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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 
 

ACADEMIA MILITAR 
Direção de Ensino 

Repartição de Administração Escolar 
  

CONCURSO DE ADMISSÃO DE 2018/2019 
 

CANDIDATO (A) 
 

 

Esta é a relação dos documentos que deverá entregar ou enviar por correio na/para a 

Academia Militar, nas datas estipuladas, para que a sua candidatura seja considerada correta. 

CANDIDATOS CIVIS 

 

 
 

FASE 
COMPLEMENTAR 

 
 

De 23 Julho a 
 08 Agosto 

 

 

 
Declaração de utilização de dados pessoais – Mod. L/SRA18; 

Termo de Responsabilidade – Mod. C /SRA18; 

Declaração dos Pais, caso seja menor – Mod. D /SRA18; 

Declaração da não eliminação de Estabelecimentos de Ensino Superior Militar e 
Policial – Mod. E /SRA18; 

Certidão de Nascimento; 

Certidão de Registo Criminal;  

Declaração do Centro de Recrutamento sobre Situação Militar ou fotocópia da 
cédula militar;  

Ficha de Classificação para Acesso ao Ensino Superior (Ficha ENES) de 2018 ou 
fotocópia devidamente autenticada pela Escola ou reconhecida notarialmente  

Atestado Médico – Mod. H /SRA18 (Passado com data entre 02 de Julho e 08 de 
Agosto); 

Termo de responsabilidade para a Prova de Aptidão Física – Mod. I ou J /SRA18; 

Fotocópia do pedido de recurso (caso aguarde recurso de exame (s)). 
 

 

 

 

 

 

 

VEJA NO VERSO AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A ADMISSÃO AO CONCURSO 

 

 



V.S.F.F.             

 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO DE 2018/2019 

 

 

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 

 

� Ser cidadão português; 

� Não completar 22 anos, até 31 de Dezembro de 2018; 

� Ter pelo menos 1,64m ou 1,60m de altura, conforme seja do sexo masculino ou feminino; 

� Não ter antecedentes criminais; 

� Possuir a robustez física indispensável ao exercício da profissão militar; 

� Estar autorizado a concorrer, pelos pais ou por quem exerça a responsabilidade paternal, no caso de ter 

menos de 18 anos de idade; 

� Estar em situação militar regular, tendo cumprido as obrigações militares fixadas na Lei do Serviço Militar; 

� Não ter sido eliminado da Academia Militar ou de outros estabelecimentos de ensino superior público militar 

ou policial, exceto se por desistência; 

� Não ter sido dado como incapaz para o serviço militar em Junta Hospitalar de Inspeção; 

� Realizar o exame nacional de acesso ao ensino superior de 2018, da(s) prova(s) de ingresso estabelecida(s) 

para cada curso ou as equivalentes dos anos de 2016 ou 2017, segundo deliberação Nº 174 / 2018 de 

CNAES; 

� Ter aprovação num curso de ensino secundário ou habilitação legalmente equivalente, (certificado pelo 

Ministério da Educação); 

� Apresentar a ficha original dos exames nacionais do ensino secundário (Ficha ENES de 2018) para a 

candidatura ao ensino superior, satisfazendo esta a(s) prova(s) de ingresso estabelecida(s) para cada curso 

pretendido; 

� Satisfazer os pré-requisitos fixados para os cursos da Academia Militar. 

 

 

 

Em caso de dúvidas deverá contactar-nos através dos telefones:  

 

Rede Civil – 21 318 69 70 / 71 ou 808 200 211 

Rede Militar – 415 672 

E-mail: concurso@academiamilitar.pt 

 



 

Academia Militar – Secção de Recrut

808 200 211 – 21 318 69 

Modelo - SRA/18 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

 

Declaro que tomei conhecimento de que os meus dados pessoais, recolhidos no 

decorrer do presente concurso de admissão, serão utilizados exclusivamente para 

efeitos do procedimento de admissão à frequência dos cursos de mestrado 

integrado da Academia Militar e que, nos termos da Portaria n.º 272/2000, de 22 

de maio, os dados pessoais dos candidatos serão sujeitos a conservação 

administrativa na Academia Militar, dura

remetidos para o Arquivo Histórico Militar, entidade arquivística com competência 

para proceder à guarda, tratamento e preservação de todos os documentos de 

valor histórico relativos ao Exército.

 

 

 

 

 

_______________, ___

______________________________________________
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 

ACADEMIA MILITAR 
Direção de Ensino 

Repartição de Administração Escolar 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE DADOS 

 

 

Declaro que tomei conhecimento de que os meus dados pessoais, recolhidos no 

decorrer do presente concurso de admissão, serão utilizados exclusivamente para 

do procedimento de admissão à frequência dos cursos de mestrado 

integrado da Academia Militar e que, nos termos da Portaria n.º 272/2000, de 22 

de maio, os dados pessoais dos candidatos serão sujeitos a conservação 

administrativa na Academia Militar, durante 10 anos. Após este prazo serão 

remetidos para o Arquivo Histórico Militar, entidade arquivística com competência 

para proceder à guarda, tratamento e preservação de todos os documentos de 

valor histórico relativos ao Exército. 

