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Avenida Bulhão Pato, nº 7, 1º Andar, 2825-846 Trafaria 

 

Trafaria, 29 de novembro de 2019 

 

Para:  

Exmº Senhor Ministro da Defesa Nacional 

 

Com conhecimento: 

Exmª Senhora Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos 

Combatentes 

 

Assunto : Cancelamento de Audiência com a Exmª Senhora Secretária de Estado 

de Recursos Humanos e Antigos Combatentes 

 

No passado dia 28 de outubro, tendo-se ontem cumprido um mês, a Associação 

de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) solicitou à Exmª Senhora Secretária de 

Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes uma audiência com 

caráter de urgência.  

Tal solicitação teve por base a premência na apresentação de um vasto conjunto 

de matérias relacionadas com problemas com que se debatem os Militares e 

particularmente os Oficiais das Forças Armadas e cuja resolução permanece 

adiada ou tem mesmo vindo a ser agravada, muitas delas com potencial influência 

na preparação do Orçamento do Estado para 2020. 



 

 

 

 

 
Face ao objetivo a que nos propúnhamos e não tendo a AOFA, por 

indisponibilidade de Sua Excelência, em tempo útil, sido recebida, vem esta 

Associação demonstrar a Vossa Excelência a intenção de cancelar a audiência 

solicitada. 

A AOFA reitera uma vez mais o interesse e a disponibilidade para o diálogo mas 

desde que reunidas as condições efetivas e atempadas para que daí resultem 

medidas concretas e eficazes de resolução dos gravíssimos problemas com que 

se debatem as Forças Armadas, sempre na prossecução dos objetivos para os 

quais os Corpos Sociais da AOFA foram eleitos pelos seus pares; A Defesa dos 

mais legítimos Direitos, Interesses e Expectativas dos Militares e mais 

concretamente dos Oficiais das Forças Armadas Portuguesas no que respeita às 

questões Socioprofissionais, Deontológicas e Assistenciais tal como a Lei 

expressamente determina.  

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

O Presidente 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-Coronel 


