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i) Propor os delegados da educação física e des-
porto militar junto dos organismos congéneres
nacionais e internacionais;

j) Elaborar e manter actualizado o cadastro das
infra-estruturas, equipamentos e pessoal ao ser-
viço da educação física e desporto militar, em
articulação com o Atlas Desportivo Nacional;

l) Estudar, em colaboração com os ramos, GNR
e PSP, as medidas adequadas ao pleno apro-
veitamento das infra-estruturas e equipamen-
tos, incluindo a disponibilização da capacidade
sobrante a outras entidades civis, nomeada-
mente ao INDESP;

m) Reunir periodicamente com os delegados das
comissões técnicas permanentes e com os res-
ponsáveis pelas actividades de educação física
e desporto em cada um dos ramos e das forças
de segurança para análise conjunta de assuntos
de interesse comum no âmbito da CEFDM;

n) Elaborar directivas gerais, regulamentos e do-
cumentos de apoio técnico às actividades des-
portivas, difundindo-os, quando aprovados;

o) Estudar os assuntos que lhe sejam submetidos
pelo director-geral de Pessoal em matéria de
educação física e desporto militares.

Artigo 4.o

Comissões técnicas permanentes

1 — Podem ser constituídas comissões técnicas per-
manentes (CTP) com especialistas dos ramos das FA
e das forças de segurança nas várias modalidades do
calendário desportivo militar, no treino físico e na medi-
cina desportiva, sob proposta da CEFDM.

2 — Compete ao chefe do estado-maior do ramo a
que pertencem, ou ao respectivo comandante-geral,
autorizar os membros das CTP a exercer as funções
para que são propostos.

3 — As funções dos membros das CTP são exercidas
em regime de acumulação com as funções exercidas no
respectivo ramo ou força de segurança.

Artigo 5.o

Competências das CTP

Às CTP compete apoiar a CEFDM, designadamente
no seguinte:

a) Planeamento e acompanhamento dos campeo-
natos nacionais e internacionais e outros eventos
na área da sua especialidade;

b) Indigitação dos seleccionadores, preparadores
técnicos, chefes de equipa e treinadores dos ele-
mentos das equipas nacionais da modalidade;

c) Elaboração de pareceres ou de propostas de
aquisição de materiais e equipamentos que se
destinem à melhoria da prestação desportiva dos
atletas;

d) Compilação de doutrina técnica com interesse
para a área específica da CTP e fomento da
prática da modalidade;

e) Assessoria do presidente da CEFDM nos assun-
tos da sua área específica.

Artigo 6.o

Inerências

1 — Salvo decisão em contrário, a tomar caso a caso,
os membros da CEFDM constituem, por inerência, a
delegação portuguesa junto do CISM, sendo o presi-
dente da CEFDM o chefe da delegação.

2 — A representação das FA no COP é assegurada
pelo presidente da CEFDM.

Artigo 7.o

Regulamento das competições desportivas militares

O regulamento das competições desportivas militares
nacionais é aprovado por portaria conjunta dos Minis-
tros da Defesa Nacional e da Administração Interna.

Presidência do Conselho de Ministros, 26 de Março
de 1997.

António Manuel de Oliveira Guterres — António
Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino — Alberto Bernar-
des Costa.

Promulgado em 16 de Agosto de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 21 de Agosto de 1997.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

Decreto Regulamentar n.o 32/97
de 6 de Setembro

A Academia da Força Aérea (AFA), criada pelo
Decreto-Lei n.o 27/78, de 27 de Janeiro, é um esta-
belecimento militar de ensino universitário cuja missão
consiste em ministrar cursos que confiram o grau de
licenciado aos oficiais dos quadros permanentes da
Força Aérea.

Rege-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto Regu-
lamentar n.o 20/88, de 3 de Maio, em conformidade
com o estatuído no Decreto-Lei n.o 48/86, de 13 de
Março, diploma que fixou os critérios gerais de arti-
culação institucional entre os estabelecimentos militares
de ensino superior e os restantes estabelecimentos de
ensino universitário nacionais.

