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Trafaria, 16 de março de 2020  

 

Excelentíssimos Senhores: 

- Almirante Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

- Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada 

- General Chefe do Estado-Maior do Exército 

- General Chefe do Estado-Maior da Força Aérea 

 

ASSUNTO: Disponibilidade imediata de Oficiais na Reforma para 

apresentação nas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos (U/E/O) para 

cumprimento de missões de apoio aos Militares no Ativo, ou outras que 

lhes sejam determinadas 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), muito atenta que está 

ao desenvolvimento da crise derivada da pandemia do COVID-19 e 

antecipando eventuais necessidades de reforço de pessoal nas U/E/O, 

desenvolveu atividades exploratórias no sentido de determinar da 

disponibilidade de Oficiais na situação de Reforma (Associados ou não da 

AOFA), de todas as patentes, para reforço imediato de efetivos às ordens das 

Chefias Militares, designadamente em missões de apoio de retaguarda aos 

nossos camaradas no Ativo ou outras que lhes sejam determinadas, numa 



 

 

 

 

 
fase em que se antevê que os mesmos possam vir a ser substancialmente 

sobrecarregados nas missões a cumprir. 

Nas primeiras horas desta fase exploratória há já a registar um número não 

negligenciável de oficiais que, de imediato, responderam “Presente” e 

estarão disponíveis para se apresentar nas U/E/O dos três Ramos, bem 

como, se tal for considerado útil, no Estado-Maior-General das Forças 

Armadas (EMGFA). 

Trata-se na sua grande maioria de oficiais com as patentes de Major, 

Capitão-Tenente, Tenente-Coronel, Capitão-de-Fragata, Coronel e Capitão 

de Mar-e-Guerra, registando-se igualmente disponibilidades já 

apresentadas de Oficiais Generais / Oficiais Almirantes. 

Genericamente e reiterando que estamos numa fase inicial exploratória, as 

faixas etárias situam-se entre os 58 e os 70 anos, verificando-se já diversas 

disponibilidades de oficiais dos três Ramos das Forças Armadas. 

Consideradas as missões que lhes poderão vir a ser atribuídas mas 

considerada igualmente a sua situação de oficiais na Reforma sugere-se que, 

na medida do possível, possam ser empenhados em U/E/O dos Ramos ou no 

EMGFA, relativamente próximas dos seus locais de residência e que, 

igualmente na medida do possível, possam ser dispensados de se 

uniformizar ou, em caso de absoluta necessidade, lhes possa ser atribuído 

fardamento (camuflados e botas) adequado às missões em que venham a ser 

empenhados. 

Mais se informa que a AOFA se disponibiliza, desde já, para fazer o 

levantamento e registo de dados dos oficiais disponíveis (Nome, Posto, 

Ramo, Especialidade/Arma/Classe, Data de nascimento, Morada e contactos 



 

 

 

 

 
telefónicos e de e-mail), informando de forma célere e eficaz os Ramos e 

EMGFA, os quais liderarão a partir dessa informação as chamadas e 

enquadramento desses oficiais. 

Somos oficiais, somos Militares Portugueses e nesta hora não podemos 

deixar de demonstrar a nossa total e absoluta disponibilidade, sem reservas, 

para Servir Portugal e continuar a cumprir com o nosso Juramento à Pátria! 

 

À superior consideração de Vossas Excelências,    

 

Saudações Militares  

 

           O Presidente 

 

        António Augusto Proença da Costa Mota 

           Tenente-Coronel 

 

 


