
AOFA - O Inquérito aos Oficiais das Forças Armadas! 

1ª Parte - As Razões e Motivações que levaram ao Inquérito! 

 

Nos próximos dias a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) fará, como 
prometido e devido, uma exposição e análise pública sobre tudo o que rodeou o Inquérito 
levado a efeito, entre os dias 1 e 15 de Março de 2015, aos Oficiais das Forças Armadas. 
O objectivo, como sempre, é o de informar todos os portugueses interessados (Militares e 
Civis) quer sobre as as razões e motivações que levaram a AOFA a fazer este Inquérito, 
aliás na sequência de outros anteriores, quer dos resultados e conclusões que o mesmo 
permite retirar sobre o que efectivamente pensam os Oficiais das Forças Armadas, 
considerada a inegável representatividade que o mesmo apresentou. 

Hoje abordaremos as Razões e Motivações que levaram à tomada de decisão e 
implementação "no terreno" deste Inquérito! 

Constituindo-se como a Associação representativa dos Oficiais das Forças Armadas 
(Marinha, Exército e Força Aérea) do Quadro Permanente, nas várias fases / situações em 
que se encontrem (Activo, Reserva e Reforma), mas igualmente dos Oficiais em Regime 
de Contrato (RC) e Voluntariado (RV) e tendo legalmente atribuída como principal missão 
a da defesa dos interesses Sócio-Profissionais dos Oficiais, a AOFA exerce a sua 
actividade baseada em dois pilares fundamentais e intimamente indissociáveis; O 
Programa com que os actuais Órgãos Sociais se apresentaram e foram eleitos e, 
naturalmente, a percepção e consequente dinâmica do que pensam, do que sentem e do 
que efectivamente pretendem os Oficiais por parte da sua Associação representativa. É 
tarefa difícil, muito difícil e permanentemente desafiante e motivante que a AOFA tem 
vindo a demonstrar abraçar com todo o empenho, produzindo resultados efectivos 
mensuráveis pelos elevados níveis de credibilidade evidente na adesão efectiva dos 
Oficiais à Associação, quer por via directa (o número de Sócios e Sócias da AOFA cresceu 
mais nos últimos 4 anos que nos anteriores 10), quer por via indirecta como 
inequivocamente se veio a comprovar com os resultados do Inquérito (sobre estes 
"falaremos" nos próximos dias) onde mais de 75% dos Oficiais das Forças Armadas 
(Sócios e Não Sócios) expressaram ser na AOFA que se revêm como "Quem melhor 
defende efectivamente os seus direitos e interesses". 

Nesta medida e no sentido de estar permanentemente informada sobre o "pulsar" dos 
Oficiais a AOFA utiliza uma plêiade de mecanismos (Reuniões sectoriais de Oficiais, 
Seminários Temáticos, Encontros Nacionais, Visitas a Unidades Militares) e a elaboração 
de Inquéritos sobre as mais variadas temáticas, metodologia que se perfila como uma das 
mais relevantes e fiáveis. 

Num momento ímpar de dificuldades em que a generalidade dos portugueses se 
encontram, consequentemente os seus cidadãos militares, e com razões acrescidas de 
preocupação por via de inúmeros NOVOS projectos de diploma (Estatuto dos Militares das 
Forças Armadas, Assistência na Doença aos Militares e respectivas Famílias) que o actual 
governo pretende implementar e que, sendo aprovados nas actuais versões que são 
conhecidas, trariam gravíssimas consequências a somar às já inaceitáveis condições de 
vida dos Militares e respectivas Famílias, a AOFA considerou ser oportuno lançar um 
Inquérito de grandes dimensões e abrangência por forma a obter elementos concretos, 
fiáveis e verdadeiramente representativos sobre o que efectivamente pensam os Oficiais 
das Forças Armadas. 



Não é possível defender os interesses dos Militares senão se souber com a maior 
exactidão quais as grandes preocupações e ansiedades ..... dos Militares! 

Sendo para a AOFA uma evidência (a afirmação anterior) e tendo então como base as 
duas principais vertentes do momento para a realidade militar (EMFAR e ADM) 
considerámos igualmente relevante, porque os problemas e as ameaças aos Militares e às 
Forças Armadas não se confinam, infelizmente muito longe disso, a essas duas temáticas, 
introduzir no Inquérito todo um vasto conjunto de questões (Segurança, Operacionalidade, 
Condições de Trabalho, Condições Remuneratórias e suas Consequências, Carreiras, 
Politização e Partidarização das Forças Armadas, etc.) que no seu conjunto nos 
permitissem obter dados relevantes e verdadeiramente representativos (assim os Oficiais 
aderissem ao desafio de responder) que nos permitissem estar perfeitamente actualizados 
e, consequentemente, exercer da melhor forma a missão que nos foi confiada pelos 
Sócios e Sócias mas igualmente por todos os nossos Camaradas que, não o sendo, se 
revêm de forma cada vez mais expressiva na seriedade, credibilidade, isenção e trabalho 
da AOFA. 

Tudo dependeria no entanto da adesão dos Oficiais mas essa veio a comprovar-se em 
plenitude. Os objectivos foram, assim, integralmente atingidos! 
 