O Decreto-Lei n.o 300/94, de 16 de Dezembro, criou
a Escola Superior de Tecnologias Militares Aeronáuticas
(ESTMA), estabelecimento militar de ensino politécnico
que tem por missão dar a adequada preparação aca-
démica aos oficiais técnicos da Força Aérea, em ordem
à cabal satisfação de imperativos estatutários aplicáveis
a estes militares.

Respeitando princípios de racionalização orgânico-
-estrutural e aproveitando as sinergias já existentes,
fez-se funcionar junto da AFA a escola criada por este
último diploma, dispondo-se ainda que a necessária
regulamentação constasse do Estatuto da AFA e da
ESTMA, o que determina a alteração do mencionado
Estatuto.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 7.o do Decre-

to-Lei n.o 48/86 e no desenvolvimento do regime jurídico
previsto nos artigos 4.o, 6.o e 8.o do Decreto-Lei
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n.o 300/94, respectivamente de 13 de Março e 16 de
Dezembro, e nos termos da alínea c) do artigo 202.o
da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

É aprovado o Estatuto da Academia da Força Aérea
e da Escola Superior de Tecnologias Militares Aero-
náuticas, publicado em anexo ao presente diploma, do
qual faz parte integrante.

Artigo 2.o

É revogado o Decreto Regulamentar n.o 20/88, de
3 de Maio.

Presidência do Conselho de Ministros, 24 de Outubro
de 1996.

António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino — José
Júlio Pereira Gomes — Eduardo Carrega Marçal Grilo.

Promulgado em 11 de Agosto de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 14 de Agosto de 1997.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

ANEXO

Estatuto da Academia da Força Aérea e da Escola
Superior de Tecnologias Militares Aeronáuticas

CAPÍTULO I

Natureza e objectivos

Artigo 1.o

Academia da Força Aérea

1 — A Academia da Força Aérea (AFA) é um esta-
belecimento militar de ensino superior que tem por mis-
são formar oficiais para os quadros permanentes da
Força Aérea e ministrar cursos que se revelem de inte-
resse para o desenvolvimento dos conhecimentos aero-
náuticos a nível nacional.

2 — A AFA desenvolve actividades:

a) De ensino universitário;
b) De investigação e desenvolvimento;
c) De apoio à comunidade.

Artigo 2.o

Escola Superior de Tecnologias Militares Aeronáuticas

1 — A Escola Superior de Tecnologias Militares
Aeronáuticas (ESTMA) é um estabelecimento militar
de ensino superior que tem por missão formar oficiais
técnicos para os quadros permanentes da Força Aérea.

2 — A ESTMA desenvolve actividades de ensino
politécnico.

3 — A ESTMA funciona junto da AFA para efeitos
de gestão comum, nos termos do presente diploma.

CAPÍTULO II

Organização

Artigo 3.o

Estrutura orgânica da AFA

A AFA compreende os seguintes órgãos:

a) Comando;
b) Órgãos de conselho;
c) Direcção de Ensino (DE);
d) Corpo de Alunos (CAL);
e) Grupo de Apoio (GAP).

Artigo 4.o

Comando

1 — O comando é constituído por:

a) Comandante;
b) 2.o comandante;
c) Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP);
d) Órgãos de apoio do comando.

2 — O comandante é um brigadeiro na dependência
directa do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, que
dirige superiormente as actividades da AFA e da
ESTMA e responde pelo cumprimento das respectivas
missões.

3 — O 2.o comandante é um coronel, habilitado com
o grau de licenciado, que substitui o comandante nos
seus impedimentos e exerce as funções estabelecidas
no Regulamento da AFA e da ESTMA, assim como
as que lhe forem delegadas.

4 — O GEP é o órgão de planeamento, coordenação
e elaboração de estudos de gestão no âmbito das atri-
buições da AFA e da ESTMA.

5 — O GEP é chefiado por um coronel, em regime
de acumulação com o exercício de funções docentes.

6 — São órgãos de apoio do comando:

a) O Gabinete do Comando;
b) A Comissão de Planeamento Escolar;
c) A Secretaria-Geral;
d) O Gabinete de Segurança Militar;
e) O Gabinete de Prevenção de Acidentes;
f) A Secção de Justiça;
g) A Secção de Acção Social;
h) A Capelania.