_______________, _____ de ______________

 

 

O Candidato, 

 

______________________________________________
(Assinatura conforme o Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão

 

 

 

203 Lisboa 

http://academiamilitar.pt/ 

Declaro que tomei conhecimento de que os meus dados pessoais, recolhidos no 

decorrer do presente concurso de admissão, serão utilizados exclusivamente para 

do procedimento de admissão à frequência dos cursos de mestrado 

integrado da Academia Militar e que, nos termos da Portaria n.º 272/2000, de 22 

de maio, os dados pessoais dos candidatos serão sujeitos a conservação 

nte 10 anos. Após este prazo serão 

remetidos para o Arquivo Histórico Militar, entidade arquivística com competência 

para proceder à guarda, tratamento e preservação de todos os documentos de 

__ de ______________ de 2018 

______________________________________________ 
/ Cartão de Cidadão) 
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Modelo C/SRA/18 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 
 

ACADEMIA MILITAR 
Direção de Ensino 

Repartição de Administração Escolar 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________________, 

candidato ao Concurso de Admissão de alunos à Academia Militar de 2018, declaro que tomei 

conhecimento e aceito o disposto nos artigos 16.º e 20.º do Regulamento de Disciplina Militar, 

que me obrigam, no caso de ser admitido, a conservar em todas as circunstâncias um rigoroso 

apartidarismo político e me impedem de exercer quaisquer atividades públicas de carácter 

político, sem que esteja previamente autorizado. 

 

Fico ainda ciente de que, a partir da data de incorporação na Academia Militar, terei de estar 

desvinculado de qualquer compromisso de natureza político-partidária eventualmente assumido 

no antecedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________, _____ de ________________ de 2018 

 

O Candidato, 

 

________________________________________________ 
(Assinatura conforme o Bilhete de Identidade / Cartão Cidadão) 

 

 

 

 

(No verso, transcrição do artigo 16.º e 20.º do Regulamento de Disciplina Militar) 



 

 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

Regulamento de Disciplina Militar 

 

Capítulo II – Deveres Militares 

 

Artigo 16.º 

Dever de lealdade 

1 - O dever de lealdade consiste em guardar e fazer guardar a Constituição e demais leis e 

no desempenho de funções em subordinação aos objetivos de serviço na perspetiva da 

prossecução das missões das Forças Armadas. 

2 - Em cumprimento do dever de lealdade incumbe ao militar, designadamente: 

a) Não manifestar de viva voz, por escrito ou por qualquer outro meio, ideias contrárias 

à Constituição ou ofensivas dos órgãos de soberania e respetivos titulares, das 

instituições militares e dos militares em geral ou, por qualquer modo, prejudiciais à 

boa execução do serviço ou à disciplina das Forças Armadas; 

b) Respeitar e agir com franqueza e sinceridade para com os militares de posto 

superior, subordinados ou de hierarquia igual ou inferior, tanto no serviço como fora 

dele; 

c) Informar com verdade o superior hierárquico acerca de qualquer assunto de serviço; 

d) Não tomar parte em manifestações coletivas atentatórias da disciplina, entendendo-

se como tais as que ponham em risco a coesão e disciplina das Forças Armadas, nem 

promover ou autorizar iguais manifestações; 

e) Não se servir, sem para isso estar autorizado, dos meios de comunicação social ou 

de outros meios de difusão para tratar assunto de serviço ou para responder a 

apreciações feitas a serviço de que esteja incumbido, caso em que deve participar o 

sucedido às autoridades competentes; 

f) Informar previamente o superior hierárquico quando apresente queixa contra este.  

 

Artigo 20.º 

Dever de isenção política 

O dever de isenção dos militares consiste no seu rigoroso apartidarismo, não podendo usar a 

sua arma, o seu posto ou a sua função para qualquer intervenção política, partidária ou 

sindical. 
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Modelo D/SRA/18 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 
 

ACADEMIA MILITAR 
Direção de Ensino 

Repartição de Administração Escolar 
 

 

DECLARAÇÃO 

(Só para menores de 18 anos) 

 

 

Nós, (a) _____________________________________________________________________  

e (b) ________________________________________________________________________  

ou (c) _______________________________________________________________________  

abaixo assinados, declaramos para os devidos efeitos que autorizamos o ingresso na Academia 

Militar, caso se venha a verificar, do(a) nosso(a) filho(a)/tutelado(a)  

(d) __________________________________________________________________________ 

como cadete aluno do 1º Ano.  

