RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA AOFA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2010 A
MARÇO DE 2011

AOFA
Associação de Oficiais
das Forças Armadas

Em Junho, mais propriamente a 16, de acordo com os Estatutos, a Presidência em exercício da
AOFA foi assumida pelo Cor Jara Franco, Vice - Presidente, devido ao facto do COR Alpedrinha
Pires, ter suspendido o seu mandato.
Assumiu essas funções duas semanas após não se ter apresentado qualquer lista às eleições
marcadas para os órgãos sociais da AOFA (29 de Maio).
Assinale-se que a direcção fizera esforços no sentido de preparar uma lista de consenso,
inclusivamente com alguma renovação, mas, uma vez que se tinha como meta a preservação de
equilíbrios que têm constituído a grande riqueza da AOFA, não foi possível encontrar
disponibilidade de sócios do Exército no activo para assumirem a Presidência e/ou VicePresidência da associação, na altura os únicos lugares não preenchidos.
A partir de então, não perdendo de vista a necessidade de procurar uma solução directiva, como o
comprova o pedido de marcação da Assembleia-Geral de 13 de Janeiro , o Conselho Nacional da
AOFA e o respectivo Secretariado prosseguiram a sua acção no sentido de serem defendidos os
legítimos direitos e expectativas dos nossos sócios, Oficiais das Forças Armadas, que nos
honramos de representar.
Apos a convocação das eleições para os Corpos Sociais da AOFA, como resultado das decisões da
Assembleia Geral de 13 de Janeiro e no seguimento dos esforços desenvolvidos pelo Conselho
Nacional, foi possivel propor uma lista de continuidade, para a actual Direcção, lista esta que para
alem da continuidade, apresenta também alguma renovação.
Merecem especial destaque, no período a que se refere este relatório, as audiências que nos
foram concedidas e em que, pese embora a especificidade de algumas delas, estiveram
sempre presentes as grandes preocupações dos Oficiais, a maior parte, bem como as respectivas
nossas propostas, constante de documentos oportunamente publicados na página da Internet,
nomeadamente: fluxos de carreira para os que se encontram no activo e bloqueamentos que se
verificam, sistema retributivo, estatuto dos que cumprem missões internacionais, estatuto dos que
se encontram abrangidos pelo Regime de Contrato (RC), saúde e assistência na doença, respeito
pelos que estão na reserva e na reforma, acção social complementar, estatuto dos dirigentes
associativos militares e suas limitações, o respeito devido aos ex-combatentes (em particular os
DFA).
Assinale-se que estas preocupações têm vindo a merecer a atenção da comunicação social, que, de
uma forma geral, as tem tratado com grande seriedade (e quando tal não aconteceu, a AOFA soube
actuar, como foi o caso de uma notícia do Correio da Manhã, condenada, a partir de uma nossa
queixa, quer pela Entidade Reguladora da Comunicação quer pelo Sindicato dos Jornalistas).
Em 22 de Junho, o MDN, acompanhado pelo SEDNAM, apresentou-nos a sua visão sobre o que ia
ser a reforma da Saúde Militar. Sinteticamente, posso adiantar que a AOFA se mostrou favorável,
sim, a uma reforma que contribuísse para a melhoria das condições proporcionadas à Família
Militar e que não pusesse em causa quer a saúde operacional quer, ainda que no período de
transição, as condições, mesmo que com deficiências, actualmente existentes.
Entretanto, o SEDNAM convocou-nos para 13 e 25 de Outubro. A primeira audiência tinha como
tema o Regime de Contrato Especial (aprovado apenas para três especialidades, mas que a AOFA
vem entendendo, fundamentadamente, que deve ser estendido às restantes). Na segunda, o
SEDNAM procurou convencer-nos da necessidade das medidas de austeridade. Numa e noutra, a
representação da AOFA deu conta das matérias que mais a preocupam, como se disse.
A 12 de Outubro já tinha havido uma reunião de trabalho com o MDN-DGPRM, ocorrida apenas
seis meses após uma outra, no desrespeito do prazo de três que fora fixado pelo SEDNAM, em que
passámos em revista todas as preocupações e soluções atrás referidas.
Depois de uma audiência com o CEME, a 26 de Outubro, que correu num ambiente de grande e
recíproca franqueza, a AOFA, a seu pedido, foi recebida por dois Deputados do Grupo
Parlamentar do PS (um da Comissão de Economia, o outro da de Defesa Nacional) aos quais expôs
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a indignação dos Oficiais que representamos face a mais este pedido de sacrifícios que o OE/2011
constitui, e colocou uma série de questões que considerava deverem ser resolvidas mesmo no
quadro de austeridade (carreiras, complemntos de pensão de reforma, etc.), merecendo um realce
especial a intransigência que colocámos no previsto corte de 20% no suplemento de missão.
