ASSEMBLEIA-GERAL DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

AOFA
Associação de Oficiais
das Forças Armadas

Nota Prévia : O presente relatório respeita ao período compreendido entre 23 de Maio de 2013,
data da última Assembleia-Geral, e o dia de hoje. É por esse facto um documento que reporta a
todo um ano completo de actividade, englobando adicionalmente o período compreendido entre
Junho e Novembro de 2014, razão pela qual integra múltiplas actividades ao abrigo do Plano de
Actividades para 2014.
Porque um Relatório com estas características não se deve cingir, bem pelo contrário, ao elencar do
conjunto de actividades directamente exercidas no âmbito da defesa dos interesses SócioProfissionais dos Oficiais, mas igualmente focar múltiplos outros aspectos que nem sempre são tão
“mediatizados” mas que nem por isso são menos relevantes e, consequentemente, menos
importantes do ponto de vista do conhecimento de todos os Associados, está o mesmo dividido em
vários capítulos que abordam, de forma sistemática, as diversas componentes que caracterizam a
actividade da AOFA.
CAPÍTULO 1 – AS QUESTÕES SÓCIO-PROFISSIONAIS
Os últimos 18 meses foram caracterizados por uma vastíssima actividade de âmbito SócioProfissional por parte da AOFA tendo como principais preocupações, de entre outras, temas centrais
como as Carreiras e Promoções, as Reduções das Remunerações e o Congelamento das Progressões,
a Progressão no Regime Remuneratório, a Redução de Efectivos e as suas consequências directas e
indirectas, as diversas questões relacionadas com a Passagem à Reserva, as questões específicas dos
Camaradas em Regime de RV e RC, as alterações ao Suplemento de Residência, a Saúde Militar nas
suas mais diversas vertentes (ADM, HFAR e IASFA), a Extinção do Fundo de Pensões dos Militares, a
Dupla Penalização na Reforma e mais genericamente as diversas questões que se colocam aos
Militares nesta situação, num âmbito mais genérico e totalmente abrangente, o EMFAR. De uma
forma geral e como costumamos afirmar, nada ficou incólume e o que está verdadeiramente em
causa é a descaracterização da Instituição Militar e o ritmo acelerado de degradação de um dos
Pilares Fundamentais de um Estado de Direito. A desmotivação, a indignação, a falta de confiança e
as evidências inequivocamente crescentes de fissuras na fundamental coesão dos Militares, são as
consequências inevitáveis das políticas de verdadeira humilhação a que temos vindo a ser sujeitos,
agravadas por via da complacência de quem deveria assegurar permanentemente o dever de tutela,
mas que por razões de acomodação ou evidente incapacidade de actuação aparenta, em múltiplas
situações, ter sido contaminado pelo discurso com que diariamente os portugueses são
bombardeados da “inevitabilidade das situações e das soluções”.
De uma forma naturalmente sucinta não poderemos deixar de aqui referenciar algumas das
principais actividades que, no âmbito da defesa dos legítimos direitos Sócio-Profissionais dos Oficiais
e da Família Militar levámos a efeito precisamente na defesa intransigente dos mesmos. Assim :
Comunicados e Ofícios (22)
Carreiras e Promoções (4) – 30JUN2013, 07OUT2013, 25FEV2014 e 18MAR2014
Redução de Remunerações e Congelamento de Progressões (2) – 08JUL2014 e 17JUL2014
Suplemento de Residência (1) – 07MAI2014
Assistência na Doença aos Militares (6) – 10OUT2013, 14JAN2014, 27MAR2014, 15ABR2014,
09MAI2014 e 16MAI2014
Instituto de Acção Social das Forças Armadas (2) – 20MAI2014 e 06OUT2014
Dupla Penalização na Reforma (1) – 16OUT2013
Fundo de Pensões dos Militares (3) – 27JUL2013, 15NOV2013 e 25MAR2014
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EMFAR (3) – 03AGO2013, 04NOV2014 e 21NOV2014
Audiências e Audições (13)
Tendo invariavelmente como pano de fundo a transmissão e discussão de todas as preocupações
inerentes às várias matérias do foro Sócio-Profissional, incluindo sempre a entrega de
documentação de suporte, a AOFA solicitou e realizou, com diversos Agentes directamente
