
LISTA B - «FAZER DIFERENTE»

Sinopse do Programa

INTRODUÇÃO

Ao contrário do que tem sido norma desde a fundação da AOFA e para

as eleições que se avizinham, um grupo de sócios decidiu propor-se a

assumir os destinos da Associação, numa linha diferente da que vem

sendo  seguida  por  um núcleo  de  associados  que  se  têm mantido

como dirigentes com base na constituição sucessiva de apenas uma

lista concorrente a cada ato eleitoral. 

LINHAS DE ACÇÃO

1.Dar  continuidade aos  temas fundamentais  da  defesa  dos

Militares e da ação da AOFA

Propomo-nos  continuar  a  trabalhar  sobre  as  questões

fundamentais, que são consensuais e pelas quais a AOFA não pode

deixar de pugnar:
 EMFAR,
 IASFA, nas diversas valências estatuídas para este Instituto,
 Saúde (ADM/HFAR/IASFA),
 Sistema retributivo, sua revisão e melhoria, nomeadamente no

que  concerne  ao  congelamento  do  tempo  de  serviço  para

progressão nos escalões remuneratórios, e à sua equiparação ao

das profissões de referência,
 Regulamento da Avaliação do Mérito,

 Continuação da angariação de sócios.

2.Centrar a ação da AOFA no domínio do seu objeto social e

demais termos estatutários 

Propomo-nos centrar-nos no objeto social da AOFA, razão de ser da

associação e à qual esta está vinculada por força da lei: 

Estatutos  da  AOFA,  Art.º  2º:  «[A  AOFA]  …  tem  como  objeto  a

promoção, defesa e representação institucional  dos associados e



dos seus interesses socioprofissionais, deontológicos e assistenciais

…»

3.Promover  a  participação  dos  sócios,  a  informação  e  a

transparência das decisões

Promoveremos o funcionamento da AOFA numa lógica de escrutínio

e  aprovação  dos  documentos  estruturantes  e  das  principais

posições a tomar e ações a desenvolver, e incentivaremos a efetiva

participação  dos  sócios  na  vida  da  associação,  nomeadamente

através  da  disponibilização  de  informação  periódica  que  lhes

permita ir acompanhando o trabalho dos órgãos sociais.

4.Promover um Seminário e outras iniciativas similares sobre

a Condição Militar

No  caso  de  virmos  a  ser  a  lista  mais  votada,  exploraremos  a

possibilidade  de  levar  a  efeito  um Seminário  sobre  a  Condição

Militar,  como  forma  de  tentarmos  colocar  a  questão  da

especificidade  da  nossa  condição  perante  a  sociedade  e  a

emergência do seu reconhecimento e justa valorização.

5.Revisão dos Estatutos

Promoveremos a alteração dos estatutos em moldes diferentes dos

verificados recentemente. Incentivaremos a participação dos sócios

nesse processo, divulgando-o e pedindo contributos, apresentando

os racionais para todas as alterações que propusermos, abordando

as questões que não foram tratadas no processo que decorreu.

6.Nova estratégia de Comunicação

Propomo-nos  reavaliar  o  formato  do  “Resumo  de  Imprensa”,

também  com  base  nas  opiniões  e  expectativas  dos  sócios

relativamente  ao  mesmo.  Optaremos  por  uma  política  de

comunicação credível e que conquiste o apoio interno e da opinião

pública. 

7.Abordagem a outras matérias



Em função das situações que forem surgindo em matérias que se

considerem relevantes, do envolvimento de sócios interessados, ou

de outras questões definidas como importantes e adequadas, serão

promovidas ações, estudos fundamentados, discussões e análises,

de modo a contribuir para uma evolução positiva da caracterização

do estatuto dos Militares e do enquadramento da classe dos Oficiais

na  sociedade,  tendo  como  pano  de  fundo  as  profissões  de

referência.

«Fazer Diferente»

Para qualquer questão ou esclarecimento: nova.aofa@gmx.com


