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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020/2021 

No período compreendido entre a última Assembleia Geral de 25 de junho de 2020 

e a presente a AOFA continuou a sua atividade em ambiente de pandemia/surto 

epidémico com os constrangimentos emergentes desta situação, sem deixar porém 

de atendar às solicitações que recebeu dos seus sócios.  

Neste contexto a Direção continuou a pugnar pelo cumprimento do programa para 

que foi eleita e a cumprir com os desígnios estatutários e os demais relativos à 

defesa dos interesses dos Oficiais das Forças Armadas Portuguesas. 

Se já no período anterior a sua atividade decorreu na habitual conjuntura 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 sócio profissionais ligadas aos militares, não podemos ora deixar de 

assinalar que a situação se agravou perante a ampliação das desigualdades em 

relação aos restantes servidores do Estado ligados às áreas de soberania, em 

especial em matéria de vencimentos, vincando o sentimento de injustiça face à 

patente desigualdade de tratamento perante aqueles.  

De facto, foi esse sentimento de injustiça e de relativo abandono por parte das 

Chefias e da Governação, em matéria de defesa dos interesses dos Militares, que se 

aprofundou, quer por via da danosa aplicação do Sistema de Avaliação dos 

Militares, quer por via do usual atraso das promoções, quer ainda pelo não 

reconhecimento em vencimentos do aumento de atividade de risco a que os 

militares foram convocados e expostos a propósito do combate à pandemia/surto 

epidémico. 

Mais se verificou que por razões de assistência à família alguns camaradas viram 

reduzidos os seus vencimentos, a propósito do confinamento, imposto pelo 

governo através de sucessivos estados de emergência. Esta situação foi 

prontamente denunciada e repudiada. 

A AOFA foi denunciando as situações e injustiças existentes e no contexto da sua 

articulação com as restantes APMS e foi procurando manter e desenvolver a 

consciência sócio – profissional dos seus sócios e demais Militares para a 

necessidade de enfrentar tais iniquidades e arbitrariedades, pelejando junto das 
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competentes entidades pelas soluções que melhor defendem os interesses dos 

militares e dos Oficias em particular.  

Foi este o caminho que realizámos e será por este caminho de defesa dos direitos e 

dos interesses dos Oficiais das Forças Armadas e dos Militares que iremos 

continuar. 

Assim, a AOFA mantendo a sua atividade como em anos anteriores, levou a cabo 

ampla ação sócio-profissional cujos eventos se encontram descritos e relatados, no 

essencial, na nova página da AOFA sendo que de entre as atividades realizadas e 

eventos concretizados cumpre salientar aquelas e aqueles que merecem maior 

destaque quanto às seguintes temáticas:  

 

1. RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL;  

2. JUSTIÇA;  

3. EVENTOS SÓCIO-PROFISSIONAIS E AÇÕES REIVINDICATIVAS; 

4. OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS. 

 

1. RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 

Neste âmbito julgamos dever destacar o seguinte: 

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

junho, 2020 

2020-08-25 Ofício para os Grupos Parlamentares  

Ofício para os Grupos Parlamentares colocando questões de interesse para os 

militares 

2020-10-15 Comemorações do centenário do nascimento do General Vasco 

Gonçalves  

2020 -12-11 AOFA reuniu com o Almirante CEMGFA 

2020-11-1 Redução de efetivos nas Forças Armadas  

A AOFA denúncia a cada vez maior redução de efetivos das Forças Armadas 

2021-01-18 AOFA oficia as Ordens Profissionais da formalização do Colégio dos 

Militares Profissionais de Saúde  
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AOFA oficia as Ordens Profissionais da formalização do Colégio dos Militares 

Profissionais de Saúde, no seio da Associação de Oficiais das Forças Armadas 
(AOFA) 

 

2. JUSTIÇA 

Em matéria de justiça a AOFA contínua a prestar apoio jurídico em matéria 

socioprofissional aos seus Associados. 

Continuam a decorrer termos processuais cerca de 80 (oitenta) ações sobre 

matéria de pensões de reforma cuja depreciação se verificou desde antes e a 

propósito das mudanças sucessivas do regime de pensão e reforma aplicados aos 

militares cujos atrasos e falta de prioridade dada pelos tribunais administrativos. 

Decorre de igual modo o apoio ao processo dos Comandos. 

