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No período compreendido entre a última Assembleia Geral (28 de março de 2019) 

e a presente (25 de junho de 2020) a AOFA desenvolveu a sua atividade no habitual 

contexto do desenrolar das políticas concernentes à Defesa Nacional que mantêm as 

Forças Armadas e a Instituição Militar sob constante depreciação, além da 

persistência do incumprimento da Lei quanto à audição e participação em grupos de 

trabalhos nas matérias socioprofissionais relacionadas aos militares. 

Neste âmbito, a AOFA mantendo a sua atividade como em anos anteriores, levou a 

cabo ampla atividade socioprofissional cujos eventos se encontram descritos e 

relatados, no essencial, na página oficial da AOFA ( http://www.aofa.pt ), cumprindo 

já assim um desígnio programático a que a atual direção se tinha proposto realizar 

– renovar a página oficial da AOFA. 

De entre as atividades realizadas e eventos concretizados cumpre salientar aquelas 

e aqueles que merecem maior destaque pela sua importância e impacto no que foi a 

vida associativa e no que se pode projetar para um futuro próximo. 

Abordaremos assim as seguintes temáticas:  

1. Relacionamento Institucional;  

2. Justiça;  

3. Eventos socioprofissionais; 

4. Ações reivindicativas; 

5. O pilar central da comunicação. 

 

1. Relacionamento Institucional 

Neste âmbito julgamos dever destacar o seguinte: 

A AOFA reuniu com os Oficiais da Unidade de Apoio do Quartel-General da Zona 

Militar dos Açores (UAQGZMA), 4 abril 2019. 

A AOFA reuniu com os Oficiais da Escola das Armas, 9 abril 2019. 

AOFA presente no IX Congresso da Associação Sindical dos Funcionários de 
Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFIC/PJ) 10 abril, 2019. 

A AOFA reuniu com os Oficiais do Comando Operacional dos Açores (COA), 15 maio, 
2019. 

A AOFA reuniu com os Oficiais do Comando Aéreo 22 maio, 2019.  

http://www.aofa.pt/
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A AOFA reuniu com os Oficiais da Escola do Serviço de Saúde Militar18 junho, 2019. 

AOFA presente na cerimónia do 30º aniversário da Associação Nacional de 
Sargentos (ANS) 6 julho, 2019. 

AOFA presente na Comemoração Nacional do 83º aniversário da Revolta dos 

Marinheiros de 8 de setembro de 1936, Dia Nacional da Praças das Forças Armadas, 
14 setembro, 2019. 

AOFA na Assembleia da República em apoio aos ex-Militares que integram a Função 
Pública, 15 novembro, 2019.  

AOFA reuniu com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda na Assembleia da 

República, 28 novembro, 2019. 

AOFA presente nas comemorações, em Lisboa, do “Dia Nacional do Sargento” 1 
fevereiro, 2020. 

AOFA participa no XIV Congresso da CGTP, 14 e 15 de fevereiro 2020. 

AOFA na cerimónia comemorativa do 102º aniversário do Laboratório Militar de 
Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF) 17 fevereiro, 2020. 

AOFA na cerimónia comemorativa do 45º aniversário do Clube do Sargento da 
Armada 22 fevereiro, 2020. 

AOFA em audição na Comissão de Defesa Nacional, “Estatuto do Combatente” – 16 

junho, 2020. 

 

2. Justiça 

A AOFA contínua a ter atividade muito intensa na prestação de apoio jurídico, em 

matéria socioprofissional, aos seus Associados. 

Encontram-se nesta altura a decorrer termos processuais em cerca de 80 (oitenta) 

ações, muitas delas ainda relacionadas com pensões e complementos de pensão de 

reforma, registando-se, no entanto, um crescente e muito significativo pedido de 

apoio jurídico por parte dos Camaradas do ativo em matérias relacionadas com 

promoções, à aplicação do novo Regulamento de Avaliação dos Militares, ao 

pagamento de subsídio de desembarque e a problemas do foro administrativo com 

remunerações. Também os Camaradas Médicos e Farmacêuticos, consideradas as 

suas especificidades, têm recorrido à AOFA, com frequência assinalável, para apoio 

Jurídico. Está consolidada a mudança de paradigma, tendência iniciada nos últimos 

anos, que confirma já uma maioria de ações judiciais respeitantes a Camaradas do 

ativo.  
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Continua a decorrer, de igual modo, o apoio ao processo dos Comandos. 

