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Estamos a um mês e meio do final do ano 
e, até ao momento, promoções, nem vê-las!  

O Plano de promoções para 2021, foi 
entregue, como sempre, no final do ano 
passado e as dotações orçamentais foram 
incluídas nos orçamentos dos ramos das 
Forças Armadas.  

Há Camaradas com condições para 
promoção desde o dia 01 de Janeiro de 2021. 
E há vagas!  

Apesar de ter desaparecido a norma legal 
que ditava que os efeitos remuneratórios só 
produziam efeitos no dia seguinte à 
publicação em Diário da República, passando 
tais efeitos a serem produzidos à data do 
Despacho de promoção publicado pelo Chefe 
de Estado-Maior do Ramo, o facto é que, em 
termos práticos, por via do atraso dos vários 
Despachos, os militares continuam a ser alvo 
dos efeitos perversos da medida, excepção 
feita para os Oficiais-generais que continuam 
a ser promovidos em tempo e dispensados 
destes despachos! 

Num quadro em que os vencimentos dos 
militares não são actualizados há uma dúzia 
de anos e em que a tabela remuneratória dos 
militares dos QP, em RC, RCE e RV, comporta 
graves e gritantes situações de injustiça (para 
os Sargentos, e também para as Praças) e 
tratamento elitista e desigual, todos estes 
atrasos e incumprimentos da lei representam 
enormes perdas nos orçamentos familiares 
dos militares, particularmente nos militares 
das mais baixas patentes (Sargentos e Praças), 
para além de contribuírem para o sentimento 
de frustração e desmotivação nas fileiras. 

Perguntamos: 

- Ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, ao Sr. 
Ministro das Finanças e, ao Sr. Primeiro-
Ministro, quando pensam efectivar as 
promoções, referentes a 2021, de todos os 
militares das Forças Armadas? 

- E perguntamos, também, ao Comandante 
Supremo da Forças Armadas se, também 
nesta matéria, entende que é um equívoco ou 
não está informado? 

Convém não esquecer que o Governo 
continua em funções e que o orçamento de 
Estado para 2021 está ainda em vigor pelo 
que nada justifica que não se produza de 
imediato o despacho autorizador das 
promoções, acabando com o comportamento 
relapso que mais uma vez tantos prejuízos 
vem causando aos militares. 

Ano após ano, sucessivos governos, vêm 
esbulhando os militares, não os promovendo 
a tempo e horas!  

Este ano está a ser mais um! 

Esta situação, como outras, não pode ser 
aceite como “normal”! A repetição da 
situação, ano após ano, não pode levar à 
aceitação como se de algo normal se tratasse! 
É uma situação anormal e, como anormal que 
é, deve ser firmemente combatida! 

Os Sargentos de Portugal, congregados na 
sua associação representativa de classe, a 
ANS, não calarão, nunca, o protesto acerca 
desta e de outras matérias.   

Teremos que lutar, unidos e determinados 
para que em 2022, este esbulho tenha fim! 

 

A Direcção 