relacionados com a tomada de decisão sobre estas matérias, diversas reuniões sob a forma de
Audiências e Audições :
29MAI2013 - Secretária de Estado Adjunta da Defesa Nacional – Apenas para nos comunicar de
decisões já tomadas; Aumento da percentagem de quotização para a ADM, à data, para 2,5%,
Aumento, em um ano, do tempo mínimo de permanência em todos os postos e alteração para os
actuais 100Km da condição para atribuição do Suplemento de Residência.
25OUT2013 – Audição com o Grupo Parlamentar do Partido do Partido Comunista Português (PCP)
25OUT2013 – Audição com o Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes”
31OUT2013 – Audição com o Grupo Parlamentar do CDS/PP
04NOV2013 – Presença, na Assembleia da República, na Audição ao MDN sobre o OE/2014
20FEV2014 – Audiência com o Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA)
25FEV2014 – Audiência com o Secretário Nacional do Partido Socialista (PS), no Largo do Rato
03ABR2014 – Audiência com o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA)
04ABR2014 – Audição com a Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças sobre o
financiamento da ADM
22ABR2014 – Audiência com o Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME)
29JUL2014 – Audiência com o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA)
04NOV2014 – Audição na Comissão Parlamentar de Defesa
10NOV2014 – Audição com a Eurodeputada Ana Gomes da Sub-Comissão de Defesa do
Parlamento Europeu
Outras Iniciativas relacionadas com a defesa dos interesses Sócio-Profissionais (16)
VIA JUDICIAL – Em Defesa dos Oficiais a AOFA tem actualmente/apoia em tribunal cerca de 40
(quarenta) processos respeitantes a “Reduções Remuneratórias”, “Regressões Remuneratórias”,
“Redução ou Eliminação de Complementos de Pensão de Reforma” e “Dupla Penalização na
Reforma”.
30MAI2013 – Participação na Concentração das APM junto ao IASFA e entrega de documento contra
a degradação da Acção Social Complementar (ASC) e ADM.
26OUT2013 – Reunião conjunta das APM com a AUME, Associação congénere dos Militares
Espanhóis, para debate de questões que afectam os Militares de ambos os países.
06NOV2013 – Entrega de Ofício ao Presidente da República onde se dá conta das enormes
dificuldades sentidas pelos Militares e suas Famílias, não esquecendo todos os nossos Concidadãos
10NOV2013 – Envio de Carta Aberta ao MDN evidenciando as recorrentes contradições entre o seu
discurso e a realidade dos factos
29NOV2013 – Envio de Ofício ao CEMGFA, CEMA, CEME e CEMFA solicitando “uma palavra” que
restitua um horizonte de esperança aos Militares
19DEZ2013 – Entrega de Ofício ao Presidente da República relembrando a gravidade das medidas
que têm recaído e estão a recair sobre os Militares
23JAN2014 – AOFA promove Conferência de Imprensa sob o lema “Os Limites foram ultrapassados”
13FEV2014 – Iniciativa Pública conjunta das APM – “2014: o ano em que exprimir a indignação já
não é suficiente”
25FEV2014 – Envio ao Tribunal Constitucional do Manifesto aprovado no Encontro Nacional de
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Oficiais que reuniu cerca de 700 (setecentos) Oficiais
07MAR2014 – Envio ao Tribunal Constitucional de Ofício Conjunto (APM) explicitando as condições
“limite” em que se encontram os Militares
15MAR2014 – Organização do Desfile da Família Militar que culmina com a entrega de Ofício à
Presidente da Assembleia da República que reflecte a situação geral em que vivem os Militares
25MAR2014 – Participação, com intervenção, no Colóquio “Portugal antes e depois do 25 de Abril”
03ABR2014 – Entrega, no Tribunal de Sintra, de Processo de Impugnação da Entinção do Fundo de
Pensões dos Militares das Forças Armadas
04JUN2014 – Entrega, na Assembleia da República, de Ofício sobre a discordância às restrições à
capacidade eleitoral passiva dos Militares
13NOV2014 – Comunicado da AOFA com o Parecer do Conselho Deontológico intitulado “A
Degradação das Forças Armadas e o Descontentamento dos Militares”
CAPÍTULO 2 – PARTICIPAÇÃO OFICIAL EM EVENTOS EXTERNOS

