
AOFA - O Inquérito aos Oficiais das Forças Armadas! 

2ª Parte – Constrangimentos e Opção tomada pelo “Inquérito por via Digital” 

 
Consultar, através de um Inquérito, os Oficiais das Forças Armadas Portuguesas é para a AOFA, 
muito mais que uma consequência absolutamente necessária decorrente da nossa actividade,  
um desafio que sempre nos coloca toda uma série de questões às quais necessariamente 
temos de responder antes de avançar para uma iniciativa com estas características, dimensão 
e responsabilidade.  

Da oportunidade de o fazer já aludimos na 1ª parte deste trabalho que pode ser AQUI 
consultada.   

Outra das questões muito importante tem necessariamente a ver com a “forma” de colocar o 
Inquérito à disposição dos Oficiais. E quando discutimos a forma não podemos ignorar que 
existe entre o universo que pretendemos abranger uma variedade de situações que nos 
impede de chegar, longe disso, a todos. Se optamos por um tipo de “consulta por via 
electrónica”, hoje em dia apesar de todos os constrangimentos a mais eficaz e com custos mais 
reduzidos, sabemos de antemão que um grande número dos Oficiais na situação de Reforma 
não possui capacidade efectiva de acesso à Internet (cerca de 25% a 30% dos Sócios da AOFA 
não tem endereço de correio electrónico). Mas esta questão claramente limitativa não se 
confina exclusivamente aos Camaradas na Reforma. Também no que concerne aos próprios 
Oficiais do Activo, a que genericamente os Ramos atribuem um endereço de correio 
electrónico institucional (…@marinha.pt, …@mail.exercito.pt e …@emfa.pt) e por paradoxal 
que possa parecer, as limitações não são menores. Vejamos alguns exemplos bem conhecidos 
e fortemente constrangedores: 

- Na Marinha as mensagens de correio electrónico provenientes “do exterior”, sendo 
acessíveis pelos Camaradas não lhes permitem contudo, por questões relacionadas com 
implementação interna, da própria Marinha, de mecanismos de segurança, que os mesmos 
acedam através dessas mensagens a quaisquer links (e naturalmente que um “inquérito por 
via digital” terá necessariamente de apontar para um link) incluídos nas mensagens, antes 
obrigando a um trabalho “complicado”, imediatamente desmotivador e desmobilizador, para 
que qualquer link para a Internet possa ser acedido. Acresce, como aliás nos restantes Ramos 
das Forças Armadas, que um número muito significativo de Camaradas, por razões 
estritamente operacionais, nem sequer tem a possibilidade de aceder, em tempo útil, às 
mensagens, aos quais se soma igualmente um número muito significativo que nem sequer tem 
acesso fácil e permanente, por razões de serviço, a um computador. Se a tudo isto somarmos 
os constrangimentos derivados das longas missões no mar, facilmente se comprovará as 
dificuldades “em chegar”, ainda que por via electrónica a um número muito grande de Oficiais 
da Marinha, por via do seu endereço de correio institucional. 

- No Exército e se bem que o acesso aos links inclusos nas mensagens não esteja vedado por 
qualquer mecanismo específico de segurança, salvo naturalmente os casos específicos em que 
tal é absolutamente imprescindível, a questão que se coloca é que, salvaguardadas Unidades e 
Comandos específicos, uma maioria importante de Oficiais, especialmente os colocados nas 
maiores Unidades Operacionais, não acede regularmente às suas caixas de correio 
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institucionais, quer por motivos absolutamente compreensíveis de serviço “no terreno” quer 
mesmo porque nessas Unidades, pela sua especificidade, o número de equipamentos 
disponíveis é naturalmente muito limitado quando comparado com Unidades “não 
operacionais” em que a relação 1 Oficial / 1 Computador é normalmente a regra. Uma outra 
forte limitação tem naturalmente a ver com os Camaradas presentes nas Forças Nacionais 
Destacadas (FND), em Missões de Cooperação, etc.  

- Na Força Aérea e se bem que em proporções necessariamente menores, mas nem por isso 
menos relevantes, a situação é idêntica à anteriormente identificada para o Exército.   

Em suma e mesmo pela “via digital” facilmente se comprova que pelas razões apresentadas se 
torna praticamente impossível chegar a cerca de 50% ou mais dos Oficiais das Forças Armadas, 
em tempo útil.  

É por via do conhecimento e “inevitabilidade” de todos estes múltiplos constrangimentos 
que a AOFA, desde há anos a esta parte, tem vindo, com algum sucesso mas longe de obter 
resultados amplamente satisfatórios, a alertar os Camaradas para a importância de nos 
indicarem os seus endereços de correio electrónico pessoais, como alternativa aos 
institucionais. Esta aparentemente “simples” alteração, já efectuada por muitas centenas de 
Camaradas, permite resolver muitas questões de acesso (o mail pessoal tanto é acessível “no 
serviço” como em casa, como em qualquer parte do mundo), resolvendo em grande medida 
todos as lacunas de informação não recebida, respostas a Inquéritos e outras limitações 
técnicas impostas pelos próprios serviços da Marinha, Exército e Força Aérea mas 
igualmente do Ministério da Defesa e Estado-Maior-General das Forças Armadas, onde 
igualmente se encontram colocados centenas de Oficiais das Forças Armadas.  

Por fim não é igualmente de desprezar, bem pelo contrário, o facto de que em inúmeras 
situações, os endereços de correio electrónico institucionais (…@marinha.pt, 
…@mail.exercito.pt, …@emfa.pt, …@defesa.pt e …@emgfa.pt) têm “data de validade”, ou 
seja, são eliminados. A “simples” passagem à Reserva e/ou a transição do Oficial de uma 
Unidade para o EMGFA ou para o MDN, ou vice-versa, são apenas alguns dos vários 
exemplos em que um endereço electrónico é desactivado, com todas as consequências daí 
inerentes.   

No entanto a alternativa que sempre se pode colocar à realização de um Inquérito, não é mais 
animadora. Recorrer ao “tradicional” papel. Para além dos custos significativos de envio e 
posterior mecanismo de recepção, colocam-se questões administrativas complicadíssimas 
(desde logo a posterior recolha de dados efectuada de forma manual, o que acarretaria 
tempos e esforços incomportáveis e erros inevitáveis) às quais se junta ainda a questão da 
oportunidade. Seriam precisos meses para obter resultados idênticos àqueles que por via 
digital se obtêm em poucos dias. 

Estamos pois em crer que a opção pela via digital, mesmo com os fortes constrangimentos 
anteriormente enunciados, é e será cada vez mais a nossa opção para contacto privilegiado 
com os nossos Camaradas, sendo que “se impõe” um esforço permanente de alteração dos e-
mails institucionais pelos e-mails pessoais, por forma a garantir gradualmente melhores níveis 
de informação, eficácia e eficiência em todos estes processos.  


