ESTATUTO DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS (EMFAR)
(Decreto-Lei n.º 236/99, de 25JUN, com as alterações e rectificações introduzidas
pela Declaração de Rectificação n.º 10-BI/99, de 31JUL, Lei n.º 25/2000, de 23AGO,
Decreto-Lei n.º 232/2001, de 25AGO, Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30AGO,
Decreto-Lei n.º 70/2005, de 17MAR, Decreto-Lei n.º 166/2005, de 23SET e DecretoLei n.º 310/2007, de 11 SET.)
2 - O militar no activo pode encontrar-se na efectividade de serviço ou fora da
efectividade de serviço.
Artigo 142.º
Reserva
1 - Reserva é a situação para que transita o militar do activo quando verificadas as
condições estabelecidas neste Estatuto, mantendo-se, no entanto, disponível para o
serviço.
2 - O militar na reserva pode encontrar-se na efectividade de serviço ou fora da
efectividade de serviço.
3 - O efectivo de militares na situação de reserva é variável.
Artigo 143.º
Reforma
1 - Reforma é a situação para que transita o militar, no activo ou na reserva, que seja
abrangido pelo disposto no Artigo 159.º
2 - O militar na reforma não pode exercer funções militares, salvo nas circunstâncias
excepcionais previstas neste Estatuto.
SUBSECÇÃO II
Activo
Artigo 144.º
Situações em relação à prestação de serviço
O militar no activo pode estar, em relação à prestação de serviço, numa das seguintes
situações:
a) Comissão normal;
b) Comissão especial;
c) Inactividade temporária;
d) Licença sem vencimento.
Artigo 145.º
Comissão normal
Designa-se comissão normal a prestação de serviço nas Forças Armadas ou fora delas,
desde que em cargos e funções militares, bem como nos casos especialmente
previstos no presente Estatuto e em legislação própria.
Artigo 146.º
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Comissão especial
1 - Designa-se comissão especial o exercício de funções públicas que, não sendo de
natureza militar, assumam interesse nacional.
2 - Ao militar em comissão especial não é permitido o uso de uniforme em actos de
serviço relativos às funções a que não corresponde o direito ao uso de insígnias
militares.
Artigo 147.º
Inactividade temporária
1 - O militar no activo considera-se em inactividade temporária nos seguintes casos:
a) Por motivo de acidente ou doença, quando o impedimento exceda 12 meses e a
junta médica, por razões justificadas e fundamentadas, não se encontre ainda em
condições de se pronunciar quanto à sua capacidade ou incapacidade definitivas;
b) Por motivos criminais ou disciplinares, quando no cumprimento das penas de
presídio militar, de prisão militar ou de inactividade.
2 - Para efeitos de contagem do prazo fixado na alínea a) do número anterior, são
considerados todos os impedimentos por doença e as licenças de junta médica, desde
que o intervalo entre dois períodos consecutivos seja inferior a 30 dias.
3 - A situação do militar assistido pelo Centro Militar de Medicina Preventiva é
regulada em legislação especial.
Artigo 148.º
Efeitos da inactividade temporária
1 - Quando decorridos 48 meses de inactividade temporária por doença ou acidente e
a junta médica, por razões justificadas e fundamentadas, não esteja ainda em
condições de se pronunciar quanto à capacidade definitiva do militar, deve-se
observar o seguinte:
a) Se a inactividade for resultante de acidente ou doença não considerados em serviço
nem por motivo do mesmo, o militar tem de optar pela passagem à situação de
reforma ou de licença ilimitada;
b) Se a inactividade for resultante de acidente ocorrido em serviço ou de doença
adquirida ou agravada em serviço, ou por motivo do mesmo, o militar poder-se-á
manter nesta situação até ao máximo de seis anos, caso a junta médica não se haja,
entretanto, pronunciado, após o que tem de optar pela passagem à situação de reforma
extraordinária ou de licença ilimitada.
2 - A inactividade temporária resultante do cumprimento de penas criminais ou
disciplinares produz os efeitos previstos na lei.
Artigo 149.º
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Licença sem vencimento
Considera-se na situação de licença sem vencimento o militar que se encontre de
licença ilimitada ou registada nos termos do presente Estatuto.

Artigo 150.º
Situações quanto à efectividade de serviço
1 - Considera-se na efectividade de serviço o militar no activo que se encontre:
a) Em comissão normal;
b) Na inactividade temporária por acidente ou doença.
2 - Considera-se fora da efectividade de serviço o militar no activo quando, para além
do disposto no n.º 3 do Artigo 43.º, se encontre:
a) Em comissão especial;
b) De licença ilimitada.