 

 

 

 

 

_______________, _____ de ________________de 2018 

 

                                  

                                 (e) _______________________________________________ 

                                             

 

                                             (f) _______________________________________________ 

  

 

 

 

(a) Nome do pai 
(b) Nome da mãe 
(c) Nome de quem exerce o poder paternal 
(d) Nome do candidato 
(e) Assinatura do pai ou de quem exerce o poder paternal 
(f) Assinatura da mãe 
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Modelo E1/SRA/18 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 
 

ACADEMIA MILITAR 
Direção de Ensino 

Repartição de Administração Escolar 
 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO ELIMINAÇÃO  

DOS  

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICO MILITAR E POLICIAL 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

declaro por minha honra que nunca fui eliminado (exceto por desistência), da 

Academia Militar ou de outros estabelecimentos de ensino superior público 

militar ou policial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________, _____ de ______________ de 2018 

 

 

O Candidato, 

 

______________________________________________ 
(Assinatura conforme o Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão) 

 

 

 

 



 

Academia Militar – Secção de Recrut

808 200 211 – 21 318 69 

Modelo H/SRA/18 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

 

______________________________________________

licenciado em medicina pela Faculdade de 

da Universidade _______________

n.º _______________________ da Ordem dos Médicos, atesta sob sua honra profissional

 __________________________

portador do B.I./C.C. n.º _________

___________________ em ___/____/___, não aparenta, na presente data, sofrer de qualquer 

doença infetocontagiosa designadamente de tuberculose pulmonar em fase evolutiva e di

de necessária robustez física e psíquica 

 

Apresenta/Não apresenta patologias crónicas, nomeadamente do foro Cardio

respiratório/osteo-articular/ outras 

seguinte medicação crónica /sem medição crónica, e apresentando

Observações:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Por ser verdade e me ter sido solicitado pelo interessado passo o presente atestado que vai ser 

por mim firmado e entregue ao próprio.

 

_______________, _____ de ________________de 20

________________________________________________

 

 

 

(Vinheta) 
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 

ACADEMIA MILITAR 
Direção de Ensino 

Repartição de Administração Escolar 

 

ATESTADO MÉDICO 

 

 

 

_______________________________________________________, 

licenciado em medicina pela Faculdade de ________________________________________ 

Universidade ___________________________________, portador da cédula

__ da Ordem dos Médicos, atesta sob sua honra profissional

________________________________________

n.º _______________________ emitido pelo Arquivo de Identificação de 

____ em ___/____/___, não aparenta, na presente data, sofrer de qualquer 

doença infetocontagiosa designadamente de tuberculose pulmonar em fase evolutiva e di

e psíquica para o Concurso de Admissão à Acad

Apresenta/Não apresenta patologias crónicas, nomeadamente do foro Cardio

/ outras ____________________________________, com a 

e medicação crónica /sem medição crónica, e apresentando-se curado/ em avaliação.

Observações:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

e ter sido solicitado pelo interessado passo o presente atestado que vai ser 

por mim firmado e entregue ao próprio. 

 

 

_______________, _____ de ________________de 20

 

 

O MÉDICO, 

 

________________________________________________

 
203 Lisboa 

http://academiamilitar.pt/ 

________________________, 

________________________________________ 

______, portador da cédula profissional 

__ da Ordem dos Médicos, atesta sob sua honra profissional que 

______________________________________________, 

___ emitido pelo Arquivo de Identificação de 

____ em ___/____/___, não aparenta, na presente data, sofrer de qualquer 

doença infetocontagiosa designadamente de tuberculose pulmonar em fase evolutiva e dispõe 

dmissão à Academia Militar. 

Apresenta/Não apresenta patologias crónicas, nomeadamente do foro Cardio-

____________________________________, com a 

se curado/ em avaliação. 

Observações:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

e ter sido solicitado pelo interessado passo o presente atestado que vai ser 

_______________, _____ de ________________de 2018 

________________________________________________ 
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Modelo I/SRA/18 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 
 

ACADEMIA MILITAR 
Direção de Ensino 

Repartição de Administração Escolar 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
Em caso de acidente 

 

        (Só para menores de 18 anos) 
 

Nós(a)___________________________________________________  

e(b)________________________________________________________  

ou(c)________________________________________________________  

abaixo assinados, declaramos para os devidos efeitos, que assumimos 

toda a responsabilidade por qualquer acidente / lesão que o nosso(a) 

filho(a)/tutelado(a) 

(d) ________________________________________________________, 

candidato n.º _____ ao Concurso de Admissão de alunos à Academia 

Militar de 2018/19 possa vir a sofrer durante a realização das Provas de 

Admissão à Academia Militar (com exceção da Prova de Aptidão Militar). 

 

______________________, _____ de _____________ de 2018 

 

(e)  ______________________________________________ 

 

(f)  ______________________________________________ 

 

(a) Nome do pai 

(b) Nome da mãe 

(c) Nome de quem exerce o poder paternal 

(d) Nome do candidato 

(e) Assinatura do pai ou de quem exerce o poder paternal, conforme BI/CC. 

(f) Assinatura da mãe, conforme BI/CC. 
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Modelo J/SRA/18 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 
 

ACADEMIA MILITAR 
Direção de Ensino 

Repartição de Administração Escolar 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
Em caso de acidente 

 
 
 

 
Eu, _____________________________________________________, 

candidato n.º _____ ao Concurso de Admissão de alunos à Academia 

Militar de 2018/19, declaro que assumo toda a responsabilidade por 

qualquer acidente / lesão que possa vir a sofrer durante a realização das 

Provas de Admissão à Academia Militar (com exceção da Prova de Aptidão 

Militar). 

 

 

 

 

 

_____________, ____ de __________ de 2018 

 

O CANDIDATO 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 