Prevê-se um crescimento com as matérias emergentes com remunerações, 

avaliações e promoções.  

  

3. Eventos socioprofissionais; 

Em matéria de eventos socioprofissionais devemos salientar os seguintes eventos: 

AOFA lança “Inquérito aos Oficiais das Forças Armadas”, 23 outubro, 2019  

Cerimónia Comemorativa do 27º Aniversário da AOFA, 26 outubro, 2019 

AOFA realiza Seminário da Condição Militar, 9 novembro, 2019 

AOFA apresentou os resultados do “Grande Inquérito aos Oficiais das Forças 
Armadas – 2019”, 7 dezembro, 2019 

AOFA enviou os resultados do “Grande Inquérito aos Oficiais das Forças Armadas – 

2019” às Chefias Militares e aos Políticos 9 dezembro, 2019 

Associações Profissionais de Militares promovem Reunião de Militares Lisboa, 6 

fevereiro, 2020 

Promovida pelas três Associações Profissionais de Militares (AOFA, ANS e AP), a 

AOFA participou em intervenções por parte de todos os participantes que assim 

o entenderam, tendo sido registadas mais de 30 (trinta), todas elas relevantes e 

onde a frontalidade, como aliás sempre se deseja e exige aos Militares, foi “pedra 

de toque”, tendo sido possível obter muitos elementos atualizados e valiosos 

sobre o “sentir” dos Camaradas e, dessa forma, reforçar, de forma coerente e bem 

suportada, as posições das APM perante “quem de direito”. 

Nota especial para a Moção aprovada por unanimidade e aclamação, não sem 

que antes tivesse sido, também ela, profundamente discutida, e à qual podem 

aceder através do seguinte link 

http://www.aofa.pt/rimp/Mocao_Reuniao_Militares_06FEV2020.pdf 

O facto de se ter verificado a presença de uma evidente maioria de Militares no 

Ativo nesta reunião comprova que os tempos de mudança são cada vez mais 

evidentes, no sentido de um despertar dos Camaradas para as questões que tanto 

os afetam mas, principalmente, para a necessidade e disponibilidade de 

colaborarem ativamente na procura e apresentação das melhores soluções para 

os seus problemas, constituindo-se as APM, cada vez mais, como o veículo 

http://www.aofa.pt/rimp/Mocao_Reuniao_Militares_06FEV2020.pdf
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privilegiado de representação, organização e comunicação quer perante o Poder 

Político quer com as Chefias Militares, estas últimas não olvidadas como fazendo 

parte integrante e indissociável da Família Militar, circunstancialmente em 

posições de Chefia, o que naturalmente também lhes confere especiais 

responsabilidades de representação perante o Poder Político mas igualmente de 

estreita colaboração com as APM no que em tudo respeita às questões de âmbito 

socioprofissional, deontológico e assistencial, elementos centrais que legalmente 

estão na esfera de atuação das APM. 

No que em termos muito concretos à AOFA, consequentemente aos Oficiais diz 

respeito, os próximos passos passarão, agora que com mais esta reunião se 

fechou um ciclo, pela conclusão do denominado “Caderno de Encargos para a 

Legislatura” que submeteremos à consideração e contributos dos Oficiais, sendo 

posteriormente aprovada a versão final em Conselho Nacional e seguindo o 

documento para os destinatários (Presidente da República, 1º Ministro, Ministro 

da Defesa, Grupos Parlamentares e Deputados Únicos bem como para as Chefias 

Militares). 

A terminar, reiterar que também institucionalmente a AOFA se revê 

integralmente no conteúdo da Moção aprovada, comprometendo-se a tudo fazer 

para contribuir para que todos os objetivos sejam cabalmente concretizados, 

dentro das competências e responsabilidades que a AOFA incumbem.  

APM reúnem e emitem comunicado conjunto, 5 março, 2020 – era intenção dar 

continuidade às ações e reuniões com Camaradas – Oficiais Sargentos e Praças á 

moção aprovada. 

A declaração do Estado de Emergência pelo Decreto do Presidente da República n.º 

14-A/2020, de 18 de março de 2020 interrompeu as atividades normais da AFOA. 