Também neste aspecto a AOFA tem desenvolvido intensa actividade marcando reconhecida posição
de relevo ao fazer-se representar quer em eventos oficiais quer, em múltiplas situações, em eventos
organizados por Entidades com as quais temos vindo a reforçar importantes laços institucionais,
tendo sempre presente como objectivos o reforço e credibilidade da imagem pública da AOFA e os
contributos directos e indirectos que daí advêm para a defesa dos interesses que defendemos; Os
dos Oficiais das Forças Armadas e, de forma mais abrangente, da Família e a da Instituição Militar.
Destes permitimo-nos recordar :
27MAI2013 – Reunião com a Associação de Pensionistas e Reformados (APRE) no sentido do
alinhamento de estratégias para defesa dos Reformados
29MAI2013 – Participação, com o estatuto de convidados, no II Encontro Nacional das Forças e
Serviços de Segurança
10JUN2013 – Participação nas Comemorações Oficiais do dia de Portugal, em Elvas
10JUN2013 – Participação no XX Encontro Nacional de Homenagem aos Combatentes, em Lisboa
14JUN2013 – Organização Conjunta e Participação na Concentração e Desfile em Defesa do Instituto
de Odivelas
29JUL2013 - Reunião, de ponto de situação, com a Associação de Pensionistas e Reformados (APRE)
14SET2013 – Participação nas Comemorações dos 40 anos da Reunião dos Capitães, no Monte
Sobral, em Alcáçovas
14SET2013 – Participação nas Comemorações do Dia Nacional das Praças das Forças Armadas
03OUT2013 – Reuniões conjuntas AOFA/APRE com o Secretário de Estado da Administração Pública e
Provedor de Justiça onde estiveram em debate problemas e propostas sobre as várias questões que
afectam os Reformados da Administração Pública
26OUT2013 – Participação no Colóquio Internacional sobre a situação dos Reformados na Europa
09NOV2013 – Participação nos Aniversários do Armistício da I Grande Guerra, da Liga dos
Combatentes e do Fim da Guerra do Ultramar
15NOV2013 – Reunião com o Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup) no sentido do
aprofundamento de relações institucionais entre dois dos Pilares Fundamentais do Estado; Ensino e
Defesa
25NOV2013 – Participação na Cerimónia de homenagem ao General Ramalho Eanes
12JAN2014 – Participação, com o estatuto de convidados, na sessão de encerramento do Congresso
do CDS/PP, em Oliveira do Bairro
04FEV2014 – Participação, a convite da ANS, nas Comemorações do dia 31 de Janeiro (Dia do
Sargento)
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09MAR2014 – Participação nas Comemorações do 14º Aniversário da Associação de Praças (AP)
05ABR2014 – Participação na Romagem em Honra dos Combatentes, na Batalha
08ABR2014 – Participação na Posse dos Órgãos Sociais da Associação de Praças (AP)
16ABR2014 – Participação nas Comemorações do 20º Aniversário da APOIAR
22ABR2014 – Participação, com o estatuto de convidados, na Conferência “21 de Abril de 1989, 25
anos depois” promovida pela Associação Sócio-Profissional da Polícia (ASPP)
25ABR2014 – Participação na Cerimónia de Homenagem a Salgueiro Maia, em Santarém
03MAI2014 – Participação no 75º Aniversário do Arsenal do Alfeite
05MAI2014 – Participação nas Comemorações do 30º Aniversário do Clube de Sargentos da Armada
10MAI2014 – Participação na Inauguração da Exposição no âmbito das Comemorações do 40º
Aniversário do 25 de Abril, no Museu da Cidade de Almada
21MAI2014 – Participação no Evento de Solidariedade para com o Presidente da Associação
