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Trafaria, 16 de dezembro de 2019 

 

Para:  

Exmª Senhora Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) 

Exmº Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) 

Exmº Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) 

Exmº Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP) 

Exmª Senhora Presidente do Grupo Parlamentar do Centro Democrático Social / Partido 

Popular (CDS/PP) 

Exmª Senhora Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Animais e Natureza (PAN) 

Exmº Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes”  

Exmº Senhor Deputado do Partido CHEGA 

Exmº Senhor Deputado do Partido INICIATIVA LIBERAL 

Exmª Senhora Deputada do Partido LIVRE 

 

Com conhecimento: 

Exmº Senhor Presidente da Assembleia da República 

 

Assunto : Solicitação de divulgação à Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) de 

todas as iniciativas parlamentares direta ou indiretamente relacionadas com as Forças 

Armadas e com os Militares que nelas Servem.  

 



 

 

 

 

 
Por se considerar do maior interesse para os Militares, particularmente para os Oficiais das 

Forças Armadas e suas Famílias, a divulgação pública de todas as iniciativas parlamentares, 

que sejam desenvolvidas por qualquer um dos Partidos, respeitantes a assuntos direta ou 

indiretamente relacionados com as Forças Armadas e com os Militares, vem a AOFA por esta 

via solicitar a Vossas Excelências darem-nos conhecimento formal, atempado e permanente, 

ao longo da legislatura, de todas essas iniciativas, e.g. Propostas de Projeto-Lei, Perguntas ao 

Governo e posteriores respostas, Medidas concretas apresentadas em sede de Orçamentos de 

Estado, debates, estudos e audições que se enquadrem no objetivo anteriormente referido. 

Mais se informa que a AOFA, através dos canais próprios de comunicação de que dispõe com 

os Oficiais das Forças Armadas, já vem procedendo à divulgação das iniciativas das quais 

pontualmente vai tendo conhecimento, sendo agora nosso objetivo fazê-lo de forma 

sistemática e exaustiva, prestando desta forma mais um serviço público relevante. 

Neste sentido a AOFA permite-se solicitar a Vossas Excelências que todas as iniciativas que 

venham a ser desenvolvidas nos possam ser celeremente transmitidas, para o nosso 

Departamento de Relações Públicas através do endereço de correio eletrónico 

relacoes.publicas@aofa.pt  

Consideramos estar seguros de que com este procedimento sistemático estamos a contribuir 

para uma melhor informação junto dos Oficiais das Forças Armadas e, simultaneamente, para 

a divulgação e consequente valorização do trabalho das Senhoras e Senhores Deputados. 

A AOFA reitera, uma vez mais, a total disponibilidade e interesse para o diálogo, esclarecimento 

e colaboração permanentes com todos os representantes eleitos pelo Povo Português com 

assento na Assembleia da República. 

Com os melhores cumprimentos,  

O Presidente 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-Coronel 
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