Idêntico pedido tinha sido apresentado ao Grupo Parlamentar do PSD que não correspondeu ao
mesmo, aparentemente por falta de agenda.
A AOFA esteve representada por mim no Dia do Exército (24 de Outubro) e pelo Secretário nas
cerimónias religiosas do Dia da FA (5 de Julho) que ocorreram no Continente (as militares tiveram
lugar na Região Autónoma da Madeira, como se recordam) e na Missa em memória dos mortos do
Ramo (2 de Novembro).
A convite da Deputada Ana Gomes, a AOFA esteve presente, em 15 de Outubro, numa audição
sobre Segurança Química, Biológica, Radiológica e Nuclear.
A Associação tomou também parte no Conselho Consultivo do IASFA (em que tem assento legal)
de Junho de 2010 e de Fevereiro de 2011, que se debruçou sobre os respectivos Relatórios e
Planos de Actividades.
A AOFA esteve presente na organização de um ciclo de Conferências sobre os Estabelecimentos
Militares de Ensino (Colégio Militar, Instituto de Odivelas e Pupilos do Exército) que tiveram
lugar em 7, 12 e 14 de Outubro, promovido pelo Núcleo de Conferências da Cooperativa Militar.
Como não podia deixar de ser, na sequência de uma outra iniciativa deste tipo, que teve lugar em
27 de Maio, a AOFA deu corpo a mais dois Espaços de Debate, realizados em 30 de Junho e 23 de
Setembro, em que, para além dos afloramentos verificados em relação a todos os nossos
problemas, se deu especial atenção às questões das carreiras, da saúde, do regime remuneratório e
dos complementos de pensão de reforma.
Correspondendo a convites, a AOFA fez-se representar em iniciativas da ANS (“Que futuro para
as Forças Armadas no centenário da República”/23 de Julho; Debate sobre a Saúde Militar/21 de
Setembro) e da AP (Dia da Praça/11 de Setembro), bem como em várias comemorações
promovidas pelas Associações de Ex-Combatentes.
Em 16 de Outubro, a AOFA organizou um jantar comemorativo do seu 18º aniversário (ocorrido
em 12 de Outubro), em que estiveram presentes representantes do SEDNAM, do CEMA, do
CEME e do CEMFA.
O interesse pela nossa actividade vem-se materializando numa série de convites para lançamento
de livros, bem como no pedido de colaboração em teses quer para cursos no âmbito da Instituição
Militar, como, por exemplo, os de EM, quer para doutoramentos e mestrados de militares e civis.
Procurando aproveitar o período da campanha para as eleições presidenciais, a AOFA solicitou
audiências aos diferentes candidatos, a fim de fazer uma exposição das matérias que a preocupam.
Só o candidato Francisco Lopes correspondeu ao nosso pedido, por sinal convidando-nos, bem
como às restantes APM, para um almoço de trabalho.
Relativamente à questão das medidas de austeridade consignadas no OE11, convirá ter presente
que as tomadas de posição públicas por parte da AOFA ou quando integrada no colectivo das
outras APM (em 6 de Novembro, realizou-se uma Conferência de Imprensa conjunta na Praça dos
Restauradores), por decisão dos órgãos próprios, tiveram sempre subjacente a solidariedade para
com os outros nossos concidadãos também vítimas das correspondentes medidas.
Tal teve como objectivo, para além do reconhecimento da dureza dessas medidas e até da injustiça
de que se revestem, evitar que os restantes portugueses, menos informados ou, até, manipulados
por eventuais más intenções, pudessem ser levados a julgar que só pensávamos nos nossos
interesses.
Cumpre assinalar que a AOFA resolveu criar uma Rede Solidária que esteja atenta aos problemas
que os militares vão enfrentar devido à austeridade e possa contribuir para a sua solução, tendo
proposto às restantes APM a sua integração no projecto.
Rede Solidária que, aliás, foi dada a conhecer aos Chefes Militares e ao Bispo das Forças
Armadas, propondo-se a AOFA contribuir com o seu esforço para os coadjuvar em tão delicada
matéria.
Toda esta actividade foi acompanhada por uma intensa produção de comunicados e ofícios,
contendo as nossas preocupações e soluções, que, na sua maioria, foram feitos chegar aos órgãos
de poder quer como destinatários directos quer para conhecimento (PR, AR, MDN, CEM, e,
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nalguns casos, ao MAI) e à comunicação social.
Neste momento, em conjunto com as restantes APM, a AOFA encontra-se empenhada em
encontrar caminhos, inclusivamente no foro judicial, que permitam fazer frente à redução das
remunerações e outros abonos.