7 — A composição e as competências do GEP e dos
órgãos de apoio são definidas no Regulamento da AFA
e da ESTMA.

Artigo 5.o

Órgãos de conselho da AFA

1 — São órgãos de conselho da AFA:

a) O conselho científico;
b) O conselho pedagógico;
c) O conselho de disciplina escolar.

2 — O conselho científico é o órgão competente para
dar parecer sobre os assuntos relacionados com a orien-
tação científica e técnica do ensino universitário.

3 — O conselho pedagógico é o órgão competente
para dar parecer sobre a orientação pedagógica, a ava-
liação dos cursos e o rendimento escolar.
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4 — O conselho de disciplina escolar é o órgão com-
petente para dar parecer sobre assuntos do âmbito mili-
tar e disciplinar dos alunos.

5 — Os órgãos de conselho são presididos pelo
comandante, podendo este delegar no 2.o comandante
a presidência dos conselhos pedagógico e de disciplina
escolar.

6 — A composição e o funcionamento dos órgãos de
conselho são definidos no Regulamento da AFA e da
ESTMA.

Artigo 6.o

Direcção de Ensino da AFA

1 — À DE compete o planeamento, programação,
execução e controlo da educação científica e cultural
definida nos planos de estudos dos cursos da AFA, em
coordenação com a formação militar, a educação física
e as actividades aéreas, bem como a coordenação de
actividades de investigação e desenvolvimento.

2 — A DE compreende:

a) O Departamento de Ciências de Base;
b) O Departamento de Ciências Sociais e Huma-

nas;
c) O Departamento de Ciências Militares;
d) O Departamento de Ciências Aeronáuticas;
e) O Departamento de Ciências de Infra-Estru-

turas;
f) O Departamento de Ciências da Gestão e

Administração;
g) O Departamento de Ciências de Electrotecnia;
h) Os serviços administrativos.

3 — A DE é dirigida por um coronel dos quadros
especiais para cujo ingresso é exigida licenciatura.

4 — A organização e as competências dos serviços
da DE da AFA são definidas no Regulamento da AFA
e da ESTMA.

Artigo 7.o

Corpo de Alunos

1 — Ao CAL compete o enquadramento militar dos
alunos, o planeamento, a programação, execução e con-
trolo da formação militar e educação física e das acti-
vidades aéreas, em coordenação com a educação cien-
tífica e técnica.

2 — O CAL compreende:

a) O grupo de alunos;
b) Os departamentos de formação militar e de edu-

cação física e desportos;
c) O centro de actividades aéreas;
d) Os serviços administrativos.

3 — O CAL é comandado por um coronel piloto
aviador.

4 — A organização e as competências dos serviços
do CAL são definidas no Regulamento da AFA e da
ESTMA.

Artigo 8.o

Grupo de Apoio

1 — Ao GAP compete assegurar o normal funcio-
namento das actividades de carácter logístico e admi-
nistrativo da AFA e da ESTMA, bem como a segurança
e a defesa das suas instalações, garantindo a eficiência
dos serviços próprios e a prontidão dos recursos dis-
poníveis.

2 — O GAP compreende:

a) As esquadras, esquadrilhas e as secções de
serviços;

b) A secretaria.

3 — O GAP é comandado por um tenente-coronel.
4 — A organização e as competências dos serviços

do GAP são definidas no Regulamento da AFA e da
ESTMA.

Artigo 9.o

Estrutura orgânica da ESTMA

1 — A ESTMA compreende os seguintes órgãos:

a) Comando;
b) Órgãos de conselho;
c) Direcção de Ensino (DE);
d) Corpo de Alunos (CAL);
e) Grupo de Apoio (GAP).

2 — São comuns à AFA e à ESTMA os seguintes
órgãos:

a) Comando;
b) Corpo de Alunos;
c) Grupo de Apoio.

Artigo 10.o

Órgãos de conselho da ESTMA

1 — São órgãos de conselho da ESTMA:

a) O conselho científico;
b) O conselho pedagógico;
c) O conselho de disciplina escolar.

