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PROMOÇÕES SUSPENSAS! 
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A CPR – Armada, da Associação Nacional de Sargentos, reuniu para analisar um 
conjunto de situações que se prendem com a vida profissional dos seus associados.  

Dentro de um alargado leque de queixas dirigidas à ANS, a questão das promoções foi 
sem dúvida a que mereceu da nossa parte uma abordagem mais eficaz, por incidir 
especificamente na não concretização de promoções que deveriam já ter ocorrido, derivadas 
de vacaturas do ano de 2010 e anteriores. 

 

Da análise efectuada, concluiu-se: 

1 – Tratar-se de uma suspensão sem qualquer suporte legal, tendo em consideração que o 
atraso verificado, não pode ser imputável aos militares em causa. 

2 – Os militares a aguardar a concretização da promoção, reúnem as condições gerais e 
especiais de promoção. 

3 – Nas promoções por escolha que falta concretizar, foram elaboradas as listas de promoção 
e ordenados dentro de cada quadro especial pelos respectivos concelhos de classe. 

4 – Esta suspensão viola os direitos dos militares lesados, estabelecidos nos artigos, 51º, 52º 
e 165º do EMFAR. 

5 – A suspensão descrita acarreta, na prática, vários prejuízos para os militares envolvidos, 
nomeadamente: No plano profissional, por ter de continuar a exercer funções não 
compatíveis com o posto que deveria ter; no plano financeiro, por receber um vencimento 
inferior ao que perceberia caso a promoção tivesse ocorrido; ainda por no plano profissional 
poderem ocorrer situações de inversão hierárquica provocada por promoção de militares mais 
modernos. 

 

Tendo em consideração o exposto a CPR - Armada aconselha os militares 
prejudicados por esta suspensão a contactar a ANS de forma a encontrar melhores caminhos 
na defesa dos seus direitos. 

 

Não desistas camarada, defende os teus direitos. 
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