Quanto à intenção de sobrecarregar os militares com nova quota para o IASFA, neste caso,
desrespeitando compromissos assumidos em 2005 pelo então MDN Dr. Luís Amado, a AOFA
assumiu posição no Conselho Consultivo do IASFA, não tendo sido considerado no Plano e
Orçamento do IASFA de 2011, essa medida.
Também com as restantes APM, a AOFA encontra-se atenta à grande incerteza que reina na
reforma da Saúde Militar, a que se junta o desrespeito pelo prometido acompanhamento do
processo, que nos foi assegurado pelo MDN, e vai continuar certamente a contribuir com o seu
esforço para que a Família Militar não veja posto em causa o capital mais precioso de qualquer ser
humano: a saúde.
Este ano, pela primeira vez e tal como anunciámos, a AOFA juntou num jantar de Natal vários
sócios, a maioria acompanhada pelos respectivos cônjuges. Tomou esta iniciativa porque considera
que a Família é um elo precioso de estabilidade emocional no papel, sem paralelo na sociedade,
que os militares desempenham. Dos muitos, que não poderam aparecer por compromissos
anteriormente assumidos, recebemos reconfortantes palavras de estímulo e de esperança.
O Secretario Geral do Conselho Nacional da AOFA
Heitor Sequeira Alves
CMG EMQ RES
RESUMO CRONOLOGICO DAS ACTIVIDADES DA AOFA
2011-03-15 - 50º Aniversário do início da Guerra
Com organização da Liga dos Combatentes e o apoio das associações de Combatentes e das APM, teve
lugar um conjunto de iniciativas, dignando-se presidir à Cerimónia Nacional, realizada junto ao
Monumento dos nossos Mortos, Sua Exa. o Presidente da República.
2011-03-12 - APOIAR comemora o “Dia Internacional da Mulher”
Tendo como tema “O Voluntariado e as Mulheres” a APOIAR comemorou a efeméride no salão do
“Liberdade Atlético Clube” de Campolide. De salientar que esta associação de Combatentes,
especializada no problema do stress de guerra, vem dando a importância que é devida à mulher, como
parte essencial no apoio prestado aos ex-combatentes que padecem desse mal. A AOFA fez-se
representar.
2011-03-11 - Reunião das APM na sede da AOFA
Reuniram-se na nossa sede dirigentes das três APM, tendo como temas principais da agenda a redução
das remunerações e suplementos e a criação da rede solidária
2011-03-05 - Página da AOFA voltou à Internet
Pondo termo a um interregno de alguns meses, ocorrido na sequência de problemas da empresa que
assegurava o respectivo alojamento, a nossa página voltou a estar à disposição dos sócios e do público
em geral
2010-03-02 - Encontro Nacional de Combatentes
Na Base do Lumiar, presidida pelo TGEN PILAV Vizela Cardoso, teve lugar a reunião preparatória do
próximo Encontro, a ter lugar em 10 de Junho, com a presença de mais de duas dezenas de organizações
representando os combatentes, bem como das APM.
A AOFA fez-se representar pelo Presidente em exercício, COR Jara Franco, e pelo Secretário, COR
Tasso de Figueiredo.
2011-03-02 - 11º Aniversário da Associação de Praças
A cerimónia teve lugar no Espaço Tejo, em Lisboa, tendo a associação sido representada pelo Vogal
suplente do actual Conselho Nacional e candidato à próxima Presidência da AOFA, COR Pereira Cracel
2011-03-01 - Posse da nova direcção da ANS
Nas instalações do Clube do Sargento da Armada tomaram posse os novos dirigentes da ANS. A AOFA,
que foi representada pelo Secretário-Geral, CMG Sequeira Alves, formula votos para que os novos
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dirigentes consigam desenvolver toda a sua acção programática, não duvidando de que continuarão a
poder ser defendidos em conjunto os objectivos que são comuns às APM
2011-03-01 - Eleições – Apresentação de lista para os Órgãos Sociais
De acordo com a fita de tempo estabelecida na convocatória para as eleições de 15 de Abril próximo,
entrou na sede da AOFA uma única lista concorrente ao próximo acto eleitoral.
Devido às diligências desenvolvidas pela actual direcção, conforme compromisso assumido na
Assembleia-Geral de 13 de Janeiro último, põe-se, assim, termo a um impasse que se verificava desde
Maio de 2010
2011-02-25 - Reunião das APM
A reunião (ANS, AOFA e AP) teve lugar na sede da ANS, com uma agenda que, no essencial, foi
estabelecendo caminhos sobre a forma de enfrentar a redução de remunerações e suplementos e acerca
da criação de uma rede solidária que permita encaminhar os militares em dificuldade, devido às medidas
de austeridade, para as entidades que devam ajudar a resolvê-las.