Profissional da Guarda (APG), no âmbito da Liberdade de Expressão
31MAI2014 – Participação no Convívio Nacional de Comemoração do 40º Aniversário da Associação
dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA)
05JUN2014 – Participação nas Comemorações do 25º Aniversário da Associação Nacional de
Sargentos
10JUN2013 – Participação nas Comemorações Oficiais do dia de Portugal, na Guarda
10JUN2013 – Participação no XXI Encontro Nacional de Homenagem aos Combatentes, em Lisboa
06JUL2014 – Participação nas Comemorações do 27º Aniversário da ASMIR
13SET2014 – Participação nas Comemorações do Dia Nacional das Praças das Forças Armadas
14SET2014 – Participação nas Comemorações do 32º Aniversário da Associação Nacional dos
Combatentes do Ultramar
02OUT2014 – Participação, com o estatuto de convidados, no X Congresso dos Juízes Portugueses
04OUT2014 – Participação na Homenagem promovida pela ANS aos Sargentos “Bravos da Rotunda”
08NOV2014 – Participação nos Aniversários do Armistício da I Grande Guerra, da Liga dos
Combatentes e do Fim da Guerra do Ultramar
17 e 18OUT2014 – Participação no 110º Presidium da EUROMIL, em Roma
13NOV2014 – Participação, com o estatuto de convidados, no 4º Congresso do Sindicato Nacional do
Ensino Superior (SNESup)
22NOV2014 – Organização conjunta do Encontro de Militares sob o lema “EMFAR?”, no ISCTE
CAPÍTULO 3 – ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E PROJECTOS DE GRANDE DIMENSÃO
Nos últimos 18 meses a capacidade da AOFA, bem patente na organização de Eventos e Projectos de Grande
dimensão e consequente impacto e relevância, tem vindo a adensar-se numa demonstração inequívoca não só da
vontade, dinamismo, conhecimento e capacidade dos actuais Corpos Sociais no seu todo, mas igualmente em
resultado de um conjunto de acções de (re)organização interna nos permitem encarar, com acrescida
tranquilidade e confiança, o desenvolvimento desses Eventos e Projectos. Com particular orgulho permitimo-nos
salientar :
Entre 16 de Agosto de 2013 e 15 de Julho de 2014 - Projecto de Formação Profissional na Região Autónoma da
Madeira (RAA) – Ao abrigo do estatutariamente previsto a AOFA desenvolveu, com recurso exclusivo a meios
internos, a candidatura que nos viria a Certificar como Entidade Promotora de Acções de Formação por parte do
Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu. Na prática esta Certificação permite à AOFA a capacidade de se
candidatar, no âmbito da Formação Profissional, a projectos financiados por parte do Estado Português e Fundo
Social Europeu ao abrigo dos diversos Quadros Comunitários. Foi com base nesta Certificação que a AOFA se
candidatou, com sucesso, à realização de um grande projecto de formação na RAA, que ao longo de praticamente
um ano permitiu que cerca de 120 (cento e vinte) Oficiais, Sargentos e Praças bem como Civis que prestam serviço
nas Unidades Militares da RAA pudessem usufruir, sem quaisquer custos, de formação profissional que em muito,
pessoal e profissionalmente, os beneficiou bem como à Instituição Militar que Servem. Ao abrigo deste projecto a
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própria RAA, como unanimemente reconhecido pelas mais Altas Entidades da Região, beneficiou
significativamente ao dispor agora de uma equipa composta por 10 (dez) Militares que se constitui como a mais