Porém no sentido de continuar na medida do possível a atividade socioprofissional, 

no contexto da AOFA foram desenvolvidas as seguintes ações: 

Na primeira quinzena de março o Conselho Nacional da AOFA analisou e discutiu, 

com o detalhe possível, tendo em linha de conta a informação então disponível, a 

situação que começava a configurar-se, determinada pela pandemia de COVID-
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19, tendo em boa hora tomado um conjunto importante de decisões que agora 

aqui se registam para memória futura. 

15 de março – O Conselho Nacional propôs ao Presidente da Mesa da Assembleia-

Geral o cancelamento da Assembleia-Geral ordinária então prevista para 26 de 

março e convocada em devido tempo. 

15 de março – O Conselho Nacional decide suspender todas as reuniões 

presenciais dos Órgãos Sociais bem como todas as participações oficiais, 

incluindo as visitas e reuniões com os Oficiais nas U/E/O Militares. 

15 de março – As funcionárias que integram o Departamento Administrativo da 

AOFA entram, com efeitos imediatos, em regime de teletrabalho. Recorda-se / 

informa-se que de há vários anos a esta parte a AOFA dispõe de todos os 

mecanismos que permitem, sem quaisquer interrupções ou quebras de eficácia, 

que as nossas funcionárias, bem como os membros da Direção, possam exercer 

funções remotamente e de forma autónoma. 

Corona vírus: a disponibilidade de Oficiais na Reforma para ajudarem no combate 

à crise, 16 março, 2020 

16 de março – Por decisão do Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, é 

formalizado o cancelamento da Assembleia-Geral de 26 de março, sendo essa 

informação comunicada a todos os Associados bem como, naturalmente, da 

intenção de reagendamento da mesma “assim que estiverem reunidas todas as 

devidas condições de segurança”. 

17 de março – AOFA toma a iniciativa de abrir um processo de levantamento de 

disponibilidades, perante os Oficiais na Reforma (Sócios/as e Não Sócios/as da 

AOFA), no sentido de determinar os que estariam disponíveis para, em caso de 

necessidade, poder apoiar os nossos Camaradas do ativo nas U/E/O Militares. Em 

2 dias apenas a AOFA reuniu mais de 150 (cento e cinquenta) Oficiais na Reforma 

(a esmagadora maioria com idades compreendidas entre os 56 e os 65 anos) e 

comunica aos Chefes do Estado-Maior da Armada, Exército e Força Aérea todos 

os elementos sobre os mais de 150 Oficiais disponíveis. 

1 de abril – AOFA lança o projecto “Oficiais Solidários” que integra 3 (três) 

subprojectos e que abrange todos os Oficiais (Sócios/as e Não Sócios/as): 
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a) Estabelecimento de contactos telefónicos com todos os Oficiais integrados no 

denominado Grupo de Risco (idade superior a 70 anos), sendo que já na última 

semana de abril esses contactos foram estendidos aos Oficiais com mais de 60 

anos. O objetivo foi o de informar, aconselhar e levantar necessidades de eventual 

apoio por parte da AOFA ou que pudesse ser agilizado via AOFA. 

b) Emissão de receitas médicas via mail ou sms, tendo para tal a AOFA contado 

com a colaboração de 4 (quatro) Médicos Militares que aderiram a este projecto 

fundamental de apoio aos Oficiais e suas Famílias, Camaradas com mais de 70 

(setenta) anos e/ou doentes crónicos e/ou com mobilidade reduzida. 

c) Planeamento, Organização e Implementação, em todo o território continental 

e regiões autónomas de grupos de Oficiais que se disponibilizam a dar apoio 

domiciliário aos Oficiais com mais de 70 (setenta) anos e/ou doentes crónicos 

e/ou com mobilidade reduzida, em aspectos tão “triviais” como idas à farmácia, 

compras em supermercados, etc. etc. por forma a preservar os nossos Camaradas 

desses grupos. 

3 de abril – O Conselho Nacional da AOFA reúne, pela primeira vez e na íntegra, 

através de videoconferência, procedimento que desde então tem mantido, e com 

excelentes resultados, com base semanal, assegurando o prosseguimento da 

atividade e operacionalidade da AOFA. 