2011-02-17 - Audiência com Sua Exa. o CEMA
A solicitação da AOFA, Sua Exa. o CEMA concedeu uma audiência à AOFA, representada pelos
Presidente em exercício, COR Jara Franco, Secretário-Geral, CMG Sequeira Alves e Secretário, COR
Tasso de Figueiredo
2011-02-12- Tomada de posse dos novos Órgãos Sociais da APOIAR
A AOFA fez-se representar pelo Presidente em exercício na tomada de posse dos novos dirigentes da
APOIAR, associação de ex-combatentes que vem dedicando uma particular atenção às questões directa
ou indirectamente relacionadas com o stress de guerra.
2011-02-07-Tomada de posse de Sua Exa. o CEMGFA
A AOFA fez-se representar na cerimónia pública da tomada de posse do GEN Luís Evangelista Esteves
de Araújo como CEMGFA, ocorrida em 7 de Fevereiro de 2011, pelos Presidente em exercício,
Secretário-Geral e Secretário, por uma feliz coincidência, pertencendo, respectivamente, ao Exército,
Marinha e Força Aérea.
2011-02-05 - Tomada de posse dos novos Órgãos Sociais do Clube do Sargento da Armada
A AOFA fez-se representar por um vogal do Conselho Nacional (CN) na cerimónia da tomada de posse
dos novos dirigentes do CSA, clube que vem desempenhando um importante papel como dinamizador da
envolvente social dos sargentos da Armada e ao qual desejamos possa prosseguir o louvável caminho
que vem trilhando.
2011-02-02 - Conferência “A NATO no pós-Lisboa”
O Presidente em exercício da AOFA esteve presente na Conferência, que decorreu na Sala do Senado da
Assembleia da República.
A Conferência contou com a presença do Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO e do
Comandante Supremo Aliado para a Europa.
2011-01-28 - Eleições na AOFA
Pelo Presidente da Assembleia-Geral (AG) foi enviada aos sócios a convocatória para as eleições, que se
realizarão em 15 de Abril próximo e determinarão a composição dos novos Órgãos Sociais da AOFA.
O Presidente da AG recordou a necessidade de todos os sócios se empenharem na procura de uma
solução directiva que permita à AOFA continuar a desempenhar o importante papel na defesa dos
legítimos direitos e expectativas dos Oficiais das Forças Armadas.
As candidaturas devem ser apresentadas até 1 de Março.
2011-01-28- Assembleia-Geral para apresentação das contas
Pelo Presidente da AG foi remetida aos sócios a respectiva convocatória.
Mesmo antes da apresentação das contas pode afirmar-se que a AOFA vem vivendo, como sempre
aconteceu, uma confortável situação financeira, dado que foi possível criar um excedente que permite
encarar o futuro com optimismo.
2011-01-27 - A AOFA coloca ao MDN a questão do desrespeito pelo Bilhete de Identidade Militar
(Ofício)
Face às dificuldades que os militares vêm tendo na aceitação do BI Militar como meio legítimo de
identificação (EMFAR, republicado com o Decreto-Lei nº 197-A/2003, de 30 de Agosto),
nomeadamente junto dos Tribunais e dos Governos Civis, a AOFA oficiou o MDN, com conhecimento
às Chefias dos Estados-Maiores, expondo o problema e solicitando a necessária solução.
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2011-01-13 - Assembleia-Geral da AOFA
Teve lugar nesta data uma AG para “apreciação da situação decorrente do prolongamento do mandato
dos órgãos sociais da AOFA” (decorrente, como se recordarão, da ausência de listas concorrentes às
eleições que tinham sido marcadas para 2010MAI29), “nomeadamente no que diz respeito às
competências da direcção em exercício de funções…, bem como da linha de orientação que conduza à
realização de eleições dentro de um prazo curto”.
Embora com a presença de um número pouco expressivo de associados, a AG decorreu de uma forma
muito participada e reconheceu, por unanimidade, que a direcção em exercício devia prosseguir a sua
actividade na plenitude de competências que se encontram estatutariamente definidas.
2011-01-09 - Posição da AOFA sobre as promoções ocorridas em 2010 (Comunicado)
Face aos ataques velados desferidos contra as promoções dos militares ocorridas em 2010, a AOFA fez
sair um comunicado que, no essencial, defende a legalidade das mesmas, saúda o facto de terem sido
aproveitadas algumas das suas sugestões para minimizar alguns dos problemas existentes e defende a
necessidade da tutela não perder de vista a indispensabilidade de serem ultrapassadas as dificuldades
verificadas nos fluxos de carreira, bem como eliminadas as sequelas da evolução desigual verificada
nalguns Quadros Especiais.
2010-12-29 - Suplemento de missão constitui excepção aos cortes (Nota informativa)
Recordando o papel que desempenhou nessa questão, a AOFA dá conta de que o suplemento de missão
foi excepcionado dos cortes que fazem parte das medidas de austeridade resultantes do OE/2011,
viabilizadas pelo acordo entre o PS e o PSD.
