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Trafaria, 30 de abril de 2019  

 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa Nacional 

Assunto: As grandes prioridades dos Oficiais das Forças Armadas 

Tendo naturalmente lido, com toda a atenção, os diversos pontos que nos foram 
endereçados através do V/Ofício n.º 1424/CG de 4 de abril de 2019, e levando 
em conta o nosso email de 12 de março que dava conta das Grandes Prioridades 
dos Oficiais das Forças Armadas, compete-nos suscitar o seguinte: 

- Perante as preocupações apresentadas e o pedido de compromissos solicitado, 
como resposta, os Serviços que Vª Exª tutela, levaram a cabo um exercício de 
«copy/paste» que decerto foi trabalhoso – facto que não podemos deixar de 
assinalar, mas absolutamente inócuo, em nada contribuindo para o 
esclarecimento e, muito menos, para a resolução dos problemas, antes sim, 
eternizando-os e dificultando um diálogo para o qual a AOFA se tem 
demonstrado sempre disponível.  

Ao responder da forma como responderam, salvo melhor interpretação que 
sinceramente não descortinamos, a mensagem que nos transmitiram perante 
as preocupações e solicitações elencadas foi a de que devemos adotar uma 
atitude de resignação perante o elenco de legislação injusta e indigna com que 
a governação que V. Exa representa e cuja herança “parece” não enjeitar 
pretende continuar a submeter os Militares Portugueses.  

Senhor Ministro da Defesa Nacional! Excelência! A legislação vigente os Oficiais 
das Forças Armadas conhecem-na muito bem e é precisamente por isso que 
anseiam e tudo farão para que seja, tão rapidamente quando desejável e 
necessário, profundamente alterada e, em muitos casos, integralmente 
revertida. 

Além disso consideraram os Serviços que Vª Exª tutela que no dia 20 de março 
passado, em breve e espúria reunião havida com esta Associação, foi discutida 
a matéria relativa à recuperação do tempo de carreira congelado entre 2011 e 
2017. 



 

 

 

 

 
Importa salientar que a posterior aprovação de legislação relativa a esta matéria 
num clima de total secretismo (ainda hoje a AOFA aguarda informação sobre o 
Diploma aprovado em reunião do Conselho de Ministros de 4 de abril) só 
reforçou o sentido de injustiça e de déficit democrático já sentido. 

Compete deste modo informar que a AOFA continuará a pugnar pela alteração 
do quadro legislativo, cujo sumário foi copiado no ofício em referência, por o 
mesmo consubstanciar soluções injustas, em grande medida determinadas e 
tidas por justificadas nos tempos da TROICA, por sinal ultrapassados há já vários 
anos. 

Mais devemos solicitar a Vossa Excelência se afirma ou infirma os compromissos 
solicitados no ofício que suscitou a resposta ora comentada. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

O Presidente 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-Coronel 


