso na Administração Pública, as avaliações de serviço obtidas pelos ex-

militares nos anos em que desempenharam funções nas Forças Armadas, são 

contabilizadas para efeitos de atribuição de posição remuneratória no âmbito do 

Sistema Integrado de Avaliação da Administração Pública (SIADAP), com as devidas 

adaptações”. 

Este artigo, expressando a mais profunda justiça aos ex-militares que, terminados 

os seus contratos ao serviço das Forças Armadas, ingressaram e ingressam na 

Administração Pública, foi inscrito no OE2021 após empenhamento de todos os 

Partidos com assento parlamentar. 

Sucede, porém, que até à data, passado que está mais de um ano, não houve da 

parte do Governo a fundamental regulamentação, e consequentes orientações a 

todos os serviços da Administração Pública (Central, Local, Institutos Públicos…), 

por forma a que, na prática, sejam consideradas as avaliações de serviço militar, 

sendo contabilizados os pontos (1, 2 ou 3) anuais, consoante a valoração das 

avaliações de serviço militar, a considerar para efeitos do SIADAP. 

Em consequência, o conjunto muito restrito de cidadãos que se constituem estes 

ex-militares, está há mais de 4 (quatro) anos a ser fortemente prejudicado na sua 

legítima e legal progressão nas carreiras na Administração Pública, constituindo-

se como os únicos cujo desbloqueamento de carreiras não se realizou a partir de 

1 de janeiro de 2018.  

Esta questão, cada vez mais emergente, sendo do pleno conhecimento de Vossa 

Excelência, Senhora Ministra, requer, pois, com a maior urgência, a necessária 

regulamentação e consequentes orientações a todos os serviços da Administração 

Pública, num momento particularmente sensível em que se discute, na 

especialidade, o Orçamento do Estado para 2022, sob pena de se manter por mais 



 

 

 

 

 
tempo esta profunda injustiça discriminatória deste conjunto de cidadãos e 

cidadãs.  

Acresce informar ainda Vossa Excelência que a AOFA tem vindo a reunir nas 

últimas semanas, na Assembleia da República, com todos os Partidos, sendo esta 

temática uma das abordadas nas reuniões e que colhe concordância unânime 

sobre a justiça da medida inscrita sob o artigo nº 22 do OE2021. 

 

À Superior consideração de Vossa Excelência 

   

 

Trafaria, 17 de maio de 2022 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente 

 

António Augusto Proença da Costa Mota  

Tenente-Coronel 