2010-12-22 - Carta aos sócios
Nesta data, procurando colmatar as dificuldades em comunicar com todo o universo de associados da
AOFA, o Presidente em exercício dirigiu uma carta aos sócios, sintetizando a actividade desenvolvida
pela direcção desde que se encontra em funções.
2010-12-20 - Ex-combatentes sem abrigo (Notícia da Lusa)
Na sequência lógica da importância que a AOFA confere ao reconhecimento que deve ser assegurado
aos ex-combatentes, o Presidente em exercício da AOFA acompanhou dirigentes da Associação
Nacional dos Combatentes do Ultramar Português numa visita a dois desses ex-militares, na situação de
sem abrigo, procurando ajudar a resolver esse problema.
2010-12-20 - Regime de contrato especial (Comunicado)
A AOFA insurge-se com o facto de o Governo só ter aprovado o RCE para algumas especialidades (DL
130/2010, de 14 de Dezembro), não proporcionando uma maior permanência nas fileiras nas restantes,
não avançando com a alteração da Lei nº 174/99, de 21 de Setembro ou com a aprovação do proposto
pela AOFA que tal permitiria, pondo em causa não só a poupança de recursos e um melhor
aproveitamento de pessoal experiente, como também as expectativas desses militares, em especial dos
oficiais.
2010-11-22 - Medidas de austeridade – Rede solidária (Comunicado)
Tecendo críticas às medidas de austeridade, a AOFA avança com a proposta da criação de uma rede
solidária, destinada a detectar os militares em dificuldades e encaminhá-los para as entidades
vocacionadas para resolver esse tipo de situações.
2010-11-18 - Audiência com o Grupo Parlamentar do PS sobre o Orçamento do Estado para 2011
Em ofícios de 10 de Novembro, a AOFA solicitou audiências aos Grupos Parlamentares do PS e do PSD,
porque subscritores do acordo que levará à aprovação do OE/2011, visando debater propostas da
associação que, pelo menos minimizassem as medidas constantes na proposta de lei, dando-se especial
relevo, entre outras, à inaceitável prevista redução do suplemento de missão para as Forças nacionais
Destacadas.
Com o Grupo Parlamentar do PSD, por falta de agenda, verificou-se apenas uma troca de opiniões com
uma assessora do mesmo.
No Grupo Parlamentar do PS a AOFA, representada pelo Presidente em exercício e pelo Secretário, foi
recebida pelos Deputados Marques Júnior (Defesa) e João Galamba (Economia e Finanças).
Como comunicado aos sócios em 19 de Novembro, a audiência teve o mérito de recordar a degradação
do estatuto da condição militar que se vem verificando há décadas e proporcionar elementos de reflexão
aos Deputados.
2010-11-17 - Medidas de austeridade (Ofícios para Chefias dos Ramos)
A AOFA mostrou disponibilidade para fazer parte do processo de detecção e encaminhamento das
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situações dos militares que venham a passar dificuldades devido às medidas de austeridade,
nomeadamente através da criação de uma rede solidária.
2010-11-17 - Preço do alojamento nas Messes militares (Ofício para Sua Exa. o CEME)
A AOFA evidenciou a sua preocupação com o facto de constar irem ser aumentados os preços do
alojamento para os familiares dos oficiais deslocados que os acompanhem nessa situação.
2010-11-10 - A AOFA pede audiências aos Grupos Parlamentares do PS e do PSD para debater
questões relacionadas com o OE/2011 (Ofício)
Começando por lamentar a situação a que se chegou, obrigando os portugueses a pesados sacrifícios, a
AOFA solicitou audiências aos GP do PS e do PSD, porque subscritores do acordo que vai viabilizar o
OE/2011, a fim de tentar minimizar os efeitos mais gravosos das medidas de austeridade nele previstas.
2010-11-10 - Medidas de austeridade (Ofício para Bispo Forças Armadas e de Segurança)
A AOFA mostrou disponibilidade para fazer parte do processo de detecção e encaminhamento das
situações dos militares que venham a passar dificuldades devido às medidas de austeridade,
nomeadamente através da criação de uma rede solidária.
Para além de um simpático cartão de D. Januário Torgal Ferreira, a proposta mereceu um contacto com
um adjunto de Sua Eminência Reverendíssima.
2010-11-06 - Conferência de Imprensa das ANS, AOFA e AP (Comunicado conjunto)
Numa altura em que reputados consideram que a Independência Nacional se encontra em risco face aos
graves problemas económico-financeiros que o País atravessa, as Associações Profissionais de Militares
(APM), simbolicamente, deram uma Conferência de Imprensa conjunta na Praça dos Restauradores,
dando conta das suas preocupações.
