Trafaria, 28 de outubro de 2019

Para :

Exmª Srª Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes
Doutora Catarina Sarmento Castro

Assunto : Solicitação de audiência com caráter de urgência

Pelo presente ofício vem a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA)
solicitar a V. Exª se digne considerar o nosso interesse em que nos seja concedida
uma audiência, com caráter de urgência, tendo como objetivos apresentar
cumprimentos a Vª Exª mas igualmente, e desde já, expor um conjunto de
matérias que a AOFA considera prioritárias no âmbito da valorização e
dignificação dos Militares das Forças Armadas e dos Oficiais em particular,
consideradas as particularidades ímpares que nos caracterizam dada a nossa
“Condição Militar”.
Mais informamos que a justificação para o “caráter de urgência” com que
solicitamos esta audiência deriva do facto de considerarmos a existência de vasta
matéria que urge ser analisada, debatida e consequentemente resolvida, daqui
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resultando que, é nosso entendimento, se impõe o iniciar de trabalhos no mais
curto espaço de tempo.
A AOFA expressa a Vª Ex.ª os maiores desejos de muito sucesso pessoal e
profissional para a relevante e exigente missão que lhe está incumbida, no âmbito
do XXII Governo Constitucional, reiterando que é com fundamentadas
expectativas que encara a existência, com o peso institucional de uma Secretaria
de Estado, de uma estrutura do Governo exclusivamente dedicada às questões
dos Recursos Humanos e Antigos Combatentes, sinal que só podemos considerar
como positivo e, mais que positivo, como a assunção de que as permanentemente
adiadas soluções para os múltiplos problemas com que se debate a Instituição
Militar e muito particularmente os que afetam as Mulheres e Homens que Servem
Portugal nas Forças Armadas serão agora objeto de atenção muito especial e
consequentes esforços concretos no sentido da sua cabal e atempada resolução.
A AOFA reitera ainda perante V.ª Ex.ª a nossa total, e leal, disponibilidade
permanente para o diálogo, bem como para o trabalho conjunto na procura e
implementação das melhores soluções para os muitos, bem conhecidos e não
menos complexos, problemas com que se debatem os Militares de Portugal.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente

António Augusto Proença da Costa Mota
Tenente-Coronel