bem preparada em Portugal para Acções de Socorro quer em Águas Bravas, quer em Oceano aberto.
22 de Fevereiro de 2014 – A AOFA organiza no ISCTE o maior Encontro de Oficiais de sempre, reunindo 700
(Setecentos) Oficiais, Sócios e Não Sócios. São discutidas abertamente todas as questões que nos afectam e no
final aprovado Manifesto que legitima ainda mais a AOFA.
22 de Abril a 25 de Abril de 2014 – A AOFA, conjuntamente com a ANS e AP, organiza em Lisboa o Presidium da
EUROMIL, envolvendo cerca de 40 Associações Europeias de Militares e 70 Dirigentes Associativos. O evento
culmina com o Desfile Comemorativo dos 40 anos do 25 de Abril, com a participação das Delegações Estrangeiras,
na Avenida da Liberdade, em Lisboa.
8 e 9 de Outubro de 2014 – A AOFA organiza o Seminário da Saúde Militar que ao longo de dois dias reúne na
Faculdade de Farmácia mais de 25 Oradores, Civis e Militares, Especialistas na Área da Saúde. A abertura é
efectuada pelo Bastonário da Ordem dos Médicos, Professor Doutor José Manuel Silva e o Encerramento pelo
General Pinto Ramalho. Deste evento é produzido um livro com todas as intervenções e apresentações que é
disponibilizado no dia 25 de Novembro de 2014.
28 de Outubro de 2014 – A AOFA apresenta na Assembleia da República o Livro “Educar, Defender, Julgar” do qual
é co-autora com o Sindicato do Ensino Superior (SNESup), Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e
Sindicato dos Juízes Portugueses. Uma obra de referência realizada por aqueles que são os Pilares Fundamentais
do Estado e nos quais a AOFA, legitimamente, representa a Defesa
CAPÍTULO 4 – AS FUNDAMENTAIS QUESTÕES DE (RE)ORGANIZAÇÃO INTERNA
Muitas e relevantes foram as acções de (re)organização interna iniciadas e/ou consolidadas no decorrer dos
últimos 18 meses. Alguns destaques:
Criação do Colégio de Pilotos-Aviadores – Ao abrigo dos Estatutos da AOFA foi, em termos formais, criado o
primeiro Colégio; O dos Pilotos-Aviadores. Este Colégio, cujos estatutos próprios foram apresentados ao Conselho
Nacional e por este Órgão discutidos e aprovados, tem como principal objectivo estudar e apresentar, de forma
sistematizada, as questões que especificamente dizem respeito aos Pilotos-Aviadores e dispõe de uma estrutura
própria de Direcção, capacidade autónoma de Organização de Grupos de Trabalho, reportando toda a actividade
directamente ao Secretariado da AOFA.
Recuperação do estado de quotizações da AOFA – Na última Assembleia-Geral a Direcção da AOFA, após
aprofundados estudos da situação então vigente, propôs um conjunto de iniciativas, aprovadas nessa Assembleia
por unanimidade, que visavam debelar a grave situação de “Não Pagamento de Quotas” ou de “Pagamento de
Valores Distintos de Quotas” por parte de largas centenas de Associados. Dezoito meses depois é com grande
orgulho e satisfação que vos damos conta dos resultados práticos da implementação de todas essas iniciativas.
Sem prejuízo do detalhe que é reflectido no Relatório de Contas que seguidamente vos será apresentado pelos
Membros do Conselho Fiscal, o quadro seguinte reflecte, por comparação, os diferenciais de cobranças
efectuadas, no que às quotas diz respeito, correspondentes aos anos de 2008 a 2014, sendo que neste último
haverá ainda a contabilizar os valores que serão objecto de pagamento no decorrer do mês de Dezembro.
Pagamento de Quotas
Débito Directo
Outras Vias
Total
Diferencial Ano Anterior