2010-11-02 - Orçamento do Estado para 2011 (Comunicado)
Colocando a tónica na degradação do estatuto da condição militar que se vem verificando há anos, a
AOFA evidencia a efectiva regressão que, com este OE, vão sofrer as carreiras, o regime remuneratório,
a reforma e a assistência social, regressão que reconhece está a ter lugar num quadro em que os restantes
cidadãos vêem atacadas fortemente as suas condições de vida.
2010-11-02 - Missa em memória dos mortos da Força Aérea
A AOFA, convidada por Sua Exa. o CEMFA, fez-se representar pelo Secretário.
2010-10-29 - Regime de Contrato Especial (Comunicado)
A AOFA recorda as propostas que apresentou sobre a matéria, que, no essencial, permitiriam um
aproveitamento dos militares em RCE prolongado no tempo, com economia de recursos e maior grau de
eficácia, condenando o facto desse regime ir ser aplicável apenas a pilotos, médicos e capelães.
2010-10-27 - Orçamento do Estado atira para o desemprego 3.000 jovens militares em regime de
contrato (Comunicado)
A AOFA tece críticas a esta medida, considerando que, para além de poder pôr em causa a
operacionalidade das Forças Armadas, vai defraudar legítimas expectativas dos atingidos, o que terá
reflexos em futuras operações de recrutamento.
2010-10-26 - Audiência com Sua Exa. o CEME
A audiência, convocada por Sua Exa. o CEME, decorreu de um modo muito gratificante, tendo sido
passadas em revista as grandes preocupações da AOFA.
2010-10-25 - Audiência com Sua Exa. o SEDNAM
Tendo em vista fazer-nos a apresentação das chamadas medidas de austeridade, Sua Exa. o SEDNAM
convocou-nos para uma reunião.
A AOFA fez sentir o profundo desagrado e, até, indignação que essas medidas iriam ocasionar e realçou
a necessidade de, pelo menos, amortecer as respectivas consequências.
2010-10-24- Dia do Exército
A AOFA, convidada por Sua Exa. o CEME, fez-se representar pelo Presidente em exercício.
2010-10-16 - 18º Aniversário da AOFA
A AOFA promoveu um jantar comemorativo do 18º aniversário (ocorrido em 12 de Outubro), no qual se
fizeram representar Suas Exas. os SEDNAM, CEMA, CEME e CEMFA, e tomaram parte dirigentes das
APM e das associações e organizações de ex-combatentes.
2010-10-13 -Audiência com Sua Exa. o SEDNAM
A audiência foi convocada por Sua Exa. o SEDNAM, tendo em vista a apresentação do Regime de
Contrato Especial a criar pelo Governo, com destino às especialidades de pilotos, médicos e capelães.
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A AOFA recordou as suas propostas que faziam estender essa possibilidade a todas as especialidades do
RC.
2010-10-12 - Reunião de trabalho com o DGPRM/MDN
Teve lugar, nesta data, uma das reuniões com o Director-Geral do Pessoal e Recrutamento Militar
(DGPRM), estabelecidas por Sua Exa. o SEDNAM, destinadas a passar em revista a aplicação prática
das medidas do foro socioprofissional.
Embora não tivesse sido respeitado o intervalo de três (3) meses sobre a anterior (realizada em Abril),
definido por Sua Exa. o SEDNAM, a reunião permitiu passar em revista as grandes preocupações e
propostas da AOFA, nomeadamente sobre: fluxos de carreira e bloqueamentos que se verificam, regime
remuneratório, estatuto dos que cumprem missões internacionais, estatuto dos oficiais em regime de
contrato (RC), saúde e assistência na doença, o respeito devido aos direitos dos que se encontram nas
situações de reserva e de reforma, estatuto dos dirigentes associativos militares e suas limitações, o
respeito devido aos ex-combatentes (em particular os DFA).
2010-10-07/12 e 14 e 2011-01-26 - Conferências sobre os Estabelecimentos Militares de Ensino
A AOFA colaborou na organização e divulgação dessas Conferências que tiveram um impulso
determinante por parte do Núcleo de Conferências da Cooperativa Militar.
2010-09-23 - Espaço de Debate e Informação (Nota informativa)
Na sequência das duas iniciativas anteriores realizou-se mais este debate, agora no CASOeiras/IASFA,
tendo como pano de fundo as preocupações analisadas nos anteriormente organizados, com
predominância para as questões das carreiras (principalmente os bloqueamentos e as sequelas da
evolução com fluxos desiguais), do regime remuneratório, dos complementos de pensão de reforma e da
Saúde Militar.
2010-09-21 - Debate “A Saúde Militar”, promovido pela ANS
A AOFA fez-se representar.
2010-09-01 - Dia da Praça, comemorado pela AP
A AOFA fez-se representar.