Artigo 151.º
Regresso à situação de activo
1 - Regressa ao activo o militar na reserva ou na reforma que desempenhe o cargo de
Presidente da República, voltando à situação anterior logo que cesse o seu mandato.
2 - Regressa ao activo o militar na reserva ou na reforma que seja promovido por
distinção ou a título excepcional, voltando à situação anterior se se mantiverem as
condições que determinaram a passagem a essas situações.
3 - Regressa ao activo o militar que, tendo transitado para a reserva ou reforma por
motivo disciplinar ou criminal, seja reabilitado, sem prejuízo dos limites de idade em
vigor.

SUBSECÇÃO III
Reserva
Artigo 152.º
Condições de passagem à reserva
1 - Transita para a situação de reserva o militar que:
a) Atinja o limite de idade estabelecido para o respectivo posto;
b) Tenha 20 ou mais anos de serviço militar, a requeira e lhe seja deferida;
c) Declare, por escrito, desejar passar à reserva depois de completar 36 anos de tempo
de serviço militar e 55 anos de idade;
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d) Seja abrangido por outras condições legalmente previstas.
2 - Na situação de passagem à reserva prevista no n.º 7 do Artigo 31.º-F da LDNFA, a
indemnização a prestar pelo militar é fixada pelo CEM do ramo respectivo, nos
termos constantes do n.º 3 do artigo 170.º do presente Estatuto.
(Nota: A nova redacção da alínea c) do n.º 1 só entra em vigor no dia 1 de Janeiro de
2007, nos termos do n.º 2 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 166/2005, de 23 de Setembro.
Até à referida data continua a aplicar-se a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º
236/99, de 25 de Junho, ou seja “c) Declare, por escrito, desejar passar à reserva
depois de completar 36 anos de tempo de serviço militar ou 55 anos de idade; “.
Artigo 153.º
Limites de idade
Os limites de idade de passagem à reserva são os seguintes:
a) Oficiais cuja formação de base é uma licenciatura ou equivalente:
Almirante ou general - 64;
Vice-almirante ou tenente-general - 62;
Contra-almirante ou major-general - 59;
Capitão-de-mar-e-guerra ou coronel - 57;
Restantes postos - 56;
b) Oficiais cuja formação de base é um bacharelato, ou equivalente:
Capitão-de-mar-e-guerra ou coronel - 60;
Capitão-de-fragata ou tenente-coronel - 59;
Restantes postos - 58;
c) Sargentos:
Sargento-mor - 60;
Restantes postos - 57;
d) Praças - todos os postos - 57.
Artigo 154.º
Outras condições de passagem à reserva
1 - Transita para a situação de reserva o militar no activo que, no respectivo posto,
complete o seguinte tempo de permanência na subcategoria ou posto:
a) Dez anos em oficial general, no caso de vice-almirante ou tenente-general;
b) Seis anos em contra-almirante ou major-general, nos casos em que o respectivo
quadro especial inclua ou confira acesso ao posto de vice-almirante ou tenentegeneral;
c) Oito anos em contra-almirante ou major-general, em capitão-de-mar-e-guerra ou
coronel, ou em capitão-de-fragata ou tenente-coronel, nos casos em que estes postos
sejam os mais elevados dos respectivos quadros especiais, nos termos do Artigo 129.º
do presente Estatuto;
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d) Oito anos em sargento-mor.
2 - Transita ainda para a situação de reserva o militar que seja excluído da promoção
ao posto imediato nos termos do disposto no n.º 2 do Artigo 185.º e no artigo 189.º do
presente Estatuto.
Artigo 155.º
Prestação de serviço efectivo por militares na reserva
1 - O militar na situação de reserva na efectividade de serviço desempenha cargos ou
funções inerentes ao seu posto compatíveis com o seu estado físico e psíquico, não lhe
podendo, em regra, ser cometidas funções de comando e direcção.
2 - A prestação de serviço efectivo por militares na reserva processa-se:
a) Por decisão do CEM do ramo, para o desempenho de cargos ou exercício de
funções militares;
b) Por convocação do CEM do ramo, para participação em treinos ou exercícios;
c) A requerimento do próprio, mediante despacho favorável do CEM do ramo.
3 - A convocação nos termos da alínea b) do número anterior deve ser planeada em
tempo e dada a conhecer ao interessado com a antecedência mínima de 60 dias.
4 - O militar que, por sua iniciativa, transitar para a situação de reserva só pode
regressar à efectividade de serviço, a seu pedido, decorrido um ano sobre a data da
mudança de situação, desde que haja interesse para o serviço.
5 - O militar na reserva pode ser nomeado para frequentar cursos ou estágios de
actualização.
6 - Os efectivos e as condições em que estes prestam serviço são definidos
anualmente por portaria do Ministro da Defesa Nacional, sob proposta do CCEM,
tendo em conta as necessidades de exercício de funções descritas no n.º 1.