Verificou-se ainda um crescente pedido de apoio jurídico por parte dos Camaradas 

do ativo em matérias de promoções, ligadas à aplicação do novo Regulamento de 

Avaliação dos Militares, ao pagamento de subsídio de desembarque, a problemas 

do foro administrativo com vencimentos.  

Os camaradas Médicos e Farmacêuticos têm também recorrido à AOFA para apoio 

Jurídico. 

 

3. EVENTOS SOCIOPROFISSIONAIS E AÇÕES REIVINDICATIVAS 

DESTAQUES 

Cerimónia Comemorativa do 28º Aniversário da AOFA, 28 dezembro de 2020 

Participação no 50.º aniversário da CGTP em 1 de outubro de 2020 

Associações Profissionais Militares evocam o Marechal Costa Gomes 

6 outubro de 2020 

Oficiais discutem e aprovam “Regulamento do Colégio dos Militares Profissionais 

de Saúde” 12 de janeiro de 2021 

Por decisão do Conselho Nacional da AOFA, tomada a 13 de janeiro de 2021, 

criado, ao abrigo dos Estatutos desta Associação, o “Colégio dos Militares 

Profissionais de Saúde”. 

Antes de na sequência desta ação juntaram-se à AOFA na qualidade de sócios mais 

220 militares da área da saúde. 
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OUTROS ELEMENTOS COM INTERESSE 

2020-01-19 Comunicado – Protestos nas Unidades Militares  

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

de Janeiro 

2020-03-2 Comunicado sobre problemas nas Forças Armadas  

Comunicado da AOFA referente os inúmeros problemas das Forças Armadas e as 

necessárias soluções 

2020-06-12 Comunicado sobre HFAR  

AOFA dá conta da situação vivida pelo HFAR, em comunicado 

2020-12-11 Comunicado AOFA  

AOFA emite comunicado sobre a ausência de promoções em 2020 

2020-12-19 Comunicado da AOFA  

AOFA emite comunicado sobre a situação dos Oficiais dos Quadros Especiais da 

Saúde Militar 

2020–12–20 Adicional de carreira devido aos/às Médicos/as Militares 

“Os oficiais médicos das forças armadas perceberão as remunerações 

correspondentes aos seus postos, acrescidas de um adicional de carreira, sempre 

que se verifique uma sub-remuneração em relação aos correspondentes graus na 

carreira médica nacional. Este diferencial de carreira será fixado anualmente por 

despacho conjunto do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e do 

Ministro das Finanças.” 

No sentido do cumprimento do legalmente estabelecido, a AOFA oficiou o Ministro 

da Defesa Nacional e o Ministro de Estado e das Finanças, com conhecimento ao 

CEMGFA. 
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2020–12–28 AOFA questiona MDN sobre retroativos de Promoções na Marinha e 

Força Aérea 

 

AINDA 

No seguimento Reunião de Militares Lisboa, de 6 fevereiro, 2020 promovida pelas 

Associações Profissionais na sequência de diversas reuniões e encontros 

realizados foram produzidos os seguintes documentos: 

Associações Profissionais de Militares lançam petição para a revisão e alteração do 

Sistema Remuneratório dos Militares – 3 de novembro de 2020 – medida ainda 

em curso 

 

2020-07-19 Nota às Agendas  

Análise sobre a as consequências causadas pelo surto epidémico da Covid-19 na 

família militar 

 

2020-08-2 Nota às Agendas  

APM anunciam em Nota às Agências as suas prioridades 

AS Direções das APM decidiram incidir em quatro áreas de grande preocupação e 

urgência, visando responder aos anseios e preocupações dos militares das Forças 

Armadas e suas famílias sem, contudo, descurar todas as outras matérias que 

exigem permanente atenção e acompanhamento e, também, no natural respeito 

pela autonomia, independência e liberdade de ação de cada uma das associações. 

As quatro áreas de trabalho serão o EMFAR – Estatuto dos Militares das Forças 

Armadas, o RAMMFA – Regulamento de Avaliação do Mérito dos Militares das 

Forças Armadas, o processamento das Promoções e a ADM – Assistência na Doença 

aos Militares, entre outros aspetos, pelo facto dos militares só poderem estar 

doentes 12 meses por ano e descontarem sobre 14 remunerações, por ano, para 

esta assistência. 
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2020-09-8 Nota às Agendas  

Associações Profissionais de Militares emitem “Nota às Agendas” 

Tendo já solicitado audiências às Comissões de Defesa Nacional e de Direitos, 

Liberdades e Garantias, da Assembleia da República, aguardando pelo seu 

agendamento neste retomar dos trabalhos parlamentares, decidiram também, as 

direções das APM, proceder à entrega ao Primeiro-ministro, de um documento 

com vista à alteração da legislação que enquadra a atividade das associações 

profissionais de militares no sentido de permitir o exercício de representação 

jurídica dos respetivos associados e de negociação coletiva, em efetivo diálogo 

social junto das entidades legislativas e político-administrativas competentes.  