2 — O conselho científico é o órgão competente para
dar parecer sobre os assuntos relacionados com a orien-
tação científica e técnica do ensino politécnico.

3 — O conselho pedagógico é o órgão competente
para dar parecer sobre a orientação pedagógica, a ava-
liação dos cursos e o rendimento escolar.

4 — À presidência, composição e funcionamento dos
órgãos de conselho é aplicável o disposto nos n.os 5
e 6 do artigo 5.o do presente Estatuto.

5 — É comum à ESTMA o conselho de disciplina
escolar da AFA.

Artigo 11.o

Direcção de Ensino da ESTMA

1 — À DE compete o planeamento, programação,
execução e controlo da educação cultural e técnica dos
cursos da ESTMA, em coordenação com a formação
militar, a educação física e as actividades aéreas.

2 — A DE compreende:

a) O Departamento de Ciências de Base;
b) O Departamento de Ciências Sociais e Huma-

nas;
c) O Departamento de Ciências Militares;
d) O Departamento de Ciências da Gestão e

Administração;
e) O Departamento das Tecnologias de Manuten-

ção de Sistemas e Infra-Estruturas Aeronáu-
ticas;
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f) O Departamento das Tecnologias da Operação
dos Sistemas Aeronáuticos;

g) O Departamento das Tecnologias da Segurança;
h) Os serviços administrativos.

3 — A DE é dirigida por um coronel dos quadros
especiais para cujo ingresso é exigida licenciatura.

4 — A organização e as competências dos serviços
da DE são definidas no Regulamento da AFA e da
ESTMA.

CAPÍTULO III

Da organização do ensino

Artigo 12.o

Graus

1 — A AFA confere o grau de licenciado.
2 — A ESTMA confere o grau de bacharel.

Artigo 13.o

Cursos da AFA

1 — Os cursos de licenciatura a ministrar na AFA,
bem como as respectivas estruturas curriculares, são
aprovados por portaria conjunta dos Ministros da
Defesa Nacional e da Educação, sob proposta do Chefe
do Estado-Maior da Força Aérea.

2 — Na elaboração da proposta serão ouvidos os con-
selhos científico e pedagógico.

3 — A AFA ministra, desde já, os seguintes cursos
de licenciatura:

a) Ciências Militares, especialidade de Piloto Avia-
dor;

b) Ciências Militares, especialidade de Engenharia
Aeronáutica;

c) Ciências Militares, especialidade de Engenharia
de Aeródromos;

d) Ciências Militares, especialidade de Engenharia
Electrotécnica;

e) Ciências Militares, especialidade de Engenharia
de Informática;

f) Ciências Militares, especialidade de Adminis-
tração Aeronáutica.

Artigo 14.o

Cursos da ESTMA

1 — Os cursos de bacharelato a ministrar na ESTMA,
bem como os respectivos planos de estudo, são apro-
vados por portaria conjunta dos Ministros da Defesa
Nacional e da Educação, sob proposta do Chefe do Esta-
do-Maior da Força Aérea.

2 — Na elaboração da proposta serão ouvidos os con-
selhos científico e pedagógico.

3 — A ESTMA ministra, desde já, os seguintes cursos
de bacharelato:

a) Tecnologias Militares Aeronáuticas, especiali-
dade de Navegador;

b) Tecnologias Militares Aeronáuticas, especiali-
dade de Técnicos;

c) Tecnologias Militares Aeronáuticas, especiali-
dade de Polícia Aérea.

Artigo 15.o

Outras actividades de formação

1 — A AFA e a ESTMA organizam e ministram cur-
sos, tirocínios e estágios técnico-militares, a indivíduos
habilitados com os graus de licenciado e de bacharel,
que constituam habilitação complementar para ingresso
nas especialidades respectivas.

2 — A criação e regulamentação destas actividades
é fixada por despacho do Chefe do Estado-Maior da
Força Aérea.