2010-08-04- Promoções condicionadas pelo PEC (Comunicado)
Tendo como pano de fundo as dificuldades verificadas nos fluxos de carreira, a que há que acrescentar a
redução operada nos postos de COR e TCOR para o Ramo Exército, bem como as sequelas decorrentes
da desigualdade verificada na evolução dos diversos Quadros Especiais, principalmente na FA, a AOFA
pretende que o MDN esclareça as questões que se colocam.
2010-07-23- Debate “Que futuro para as Forças Armadas no centenário da República?”,
promovido pela ANS
A AOFA fez-se representar.
2010-07-20 - Questões por resolver no que respeita aos oficiais (Comunicado)
A AOFA dá conta do mal-estar existente entre os oficiais, devido a problemas por resolver,
nomeadamente os que respeitam a :fluxos de carreira, regime remuneratório, suplementos, complemento
de pensão de reforma, regime de contrato, reorganização da Saúde Militar.
Lança, também, um alerta para o progressivo desaparecimento da classe média.
2010-07-05- Missa associada ao Dia da Força Aérea
Convidada por Sua Exa. o CEMFA, a AOFA fez-se representar pelo Secretário.
2010-07-05 - Os militares das Forças Armadas na Segurança Interna (Comunicado)
A AOFA debruça-se exaustivamente sobre o papel dos militares na Segurança Interna.
Dá conta, nomeadamente, da preparação dos militares para missões no âmbito da Segurança Interna,
obviamente desde que cumpridos os requisitos legais.
Recorda, ainda, o conceito de duplo uso que pode ser aplicado aos meios, recursos e competências das
Forças Armadas.
2010-06-16- Presidência da AOFA
O COR Alpedrinha Pires suspendeu as suas funções, passando a exercê-las, como estatutariamente
estabelecido, o Vice-Presidente, COR Jara Franco.
2010-06-30 - Espaço de Debate e Informação (Nota informativa de 16 de Julho)
Na sequência duma primeira iniciativa do género, ocorrida em 27 de Maio, teve lugar, no Espaço Tejo,
em Lisboa, uma nova iniciativa deste tipo.
Tendo como temas principais as questões das carreiras, da saúde do regime remuneratório e dos
complementos de pensão de reforma, o debate aflorou, ainda, outras matérias.
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2010-06-30 - IASFA
A AOFA fez-se representar pelo Secretário na reunião do Conselho Consultivo do IASFA, que se
debruçou sobre o respectivo Relatório de Actividades.
2010-06-29 -Bloqueamento de carreiras
Estatuto dos dirigentes das Associações Profissionais de Militares
(Ofício) A AOFA, em ofício que teve como destino Sua Exa. o SEDNAM, colocou questões
relacionadas com o bloqueamento de carreiras, relembrando as soluções por si propostas do antecedente,
e deu conta da inadequabilidade do estatuto dos dirigentes das APM, recordando igualmente posições
que tomara anteriormente.
2010-06-22 -Audiência com Sua Exa. o MDN
Convocada por Sua Exa. o MDN, que se encontrava acompanhado por Sua Exa. o SEDNAM, teve lugar,
nesta data uma audiência concedida a uma representação da AOFA, encabeçada pelo Presidente em
exercício.
A audiência destinava-se à apresentação da reforma da Saúde Militar por Sua Exa. o MDN.
A AOFA esclareceu, na oportunidade, que se mostrava favorável a uma reforma desde que esta
contribuísse para a melhoria das condições proporcionadas à Família Militar e que não pusesse em causa
quer a Saúde Operacional quer, ainda que no período de transição, as condições, mesmo que com
deficiências, actualmente existentes.
2010-06-15 – Suspensão das funções de Presidente da AOFA por parte do COR ART Alpedrinha
Pires (Carta)
Por razões explicitadas numa longa carta dirigida aos sócios, o Presidente suspende funções e dá conta
de que, a partir de 16 de Junho, passa a exercê-las o Vice-Presidente, COR INF Jara Franco, conforme
estatutariamente estabelecido.
2010-06-11- Audiência com Sua Exa. o SEDNAM (Nota informativa de 2010-06-21)
Sua Exa. o SEDNAM proporcionou ao Presidente da AOFA a abordagem de diversas questões, em que
foram sugeridas algumas das soluções defendidas pela associação, nomeadamente: Regime de Contrato
Especial, bloqueamento de carreiras, Saúde Militar e estatuto dos dirigentes das Associações
Profissionais de Militares.
2010-06-03- Carta aos sócios sobre a participação dos ex-combatentes no desfile do 10 de Junho
A AOFA dá conta da sua não concordância com a exclusão dos ex-combatentes que integram as APM no
desfile do 10 de Junho, relembrando o importante papel que teve no apaziguamento de algumas tensões
existentes neste universo, mas reconhece quão gratificante foi ter sido decidido por Sua Exa. o
Presidente da República, à imagem e semelhança do que sucede nos Países nossos aliados, a inclusão dos
que se encontram associados noutro tipo de organizações.