Artigo 156.º
Estado de sítio ou guerra
Decretada a mobilização geral ou declarados o estado de sítio ou a guerra, o militar na
reserva deve apresentar-se ao serviço efectivo, de acordo com as normas estabelecidas
pelo seu ramo.
Artigo 157.º
Data de transição para a reserva
1 - A transição para a reserva tem lugar na data fixada no documento oficial que
promova a mudança de situação, sendo objecto de publicação no Diário da República
e na ordem do ramo respectivo.
2 - Os militares excluídos da promoção, nos termos do Artigo 189.º, transitam para a
situação de reserva em 31 de Dezembro do ano em que sejam abrangidos pelo
disposto no referido artigo.
Artigo 158.º
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Suspensão da transição para a reserva
1 - A transição para a situação de reserva é sustada quando o militar atinja o limite de
idade no seu posto ou seja abrangido pelas alíneas a) ou b) do n.º 1 do Artigo 154..º e
se verifique a existência de uma vacatura em data anterior e de cujo preenchimento
possa resultar a sua promoção ao posto seguinte, transitando para a situação de adido
até à data da promoção ou da mudança de situação.
2 - Em caso de não promoção, a data de transição para a reserva é a do preenchimento
da vacatura a que se refere o número anterior.
3 - A transição para a situação de reserva nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do
n.º 1 do Artigo 154.º fica suspensa, salvo declaração em contrário do militar,
enquanto permanecerem na situação de activo militares por ele ultrapassados na
promoção aos postos mencionados no referido artigo.

SUBSECÇÃO IV
Reforma
Artigo 159.º
Reforma
1 - O militar passa à situação de reforma sempre que:
a) Atinja os 65 anos de idade;
b) Complete, seguida ou interpoladamente, cinco anos na situação de reserva fora da
efectividade
de
serviço,
sem prejuízo
do
disposto
no
n.º
2;
c) Requeira a passagem à situação de reforma depois de completados 60 anos de
idade.
2 - O militar que se encontre na situação prevista no n.º 4 do Artigo 206.º só pode
requerer a passagem à situação de reforma depois de completados 60 anos de idade.
3 - O militar, tendo prestado o tempo mínimo de serviço previsto no Estatuto da
Aposentação, passa à situação de reforma sempre que:
a) Seja julgado física ou psiquicamente incapaz para todo o serviço, mediante parecer
de competente junta médica, homologado pelo respectivo CEM;
b) Opte pela colocação nesta situação quando se verifiquem as circunstâncias
indicadas na alínea a) do n.º 1 do Artigo 148.º;
c) Seja abrangido por outras condições estabelecidas na lei.
4 - No caso de militar abrangido pelo Artigo 154.º, que transite para a situação de
reserva com idade inferior ao limite de idade estabelecido no artigo 153.º, o tempo de
permanência fora da efectividade de serviço, a que se refere a alínea b) do n.º 1, é
contado a partir da data em que o militar atingir aquele limite de idade.
Artigo 160.º
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Reforma extraordinária
Passa à situação de reforma extraordinária o militar que:
a) Independentemente do tempo de serviço militar, seja julgado física ou
psiquicamente incapaz para o serviço mediante parecer de competente junta médica,
homologado pelo respectivo CEM, nos casos em que a incapacidade for resultante de
acidente ocorrido em serviço ou doença adquirida ou agravada em serviço, ou por
motivo do mesmo;
b) Opte pela colocação nesta situação quando se verifique a circunstância prevista na
alínea b) do n.º 1 do Artigo 148.º;
c) Seja abrangido por outras condições estabelecidas na lei.
Artigo 161.º
Prestação de serviço na reforma
Para além do previsto no Estatuto da Aposentação, sendo declarado o estado de sítio
ou a guerra, o militar na situação de reforma pode ser chamado a prestar serviço
efectivo compatível com o seu posto, aptidões e estado físico e psíquico.
Artigo 162.º
Data de transição para a reforma
A passagem à reforma tem lugar na data fixada no documento oficial que promova a
mudança de situação, sendo objecto de publicação no Diário de República e na ordem
do ramo a que pertença o militar.

SECÇÃO II
Efectivos
SUBSECÇÃO
Quadros
Artigo 163.º
Quadro de pessoal
1 - Designa-se por quadro de pessoal do ramo o número de efectivos permanentes na
situação do activo, distribuídos por categorias e postos, afectos ao desempenho de
cargos e exercício de funções.
2 - O quadro de pessoal de cada ramo desdobra-se em quadros especiais, sendo fixado
por decreto-lei, sob proposta do CCEM.
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