 

4. Ações reivindicativas 

Foram encetadas muitas e variadas ações junto das instituições habituais – 

Presidente da República, Assembleia da República, Governo (Ministério da Defesa 

Nacional) e Chefias Militares. De entre o compêndio das ações realizadas julgamos 

que devemos destacar as seguintes:  

A AOFA foi ouvida sobre a questão da “Lei das Armas” na Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, 15 Março, 2019 

AOFA em reunião no Ministério da Defesa Nacional sobre a questão das Progressões 

Remuneratórias dos Militares, 20 março, 2019 
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AOFA questiona Ministro da Defesa sobre a manutenção dos efeitos da TROICA, 

quanto às Promoções dos Militares, 22 março, 2019 

Projeto de diploma relativo ao descongelamento das progressões remuneratórias: 

AOFA envia o seu parecer ao MDN, 22 março, 2019 

AOFA remete ofício sobre “Lei das Armas” à Comissão de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e Garantias (CACDLG) 22 março, 2019 

A suspensão dos acordos de entidades prestadoras de serviços à ADM: AOFA envia 

ofício ao MDN, 1 abril, 2019 

O inaceitável projeto do Governo para o descongelamento das progressões 

remuneratórias – A posição de Associações Profissionais de Militares e das Forças e 

Serviços de Segurança, 1 abril, 2019  

Descongelamento das progressões remuneratórias: Associações de Militares, da 

GNR e da Polícia Marítima emitem comunicado, 7 maio, 2019 

A AOFA e as restantes associações respondem com comunicado à saída do Decreto-

Lei sobre o descongelamento das progressões remuneratórias, 21 maio, 2019 

AOFA solicita às Chefias Militares informação sobre os efeitos práticos do 

descongelamento de progressões no regime remuneratório, 3 junho, 2019 

AOFA emite comunicado sobre os vários esquecimentos a que têm sido sujeitos os 

militares, 18 julho, 2019 

AOFA emite comunicado a propósito dos atrasos no chamado descongelamento das 

carreiras, 1 agosto, 2019 

AOFA coloca ao MDN questões sobre as promoções e as progressões 

remuneratórias, 27 setembro, 2019 

AOFA solicita audiência à Secretária de Estado dos Recursos Humanos e dos Antigos 

Combatentes, 28 outubro, 2019 

AOFA na Assembleia da República em apoio aos ex-Militares que integram a Função 

Pública, 15 novembro, 2019 

AOFA emite comunicado a propósito de protestos nas Unidades no dia 21 de Janeiro, 

20 janeiro, 2020 
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AOFA emite um comunicado sobre o Orçamento do Estado 2020 na área da Defesa 

Nacional, 23 janeiro, 2020 

AOFA solicita ao MDN intervenção no sentido de pôr termo à falta de 

confidencialidade das avaliações dos militares, 10 fevereiro, 2020 

AOFA requer ao IASFA informações sobre a situação dos acordos da ADM com as 

entidades protocoladas, bem como dos atrasos no pagamento das comparticipações, 

13 fevereiro, 2020 

AOFA dá conta da situação vivida pelo HFAR, em comunicado, 12 junho, 2020 

5. O pilar central da comunicação 

Numa Associação com as características e especificidades da AOFA a componente 

da comunicação interna (entre os membros dos Órgãos Sociais e perante os Oficiais 

das Forças Armadas) e externa (com o Poder Político, Grupos Parlamentares, 

Chefias Militares, outras Associações e Sindicatos, Órgãos de Comunicação Social e 

com os nossos concidadãos) revela-se absolutamente central na nossa manobra. 

A AOFA continuou, e certamente continuará, com base diária a estabelecer contato 

com os Oficiais, seja por via do Resumo de Imprensa ou de mensagens temáticas 

veiculadas pelo Presidente, em nome do Conselho Nacional, muitas destas últimas 

tendo igualmente como destinatários os Familiares dos Associados. 

Mas também por via da nossa presença pública permanente, quer através da nossa 

página oficial quer nas Redes Sociais, a AOFA informa, debate, promove e divulga 

estudos, entre outras atividades, fazendo a fundamental interligação com a 

denominada “Sociedade Civil”.  

Para que se possa ter apenas uma ideia das atuais capacidades e real implantação 

da AOFA e participação pública diária, referimos que a nossa página na Rede Social 

Facebook registou até ao presente momento uma adesão de mais de 25.500 

cidadãos e um número total de acessos que já ultrapassa os 73 Milhões.  

Por uma AOFA cada vez mais representativa, interventiva, relevante e 

credível, em prol da Defesa dos Superiores Direitos, Interesses e Expectativas 

dos Oficiais das Forças Armadas e suas Famílias “Continuaremos a Fazer, Cada 

vez Mais e Melhor”!    
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