Artigo 16.o

Planos de estudos

1 — Os planos de estudos devem ser estruturados de
forma a assegurar a educação integral do aluno nos
domínios de formação científica, técnica, social e huma-
nística, em simultâneo com a formação militar, a edu-
cação física, o treino e a actividade aérea adequados
ao objectivo de cada curso e com a distribuição equi-
librada pelos anos curriculares que o constituem.

2 — As disciplinas e actividades que integram os pla-
nos de estudos dos cursos distribuem-se da seguinte
forma:

a) Disciplinas de ciências de base;
b) Disciplinas de ciências sociais e humanas;
c) Disciplinas de ciências aplicadas da área cien-

tífica de cada curso;
d) Disciplinas de ciências e técnicas aeronáuticas;
e) Disciplinas e actividades de formação militar;
f) Disciplinas e actividades de educação física e

desportos;
g) Treino próprio da especialidade a que o curso

se destina, destinado a dotar os alunos dos
conhecimentos e da experiência necessários ao
desempenho das suas futuras funções.

3 — As disciplinas a que se referem as alíneas a),
b), e) e f) do número anterior são comuns à AFA e
à ESTMA.

Artigo 17.o

Articulação com outras instituições

1 — No âmbito das suas atribuições e visando uma
mais adequada prossecução dos seus objectivos, a AFA
e a ESTMA podem estabelecer acordos, convénios e
protocolos de cooperação com outras instituições de
ensino superior ou de investigação.

2 — Os acordos, convénios e protocolos de coope-
ração a que se refere o número anterior podem ter
nomeadamente em vista:

a) A definição de equivalências curriculares, por
forma a facultar aos alunos a possibilidade de
realizar estudos noutros estabelecimentos de
ensino superior;

b) A realização ou coordenação de projectos de
investigação e desenvolvimento integrados em
objectivos de interesse nacional, nomeadamente
na área da defesa;

c) A utilização recíproca dos recursos materiais e
humanos disponíveis.
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CAPÍTULO IV

Do corpo docente

Artigo 18.o

Constituição do corpo docente

O corpo docente da AFA e da ESTMA é constituído
por militares e civis nas seguintes situações:

a) Professores e assistentes das disciplinas cons-
tantes dos currículos dos diversos cursos;

b) Instrutores das actividades de formação militar
e educação física.

Artigo 19.o

Funções gerais dos docentes

1 — Aos docentes compete:

a) Reger as disciplinas;
b) Leccionar as aulas teóricas, teórico-práticas e

práticas;
c) Dirigir e realizar trabalhos de investigação, de

laboratório e de campo;
d) Cooperar na orientação e coordenação cientí-

fica e pedagógica de uma disciplina ou de um
grupo de disciplinas;

e) Desempenhar outras funções escolares.

2 — A atribuição de funções aos docentes civis é feita
de acordo com a categoria que possuam na carreira
docente do ensino superior, universitário ou politécnico,
consoante os casos, ou nos termos do contrato esta-
belecido.

Artigo 20.o

Professores

1 — Os professores das disciplinas científico-técnicas
e das ciências sociais e humanas são professores da car-
reira docente do ensino superior, universitário ou po-
litécnico, consoante os casos, e professores militares
habilitados com o grau de licenciado, qualificação e com-
provada competência científica e pedagógica para a
regência da disciplina, ou individualidades civis contra-
tadas nos termos do Regulamento da AFA e da ESTMA.

2 — Os professores das disciplinas de ciências e téc-
nicas aeronáuticas e de formação militar e educação
física são, preferencialmente, oficiais da Força Aérea
habilitados com o grau de licenciado, qualificação e com-
provada competência científica, técnica e pedagógica
para a regência da disciplina.

Artigo 21.o

Assistentes

1 — Os assistentes são docentes da carreira do ensino
superior, universitário ou politécnico, consoante os
casos, e militares habilitados com o grau de licenciado,
qualificação e comprovada competência nos domínios
da disciplina atribuída, ou individualidades civis con-
tratadas nos termos do Regulamento da AFA e da
ESTMA.

2 — Aos assistentes é atribuída a leccionação de aulas
teórico-práticas e práticas sob a orientação do respectivo
professor e a prestação de serviço em trabalhos de labo-
ratório ou de campo, podendo ainda ser incumbidos
pelo comandante, ouvidos os conselhos científicos cor-
respondentes, da regência de disciplinas dos cursos de
licenciatura ou bacharelato, respectivamente, quando as
necessidades de serviço manifesta e justificadamente o
imponham.