2008

0
36.761 €
36.761 €

2009

0
35.846 €
35.846 €
- 915 €

2010

0
32.962 €
32.962 €
- 2.884 €

2011

0
31.632 €
31.632 €
- 1.330 €

2012

0
32.180 €
32.180 €
+ 548 €

2013
2.627 €
39.112 €
41.739 €
+ 9.559 €

2014
20.202 €
30.982 €
51.184 €
+ 9.445 €

Da análise torna-se evidente que até ao ano de 2011 o volume de quotizações vinha sempre a decrescer, tendência
invertida apenas a partir de 2012.
Em 2013 e consequência directa das acções levadas a efeito pela Direcção dá-se uma completa mudança de
paradigma e a AOFA regista um valor de quotizações nunca antes alcançado, superior em mais de 9.500 euros face ao
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ano anterior. Consolidando as acções tomadas em 2013, a AOFA volta a registar este ano um crescimento exponencial
no valor das quotizações (mais 9.445 euros que em 2013) e um volume global praticamente superior em 20.000 euros
face a 2012. Não poderíamos estar mais satisfeitos com os resultados alcançados sendo que tal facto se deve à
conjugação de um conjunto de factores (adesões a débito directo, contactos individuais com todos os sócios, criação
e manutenção se sistemas automatizados de controlo e, talvez tão ou mais relevante, a decisão de contratação, em
2013, de uma Secretária para a Direcção, de todos já sobejamente conhecida, a Engª Luísa Almeida.
Adesão de Novos Sócios e nova mudança de paradigma na estrutura dos Associados e na Estrutura dos Órgãos
Sociais. Algumas desmistificações!
Com a tomada de posse dos novos Órgãos Sociais a 17 de Fevereiro de 2014, a composição do Conselho Nacional da
AOFA e respectivo Secretariado passou a contar com cerca de 45% de Oficiais do Activo. Na anterior estrutura esta
percentagem era de apenas 20% e ainda assim registava um valor percentual superior ao que era tradicional. Há pois
a reter que se tem vindo a verificar um crescimento absolutamente exponencial de Oficiais do Activo (Homens e
Mulheres) nos Órgãos Sociais, atingindo nesta altura os 45%.
A esta realidade, bem como à alteração “radical” de processos e procedimentos que são bem patentes aos mais
diversos níveis, não são alheias as consequências directas que começam a verificar-se, de forma significativa na
estrutura de associados da AOFA. Nos últimos 2 anos a AOFA registou cerca de 250 novos Associados, sendo que
cerca de 180 são Oficiais na situação de Activo. A estrutura de Associados está inequivocamente a mudar, situando-se
a percentagem de Oficiais Associados no Activo actualmente em 31%, contra os cerca de 15% que se verificavam em
2011. É igualmente de salientar, naturalmente com agrado, que a AOFA registou nos últimos 3 anos cerca de 330
novos Associados, valor superior ao número de entradas verificadas nos 10 anos antecedentes, entre 2002 e 2011.
Podemos inequivocamente concluir que a AOFA é hoje uma Associação com credibilidade e imagem
significativamente reforçadas perante os Oficiais e com penetração crescente nas Unidades, patente no crescimento
da confiança e consequente adesão dos Camaradas do Activo.
O Pelouro de Apoio Social – Recentemente formalizado, já no decorrer do corrente ano, o Pelouro de Apoio Social
tem desenvolvido actividade “de bastidores” que consideramos muito relevante e que se consubstancia, numa
primeira fase de actuação, no estabelecimento de mais de 190 (cento e noventa) protocolos, na sua esmagadora
maioria realizados com Entidades de grande prestígio e profunda utilidade para todos os Associados e respectivos
Familiares. Estes protocolos abrangem áreas tão diversas como Clínicas, Farmácias, Hospitais, Escolas, Creches,
Oficinas, Hotéis, Livrarias, Ginásios, Teatros, Ópticas e Agências de Viagens, abrangendo já 12 (doze) Distritos em
Portugal Continental, e ainda as Regiões Autónomas dos Açores e Madeira
CAPÍTULO 5 – CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Uma última nota, mas nem por isso menos relevante, para a diversidade, crescimento e consolidação dos nossos
canais internos e externos de Comunicação, sem os quais grande parte dos esforços que realizamos, em todas as
áreas, não seriam certamente potenciados. A eles se deve também em grande medida o reforço da imagem e
credibilidade da AOFA.
Mailing – Através da nossa rede interna de comunicações, via correio electrónico, a AOFA chega diariamente a cerca
de 7.000 Oficiais, Sócios e Não Sócios. Esta rede constitui-se como o nosso veículo preferencial e mais eficaz de
comunicação, sendo um dos melhores exemplos o da disseminação diária do nosso Resumo de Imprensa que vai já
com 3 anos e meio de vida ininterrupta.
Facebook – Com mais de 5.500 Amigos registados e o assombroso número de 17.500.000 de leituras, é claramente o
nosso principal canal de comunicação de transmissão rápida e debate interactivo de ideias, aberto aos Oficiais mas
igualmente aos nossos concidadãos.
Blogue da AOFA – É um espaço de crescente adesão cuja finalidade principal é a da publicação de trabalhos e textos
de referência, sendo alimentado por um número igualmente crescente de Oficiais.
Página Oficial na Internet- É o nosso espaço de registo histórico de toda a actividade da AOFA aberto à Comunidade
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