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Trafaria, 29 de outubro de 2019  

 

Excelentíssimo Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada 

 

ASSUNTO: Inquérito aos Oficiais das Forças Armadas 

 

Como é certamente do conhecimento de Vossa Excelência, a Associação 

de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) lançou recentemente um Inquérito 

dirigido a todos os Oficiais (Sócios/as e Não Sócios/as) da AOFA. 

Em cerca de 4 dias este inquérito conta já com mais de 800 (oitocentas) 

respostas registadas, de entre as quais cerca de 370 (trezentas e setenta) de 

Oficiais no Ativo, mas é nosso objetivo que o mesmo possa vir a registar o 

maior número possível de respostas. 

Este inquérito visa obter da parte dos Oficiais as suas perceções sobre 

um vasto conjunto de matérias que permitam à AOFA afinar, ainda mais e 

melhor, a estratégia de abordagem dessas temáticas perante os decisores 

políticos, constituindo-se assim como uma ferramenta de trabalho, para nós, 

de enorme relevância para que prossigamos, da melhor forma, a defesa dos 

mais legítimos Direitos, Interesses e Expectativas dos Oficiais. 

Face ao exposto e em nome do Conselho Nacional (CN) da AOFA, a que 

me orgulho de presidir, fui incumbido, por unanimidade dos Oficiais que 

compõe o CN, de solicitar a Vossa Excelência que o Inquérito possa ser 



 

 

 

 

 
disponibilizado através dos canais internos da Marinha por forma a que 

todos os Oficiais a ele possam ter acesso e dar-lhe resposta. 

Estamos convictos que na linha da ampla, franca e leal colaboração 

institucional que nos vem caracterizando nos últimos anos, cujo maior 

expoente se tem vindo a materializar nas visitas e reuniões que a AOFA já 

realizou com Oficiais em mais de 80 (oitenta) Unidades / Estabelecimentos 

/ Órgãos Militares, Vossa Excelência não deixará de decidir favoravelmente 

a esta nossa solicitação.  

Face ao exposto deixamos, pois, à superior consideração de Vossa 

Excelência, a anuência à disponibilização, por todos os Oficiais da Marinha, 

do seguinte link para que possam responder ao Inquérito: 

https://forms.gle/1xa8CULNs37c4PTw9 

  Importa referir que o inquérito é completamente anónimo e que a AOFA 

se compromete a utilizar os dados das respostas apenas para a finalidade 

anteriormente referida. 

O inquérito estará aberto para respostas até ao próximo dia 30 de 

novembro, sendo os resultados divulgados em dezembro. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

  

O Presidente do Conselho Nacional 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-Coronel 

https://forms.gle/1xa8CULNs37c4PTw9?fbclid=IwAR1zfutK45iDODsHYPGiTfdvGLiA0YyG0ajX9JthguYI2LczRMpH3xsrWZc