Artigo 22.o

Instrutores

Os instrutores são oficiais da Força Aérea, ou civis
com a qualificação adequada, de comprovada compe-
tência para o exercício de actividades de instrução e
treino.

Artigo 23.o

Pessoal docente civil

1 — Ao pessoal docente civil das disciplinas de índole
estritamente académica ou científico-técnica dos planos
de estudo dos cursos superiores de nível universitário
ou politécnico é aplicável o Estatuto da Carreira
Docente do Ensino Superior Universitário ou Politéc-
nico, respectivamente, sem prejuízo da aplicação do
Regulamento da AFA e da ESTMA.

2 — O pessoal docente referido no número anterior
terá de realizar provas nos estabelecimentos de ensino
superior portugueses para obtenção dos graus e títulos
académicos previstos no Estatuto da Carreira Docente
do Ensino Superior Universitário e Politécnico que lhe
for aplicável.

Artigo 24.o

Recrutamento e selecção de docentes

1 — O recrutamento e selecção dos professores, assis-
tentes e instrutores é feito através de concurso ou con-
vite, nas condições estabelecidas no Regulamento da
AFA e da ESTMA e no respeito pelo previsto no Esta-
tuto da Carreira Docente do Ensino Superior Univer-
sitário e Politécnico.

2 — As condições de candidatura e os regimes de
contratação e de prestação de serviço são igualmente
definidos no Regulamento referido no número anterior.

CAPÍTULO V

Dos alunos

Artigo 25.o

Regime de admissão

1 — O regime de admissão dos alunos aos cursos indi-
cados nos artigos 13.o e 14.o do presente Estatuto é
o que estiver estabelecido para os estabelecimentos ofi-
ciais de ensino superior.

2 — A admissão de alunos aos cursos indicados no
n.o 1 do artigo 13.o é realizada por concurso documental
e prestação de provas, a que se podem candidatar mili-
tares de qualquer ramo das Forças Armadas e civis,
nos termos do Regulamento da AFA e da ESTMA.

3 — A admissão de alunos aos cursos indicados no
n.o 1 do artigo 14.o é realizada por concurso documental
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e prestação de provas, a que se podem candidatar mili-
tares da Força Aérea, nos termos do Regulamento da
AFA e da ESTMA.

4 — Na fase documental o candidato faz prova da
satisfação das condições exigidas no Regulamento refe-
rido no número anterior.

5 — Os concursos de admissão aos cursos e estágios
ministrados na AFA e na ESTMA ficarão a cargo de
uma comissão, nomeada pelo Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, sob proposta do comandante.

6 — O preenchimento das vagas abertas para os cur-
sos é feito segundo a ordenação dos candidatos apro-
vados, por ordem decrescente das suas classificações
finais.

7 — Podem ser admitidos aos cursos da AFA e da
ESTMA, mediante despacho do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, militares de outros ramos, nos termos
de protocolos celebrados para o efeito, bem como alunos
de nacionalidade estrangeira, ao abrigo de acordos de
cooperação estabelecidos pelo Estado Português.

Artigo 26.o

Situações dos candidatos à admissão

1 — Aos candidatos civis aplicam-se as seguintes
disposições:

a) Na data do início das provas físicas e do estágio
de adaptação são inscritos na categoria de pes-
soal militar em preparação privativo da Força
Aérea destinado directamente a pessoal não
permanente, sendo aumentados à Força Aérea
e incorporados como soldados cadetes;

b) Durante a prestação de provas físicas e a fre-
quência do estágio de adaptação ficam sujeitos
à legislação e demais regulamentos militares de
aplicação geral, designadamente no respeitante
ao regime de invalidez resultante de acidente
ou doença considerados em serviço.

2 — Os candidatos militares mantêm o posto hierár-
quico que possuam durante as fases do concurso de
admissão.