2010-06-02 – CN ratificou proposta de Regime de Contrato Especial
Depois de introduzidas as alterações decorrentes do Encontro Nacional de Oficiais em RC, o CN da
AOFA ratificou a proposta de RCE a enviar ao MDN e Grupos Parlamentares da Assembleia da
República.
2010-06-02- Referência para os complementos de pensão de reforma (Ofício)
Em ofício dirigido às Chefias Militares, a AOFA solicita que se dê seguimento ao cálculo das referências
para a liquidação dos complementos de pensão de reforma, tendo em conta as tabelas do novo regime
remuneratório.
2010-05-27- Espaço de debate e informação (Nota informativa de 2010-05-28)
Decorreu numa sala do IASFA (antiga Cooperativa Militar), na Rua de S. José, em Lisboa.
Os presentes debateram várias questões, nomeadamente: bloqueamento de carreiras, apoio na doença,
reforma da Saúde Militar, revisão do EMFAR, aplicação do regime remuneratório, suplementos
remuneratórios específicos, RC (quer na parte do Regime de Contrato Especial quer no que se refere ao
regime de incentivos), complementos de pensão de reforma.
Ficou claro que os assuntos serão tanto mais facilmente resolvidos quanto maior for o envolvimento
directo dos interessados.
2010-05-27 – Conferência Europeia “Combater o Crime”
A AOFA esteve presente, a convite do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, organizador do
evento.
2010-05027 e 28 – Seminário Internacional promovido pela ADFA
A convite da ADFA, AOFA esteve presente no seminário que foi subordinado ao tema “Inclusão dos
AOFA - Associação de Oficiais das Forças Armadas
Rua Infanta D. Isabel 2780 Oeiras
Tel: 21 441 77 44 - Fax: 21 440 68 02 (E-mail: aofa@aofa.pt)
Apartado 2869 - 1122 Lisboa CODEX
Internet home page- http://www.aofa.pt

Deficientes Militares/Saúde e Bem-Estar dos Antigos Combatentes.
2010-05-22 – Aniversário da Associação Sócio-Profissional da Polícia Marítima
A AOFA fez-se representar.
2010-05-20 – Concerto pela Banda do Exército
A AOFA esteve presente, a convite de Sua Exa. o CEME.
2010-05-19 Debate da COMIL na Casa do Alentejo
Convidada, a AOFA fez-se representar.
2010-05-18 – Encontro Nacional de Oficiais RC
O Encontro, organizado pela AOFA, teve lugar no Hotel Mundial, em Lisboa, e contou com a presença
de perto de uma centena de participantes e convidados, entre estes representantes dos Grupos
Parlamentares e das Juventudes Partidárias.
Do Encontro saiu uma proposta para o Regime de Contrato Especial que, depois de burilado, foi
apresentado ao MDN.
2010-05-14 36º Aniversário da ADFA
Convidada, a AOFA fez-se representar na Sessão Solene comemorativa da efeméride.
2010-05-05 – Seminário “Os Militares e a 1ª República”
A AOFA esteve presente no seminário, realizado na AM/Amadora, a convite de Sua Exa. o CEME.
2010-05-04 – Escola do Carregado/Comemorações do 25 de Abril
A AOFA fez parte do leque de intervenientes nas comemorações.
2010-05-01 – 16º Convívio de Combatentes
A convite da promotora, Associação Vilacondense dos ex-Combatentes do Ultramar, a AOFA esteve
presente.
2010-04-23 – Palestra sobre o 25 de Abril
A convite da ADFA, sua organizadora, a AOFA esteve presente.
2010-04-21 – Toamada de posse dos novos dirigentes da AP
A AOFA fez-se representar na posse da primeira direcção da organização, herdeira das tradições da
Associação de Praças da Armada e que passou a representar os direitos e expectativas das praças dos três
Ramos das Forças Armadas.
2010-04-15 – Reunião com o DGPRM/MDN
Como decidido por Sua Exa. o SEDNAM, teve lugar a reunião, primeira de outras a realizar de três em
três meses, destinada a passar em revisat as preocupações das APM.
2010-04-15 – Reunião do Conselho Consultivo do IASFA
A reunião debateu a questão das casas de renda económica propriedade do IASFA.
A AOFA fez-se representar.
2010-04-11 – Rua Marechal Spínola, em Lisboa
Convidada pela Câmara Municipal de Lisboa, a AOFA esteve presente na inauguração da placa
toponímica que perpetuou o nome do Marechal Spínola numa rua de Lisboa.
2010-04-10 – Romagem à Batalha
Como sempre, a AOFA esteve presente na cerimónia, presidida por Sua Exa. o Presidente da República..
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