 

2020-9-24 Associações Militares reuniram com o Grupo Parlamentar do BE 

na Assembleia da República 

Dando sequência às múltiplas reuniões solicitadas a todos os Grupos 

Parlamentares, as Associações Profissionais de Militares (APM) reuniram-se com o 

Bloco de Esquerda (BE). A AOFA foi representada pelo Secretário-Geral, CTEN 

Diocleciano Branco Batista. Por parte do BE a representação foi liderada pelo 

Deputado João Vasconcelos. 

Na reunião foram abordados os principais temas que afetam os Militares, 

destacando-se no entanto as questões relacionadas com os novos Direitos de 

Representação Jurídica Coletiva e Negociação Coletiva, bem como da necessidade 

de proceder a ajustes clarificadores na legislação que enquadra o Associativismo 

Militar e o Estatuto dos Dirigentes Associativos. 

 

2020-9-29 Associações Profissionais de Militares em audiência na Comissão 

de Defesa Nacional 

Na sequência de mais uma vasta ronda de audiências e reuniões no Parlamento, as 

Associações Profissionais de Militares reuniram com a Comissão de Defesa 

Nacional. A AOFA foi representada pelo Vice-Presidente,  Capitão-de-Fragata 
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Carlos Rodrigues Marques e pelo Secretário-Geral, Capitão-Tenente Diocleciano 

Branco Batista. 

Estas reuniões visam essencialmente, para além da exposição dos habituais temas 

que (cada vez mais) afetam os Militares, transmitir ao Poder Político os 

argumentos que fundamentam o objetivo de que nos sejam reconhecidos os 

Direitos de Representação Jurídica Coletiva e de Negociação Coletiva, Direitos 

Vitais para um efetivo diálogo social e para a defesa mais eficaz dos Militares e que 

fazem com que Portugal, pela sua (ainda!!!) não consideração, se caracterize como 

um dos poucos países da União Europeia e da NATO onde tais Direitos não são 

ainda reconhecidos às estruturas que legal e legitimamente representam os 

Militares. 

 

2020-10-26 Conferência de Imprensa  

Conferência de Imprensa das APM referente ao OE 2021 

Desde logo o orçamento apresenta menos 72,8 milhões de despesas correntes e 

menos 570 mil euros em subsídios e apenas mais um milhão de euros para 

despesas com pessoal, onde se incluem as novas admissões, promoções e 

progressões face a 2020, o que diz tudo sobre as prioridades desta política que, 

mais uma vez, aponta claramente que aos Militares, não obstante a crise de saúde 

pública, é requerido cada vez mais dedicação e mais trabalho 

(…) 

Não se prevê, assim, nada que consubstancie uma mudança na política em curso e 

que decorre da versão macabra e saudosista de Aguiar Branco. 

Deste modo, continuarão por resolver os problemas com o recrutamento e a 

retenção dos Militares nas fileiras, com as promoções e as progressões, 

continuando a desvalorização acentuada do valor do trabalho dos Militares; vai 

continuar a degradação das condições de trabalho, e o mesmo é dizer que o défice 

de manutenção já crónico será mantido, as disfunções, dívidas e desacertos no 

IASFA, parasitagem no ADM, desigualdade de tratamento entre militares! 
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4. OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

Manutenção do projeto criado a 1 de abril de 2020 – AOFA lança o projecto 

“Oficiais Solidários” que integra 3 (três) sub-projectos e que abrange todos os 

Oficiais (Sócios/as e Não Sócios/as): 

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 possa 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. 

Já em 2021, no seguimento de orientações e recomendações do Conselho Fiscal, foi 

estabelecida a possibilidade de se ter recibo pelo pagamento de quotas.  

O Facebook da AOFA conta na presente data com 81 milhões de acessos e 28.500 

amigos. 

O Secretário-Geral 

Branco Baptista CTEN  


