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 Portaria n.º 468/2013
Manda o General Chefe do Estado -Maior do Exército, por portaria 

de 02 de julho de 2013, promover ao posto de MAJOR, nos termos do 
disposto nos artigos 56.º, 60.º e 240.º do Estatuto dos Militares das Forças 
Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 236/99, de 25 de 
junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 197 -A/2003, 
de 30 de agosto, por satisfazerem as condições gerais e especiais de 
promoção os seguintes Oficiais:

Capitão infantaria, 04274793, Hermano Torres Lee Chin, ficando 
posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à 
esquerda do Major de Infantaria, 02533895, Sérgio Alexandre Cascais 
Martins.

Capitão Artilharia, 00827995, Nuno Miguel Lopes Salvado, ficando 
posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à 
esquerda do Major de Artilharia, 11079894, Pedro Alexandre Bretes 
Ferro Amador.

Capitão Administração Militar, 11346593, José Humberto de Faria 
Pinheiro, ficando posicionado na lista geral de antiguidades do seu qua-
dro especial à esquerda do Major de Administração Militar, 08260594, 
Leonel Lopes Henriques.

Os referidos oficiais contam a antiguidade do novo posto desde 01 
de janeiro de 2013, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 175.º do EMFAR, ficando integrados na primeira posição da 
estrutura remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do 
artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro.

Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte ao 
da publicação do diploma de promoção no Diário da República, nos 
termos do n.º 7 do artigo 35.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro 
(Orçamento do Estado para 2013).

Ficam na situação de quadro, ao abrigo do artigo 172.º do EMFAR.
As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto n.º 8 

do artigo 35.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento do 
Estado para 2013) e na sequência da autorização concedida pelo Des-
pacho n.º 7178/2013, de 24 de maio, de Suas Excelências os Ministros 
de Estado e das Finanças e da Defesa Nacional, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 107, de 04 de junho de 2013, e considerando as 
carências de efetivos existentes no posto de major e as necessidades de 
caráter operacional do Exército.

3 de julho de 2013. — O Chefe da RPM, José Domingos Sardinha 
Dias, COR ART.
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 FORÇA AÉREA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea

Despacho n.º 8938/2013
Decorridos sete anos desde a implementação da Declaração de Bolo-

nha no Ensino Superior, torna -se necessário reavaliar a adequação dos 
critérios para a ordenação dos candidatos aos concursos de admissão 
aos Cursos de Formação de Oficiais do Regime de Contrato (CFO/RC), 
no sentido de integrar na fórmula de ordenação a justa ponderação da 
classificação das habilitações académicas e da classificação obtida 
nas provas de avaliação psicológica e de avaliação de conhecimentos 
científicos, quando lhes sejam exigidas.

Decorridos também seis anos desde a criação do Sistema Nacional 
de Qualificações que, no âmbito do processo de reforma do ensino pro-
fissional, procede à integração e articulação das qualificações obtidas 
através dos diferentes subsistemas de educação, torna -se necessário 
proceder a uma reavaliação e consequente readequação dos critérios 
para a ordenação dos candidatos aos concursos de admissão aos Cursos 
de Formação de Praças do Regime de Contrato (CFP/RC), no sentido 
de estabelecer na fórmula de ordenação a justa ponderação da classi-
ficação das habilitações académicas e da classificação das provas de 
avaliação psicológica e de conhecimentos técnico -científicos, quando 
lhes sejam exigidos.

Considerando que o processo de seleção dos candidatos ao CFO/RC 
e ao CFP/RC deverá reger -se por critérios de ordenação tanto quanto 
possível uniformes.

Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Or-
gânica n.º 1 -A/2009, de 7 de julho (LOBOFA), e do n.º 5 do artigo 25.º 

do Decreto -Lei n.º 289/2000, de 14 de novembro (RLSM), determino 
o seguinte:

1 — Os candidatos aos concursos de admissão ao CFO/RC são or-
denados, por ordem decrescente de classificação, de acordo com a 
seguinte fórmula: 

  
 a) Para efeitos da fórmula constante no ponto anterior, considera -se 

que:
R — Classificação da Habilitação Académica;
x — Fator de Ponderação da Classificação da Habilitação Acadé-

mica;
S — Classificação das Provas de Avaliação Psicológica;
y — Fator de Ponderação da Classificação das Provas de Avaliação 

Psicológica;
T — Classificação das Provas de Avaliação de Conhecimentos Cien-

tíficos;
z — Fator de Ponderação das Provas de Avaliação de Conhecimentos 

Científicos;

b) Os fatores de ponderação (x, y, z), podem tomar os seguintes 
valores: 

Especialidades

Fatores de Ponderação

x y z

PIL, NAV, TOCART e TODCI. . . 2 5 4
Restantes Especialidades . . . . . . 2 4 4

 c) Em caso de igualdade de classificação será dada preferência aos 
candidatos com menor idade.

2 — Os candidatos aos concursos de admissão ao CFP/RC são or-
denados, por ordem decrescente de classificação, de acordo com a 
seguinte fórmula: 

  
 a) Para efeitos da fórmula constante no ponto anterior, considera -se 

que:
R — Classificação da Habilitação Académica;
x — Fator de Ponderação da Classificação da Habilitação Acadé-

mica;
S — Classificação das Provas de Avaliação Psicológica;
y — Fator de Ponderação da Classificação das Provas de Avaliação 

Psicológica;
T — Classificação das Provas de Avaliação de Conhecimentos 

Técnico -Científicos;
z — Fator de Ponderação das Provas de Avaliação de Conhecimentos 

Técnico -Científicos;

b) Os fatores de ponderação (x, y, z), podem tomar os seguintes 
valores: 

Especialidades

Fatores de Ponderação

x y z

OPCART e OPRDET. . . . . . . . . 2 5 4
Restantes Especialidades . . . . . . 2 4 4

 c) Em caso de igualdade de classificação será dada preferência aos 
candidatos com menor idade.

3 — O presente Despacho será aplicado aos concursos abertos a partir 
da data da sua publicação no Diário da República.

4 — É revogado o Despacho do CEMFA n.º 51/2010, de 1 de ju-
nho.

28 de junho de 2013. — O Chefe do Estado -Maior da Força Aérea, 
José António de Magalhães Araújo Pinheiro, general.
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