3 — Os candidatos, civis e militares, regressam à situa-
ção anterior se abrangidos por uma das seguintes
situações:

a) Exclusão na fase documental do concurso, por
não satisfação de condição geral de admissão;

b) Não aprovação na fase de prestação de provas
do concurso, por não satisfação de condição
específica e complementar de admissão;

c) Aprovação no concurso de admissão, quando
fiquem para além das vagas abertas para o curso
a que concorreram.

Artigo 27.o

Situação de aluno

1 — Os candidatos aprovados no concurso de admis-
são que preencham as vagas abertas nos respectivos cur-
sos adquirem a situação de aluno da AFA ou da
ESTMA, sendo-lhes aplicadas as seguintes disposições:

a) Transitam para a categoria de pessoal militar
em preparação privativo da Força Aérea des-
tinado directamente a pessoal permanente;

b) São aumentados ao efectivo do CAL, passando
a ser designados por cadetes alunos, se oriundos
de mancebo, de praça e de sargento, ou por
oficiais alunos, com a patente que possuam na
data de admissão, se oriundos de oficial do
regime de contrato ou de voluntariado.

2 — Os cadetes alunos dos cursos de ensino univer-
sitário têm as seguintes graduações:

a) Aspirante a oficial aluno, na data de início do
5.o ano lectivo;

b) Alferes aluno, na data de início do 6.o ano lec-
tivo, caso a duração do curso seja igual ou supe-
rior a seis anos;

c) Tenente aluno, na data de início do 7.o ano
lectivo, caso a duração do curso seja igual a
sete anos.

3 — Os cadetes alunos dos cursos de ensino politéc-
nico são graduados em aspirante a oficial aluno na data
de início do respectivo tirocínio.

Artigo 28.o

Direitos e deveres dos alunos

1 — Os alunos têm os direitos e os deveres inerentes
à condição militar e os que forem consignados no Regu-
lamento da AFA e da ESTMA.

2 — Os alunos têm direito a remuneração, aloja-
mento, alimentação, artigos de fardamento e assistência
médica, medicamentosa e hospitalar, de acordo com a
legislação em vigor.

3 — Os alunos têm direito ao abono de suplementos
nos termos da legislação geral ou específica aplicável
conforme à sua situação militar anterior, ao curso e
ao ano que frequentam.

4 — A contagem do tempo de serviço efectivo e o
correspondente desconto para a Caixa Geral de Apo-
sentações para os alunos que, do antecedente, não deti-
nham a qualidade de militar têm início na data de
aumento ao CAL.

Artigo 29.o

Regime escolar

1 — O regime escolar é definido no Regulamento da
AFA e da ESTMA.

2 — Os cursos são frequentados em regime de inter-
nato, podendo ser facultado outro regime, em casos
especiais a definir no Regulamento da AFA e da
ESTMA.

3 — O regime de frequência para os alunos estran-
geiros é definido, em cada caso, por despacho do Chefe
do Estado-Maior da Força Aérea.

4 — A avaliação do aproveitamento dos alunos é feita,
no decorrer do curso, por meio de provas, testes, tra-
balhos, exames e pela apreciação de outros aspectos
significativos do comportamento escolar.

5 — Os alunos dos cursos da AFA podem transitar
para outros cursos da AFA e da ESTMA, nos termos
do respectivo Regulamento.

6 — Da conclusão do respectivo curso será passado
diploma donde conste a classificação final obtida, que
serve de base para a inscrição na escala da especialidade
a que se destina o oficial.
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7 — Os alunos estão sujeitos a regime disciplinar pró-
prio, sem prejuízo da sua sujeição aos demais regula-
mentos militares de aplicação geral.

Artigo 30.o

Eliminação do curso

1 — As condições de eliminação dos cursos são fixa-
das no Regulamento da AFA e da ESTMA.

2 — O aluno eliminado do curso antes do seu termo
transita para uma das seguintes situações:

a) Se oriundo de mancebo, regressa à situação
anterior;

b) Se oriundo de militar, regressa à situação ante-
rior, no ramo das Forças Armadas a que
pertence.

