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Comissão Eleitoral 

Comunicado nº 3 

Difusão generalizada do Programa Eleitoral da Lista Única e início da fase de preparação e 

envio dos Boletins de Voto aos/às Associados/as 

 

 A Comissão Eleitoral acusa a receção, por parte dos legítimos representantes da Lista Única – 

“Continuar a Fazer, Mais e Melhor”, do respetivo Programa Eleitoral com que se apresentam a 

sufrágio às próximas eleições de 27 de março para os Corpos Sociais da AOFA (triénio 2021/2024). 

 Verificado o cumprimento do prazo legal regulamentarmente determinado, que implicava a 

entrega formal do Programa Eleitoral até ao próximo dia 21 de fevereiro, e tendo igualmente 

decorrido por completo todos os prazos legais para apresentação de eventuais reclamações em 

relação à Lista formalizada e de todos conhecida, sem que houvesse qualquer reclamação 

apresentada, a Comissão Eleitoral considera estarem reunidas todas as condições para se passar à 

fase seguinte do processo eleitoral. Face ao exposto e dando cumprimento ao Regulamento Eleitoral 

determina-se: 

1. Que o Programa Eleitoral bem como o documento que formalizou a apresentação da Lista, 

sejam afixados na Sede Nacional da AOFA; 

2. Que do Programa Eleitoral seja dado amplo conhecimento, através de todos os canais de 

comunicação à disposição da AOFA, designadamente, Página Oficial, Rede Social Facebook, 

Resumos de Imprensa e Plataforma de e-mailing, bem como do envio por carta a camaradas 

que não disponham de endereço de correio eletrónico; 

3. Que seja iniciado, logo que possível, por parte do Departamento Administrativo, o processo de 

preparação e envio dos Boletins de Voto, e demais informação pertinente, a todos/as os/as 

Sócios/as.  

 

 A Comissão Eleitoral renova, uma vez mais, o apelo a todos/as os/as Sócios/as para que exerçam 

massivamente o Direito de Voto e que o façam exclusivamente através de voto por correspondência, 



 

 

 

 

 
bem como apela a que o façam com a celeridade que vos for possível, evitando assim quaisquer 

contratempos decorrentes de fatores externos à AOFA, designadamente atrasos no envio pelos 

Correios, derivados do estado de excecionalidade que vivemos.  

A votação massiva que todos esperamos e ambicionamos, além de se traduzir numa claríssima 

afirmação da grande vitalidade que caracteriza a AOFA e os Oficiais das Forças Armadas, terá 

adicionalmente o condão, muito relevante, de uma inequívoca demonstração de apoio, confiança e 

incentivo a todos/as os/as Oficiais que integram a Lista e que dessa forma se dispõe, por todos nós, a 

tomar a responsabilidade da condução dos destinos da AOFA no próximo triénio.    

   

   

Trafaria, 20 de fevereiro de 2021 
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