3 — O aluno eliminado do curso é obrigado a entregar
o fardamento e outros artigos que lhe tenham sido for-
necidos por conta do Estado, nas condições de con-
servação correspondentes ao tempo de uso.

Artigo 31.o

Desistência do curso

1 — É facultada ao aluno a desistência do curso, nos
termos do Regulamento da AFA e da ESTMA.

2 — Ao aluno desistente pode ser exigido o paga-
mento de uma indemnização ao Estado, nas condições
fixadas no Regulamento da AFA e da ESTMA, por
forma a cobrir, total ou parcialmente, as despesas efec-
tuadas com a sua preparação.

3 — Ao aluno que desista do respectivo curso é apli-
cável o disposto no artigo anterior.

Artigo 32.o

Ingresso nos quadros permanentes

1 — Os alunos da AFA e da ESTMA, após a con-
clusão do curso, são abatidos ao CAL e ingressam nos
quadros permanentes de oficiais na especialidade a que
o curso dá acesso.

2 — O ingresso na especialidade faz-se por ordem
decrescente da classificação final obtida no respectivo
curso.

CAPÍTULO VI

Disposições diversas

Artigo 33.o

Regulamento da AFA e da ESTMA

1 — O Regulamento da AFA e da ESTMA é apro-
vado por portaria do Ministro da Defesa Nacional, sob
proposta do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea,
ouvidos os conselhos científicos e pedagógicos da AFA
e da ESTMA.

2 — Do Regulamento da AFA e da ESTMA devem
constar as disposições necessárias e suficientes para a
execução do presente Estatuto.

Artigo 34.o

Quadro de pessoal docente

O quadro de pessoal docente militar e civil da AFA
e da ESTMA é aprovado por portaria dos Ministros
da Defesa Nacional e das Finanças, mediante proposta
do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea.

Artigo 35.o

Meios aéreos

1 — À AFA podem ser atribuídos, com carácter defi-
nitivo ou temporário, meios aéreos da Força Aérea ade-
quados à actividade aérea de instrução.

2 — O tipo e a modalidade da dotação de meios
aéreos são definidos por despacho do Chefe do Esta-
do-Maior da Força Aérea.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Portaria n.o 825/97
de 6 de Setembro

Pela Portaria n.o 722-Q13/92, de 15 de Julho, foi con-
cessionada ao Clube de Caça e Pesca de Murça uma
zona de caça associativa situada no município de Murça,
com uma área de 1907,50 ha.

Com o Acórdão do Tribunal Constitucional
n.o 866/96, de 18 de Dezembro, foi declarada a incons-
titucionalidade dos n.os 3 a 6 do artigo 63.o do Decre-
to-Lei n.o 311/87, de 10 de Agosto, dos n.os 3, 4, 6 e
7 do artigo 65.o do Decreto-Lei n.o 274-A/88, de 3 de
Agosto, e dos artigos 71.o e 76.o do Decreto-Lei
n.o 251/92, de 12 de Novembro, por violação do artigo 2.o
e do n.o 1 do artigo 62.o da Constituição da República
Portuguesa, na parte em que a criação de zonas de caça
associativa impôs a integração de terrenos relativamente
aos quais os respectivos titulares de direitos reais sobre
os mesmos não produziram uma efectiva manifestação
de vontade no sentido dessa integração.

Considerando que, por força do citado acórdão, a
inconstitucionalidade das normas dos artigos atrás refe-
ridos determina a exclusão dos prédios integrados em
zonas de caça associativa sem o acordo dos respectivos
titulares, a zona de caça associativa constituída pela Por-
taria n.o 722-Q13/92, de 15 de Julho, encontra-se abran-
gida pela declaração de inconstitucionalidade referida.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do

Desenvolvimento Rural e das Pescas, com fundamento
no artigo 2.o da Lei n.o 28/82, de 15 de Novembro, revo-
gar a concessão da zona de caça associativa atribuída
pela Portaria n.o 722-Q13/92, de 15 de Julho, ao Clube
de Caça e Pesca de Murça (processo n.o 1123-DGF).

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas.

Assinada em 8 de Agosto de 1997.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Luís Manuel Capoulas Santos, Secre-
tário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento
Rural.


