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ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS 
(AOFA) 

 
 

JORNADAS ASSOCIATIVAS – ÉVORA, 06JUN15 
 
 
 

DOCUMENTO ESTRATÉGICO 
 
 
 

1. Em 06Jun15 realizaram-se em Évora, na Messe de Oficiais, as Jornadas Associativas da 

AOFA que tiveram como finalidade promover a discussão de temas chave e estratégicos, no 

âmbito do associativismo profissional militar, a fim de definir os objetivos da AOFA e as linhas 

de ação a desenvolver a curto e médio prazo.  

2. As jornadas foram presididas pelo Exmo. Presidente do Conselho Nacional (CN) da AOFA, 

Coronel Pereira Cracel, estando presentes os seguintes elementos: 

− Vice-Presidente do CN, Major Musa Paulino; 

− Secretário-Geral da AOFA TCor Costa Mota; 

− Vogal do CN, Capitão de Mar-e-Guerra Sequeira Alves; 

− Vogal do CN, Capitão de Mar-e-Guerra Silva Chagas; 

− Vogal do CN, Tenente-Coronel Paiva Duarte; 

− Vogal do CN, Capitão de Fragata Rodrigues Marques; 

− Vogal do CN, Major António Ildefonso. 

3. Dos temas em agenda foram abordados os seguintes: 

a. Tema 1 – Estratégia de comunicação – Órgãos de Comunicação Social (OCS); 

b. Tema 2 – Carreira Militar, Reserva e Reforma; 

c. Tema 3 – Núcleos de Representação Regional da AOFA; 

d. Tema 4 – Estatuto Remuneratório dos Militares; 

e. Tema 5 – Criação de estruturas formais de representação; 

f. Tema 6 – Profissão Militar vs Profissões de Referência: formas de intervenção 

socioprofissional. 

 

 



 

2 
 

4. Do debate e discussão dos temas apresentados ficou acordado pelos presentes submeter ao 
CN da AOFA a seguinte estratégia de curto e médio prazo: 

a. Objetivos a aprovar 

(1) Objetivo 1 

Potenciar a comunicação entre a AOFA e o exterior, em especial com os Órgãos de 

Comunicação Social. 

(2) Objetivo 2 

Propor um regime transversal de reserva e reforma para todos os militares, qualquer 

que seja a sua situação – harmonização em função da justa compensação da 

“Condição Militar” e adequação à especificidade da profissão militar. 

(3) Objetivo 3 

Criar núcleos de representação regional, a nível nacional, que integrem militares nas 

várias situações de serviço. 

(4) Objetivo 4 

Criar um Grupo de Trabalho (GT) para estudar o regime remuneratório dos militares 

tendo em atenção as profissões de referência - profissões consideradas especiais, 

mas também outras da administração pública, quer nacionais quer internacionais - e a 

legislação enquadrante. 

(5) Objetivo 5 

Propor a criação de estruturas formais de representação e defesa da “Condição 

Militar”, nomeadamente, o «Conselho de Pessoal das Forças Armadas (FA) e 

Observatório da Condição Militar». 

(6) Objetivo 6 

Conceptualizar o conceito de Profissão Militar dentro da AOFA – tendo em atenção as 

profissões de referência e as diversas formas de intervenção socioprofissional – e 

desenvolver uma política de informação interna e externa sobre todos os aspetos que 

envolvem a Profissão das Armas.   

b. Linhas de ação a desenvolver 

(1) Linhas de ação para o objetivo 1 

(a) Promover encontros regulares entre o Presidente da AOFA e jornalistas – OCS – 

sobre temas em agenda e possíveis ações a desenvolver; 

(b) Promover formação na área do jornalismo para membros dos Órgãos Sociais da 

AOFA; 

(c) Incrementar as conferências de imprensa sempre que se julgue oportuno; 
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(d) Ponderar a contratação de jornalistas avençados para matérias específicas a 

determinar ou recurso a agências de comunicação se tal for conveniente e 

financeiramente viável; 

(e) Reavaliar a informação veiculada no atual Resumo de Imprensa; 

(f) Refletir sobre os públicos-alvo da informação da AOFA vs plataformas de 

informação: pessoal do ativo – e destes conforme as idades e os postos –; 

pessoal da reserva; pessoal da reforma; jornalistas; e população em geral; 

(g) Promover uma jornada de discussão sobre a comunicação da AOFA – eficácia e 

eficiência face à conjuntura atual. 

(2) Linhas de ação para o objetivo 2 

(a) Estudar o “esmagamento/bloqueamento” das carreiras, nomeadamente: fim da 

reserva; promoções por escolha; redução de efetivos; adidos; aumento de tempo 

de serviço;  

(b) Rever o cálculo do regime de reforma (atenta a “Condição Militar” e reflectindo as 

particularidades da carreira militar); 

(c) Elaborar um estudo-comparado entre as profissões de referência a nível nacional 

(magistrados, funcionários das finanças e forças de segurança), bem como com 

os militares de países de referência; 

(d) Estudar as possíveis saídas laterais face aos constrangimentos da atual carreira; 

(e) Estudar, pormenorizadamente, as alterações que o EMFAR introduz nesta 

matéria. 

(3) Linhas de ação para o objetivo 3 

(a) Definir, até final de Junho, um oficial da direcção da AOFA para liderar o processo 

de implementação dos núcleos regionais; 

(b) Implementar os núcleos sob a liderança de 2 oficiais da região onde forem criados 

- sendo que um deles deve,  preferencialmente, ser do ativo - e coordenados pela 

direcção nacional; 

(c) Os núcleos têm como tarefas principais as seguintes:  

1. Promover, regionalmente, eventos e atividades do âmbito socioprofissional, 

sendo um agente facilitador de informação sobre as questões que afetam 

diretamente os militares (EMFAR, ADM, ASC e Protocolos); 

2. Promover a prática associativa, desportiva, deontológica e outras 

consideradas de interesse para os militares; 

(d) Criar o 1º núcleo regional no Porto - em alternativa no Entroncamento - a nível 

experimental em Setembro/Outubro de 2015. 
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(4) Linhas de ação para o objetivo 4 

(a) O GT deve ter em atenção o seguinte: 

1. Visão atual – modelo e caraterização; 

2. Importância do assunto – hierarquização e priorização; 

3. Análise de cenários – vertentes (militar/social/nacional/externa); 

4. Estado atual das Forças Armadas – condicionantes e desafios e competências; 

5. Política e funcionamento do regime – influências e consequências; 

6. Agentes e fatores de perturbação e de melhoria; 

7. Futuro – perigos, riscos e atuação; 

8. Objetivos e ações a perseguir; 

9. Escalonamento de medidas (prioridade e prazo). 

(b) O GT deve ainda: 

1. Utilizar uma análise SWOT e PROSPECTIVA, tendo em atenção a CRP, a 

LBGECM e o EMFAR; 

2. Numa fase subsequente elaborar um documento de informação; 

3. Efectuar um Inquérito estruturado onde se identifiquem: 

a. Princípios (direito, justiça, equidade); 

b. Conhecimento (antecedente, atual, composição, comparação); 

c. Modelo de organização e etapas temporais (RB, SCM, abonos, 

suplementos, ativo/reserva/reforma); 

d. Apreciação pessoal ou individual; 

e. Objectivo e aspiração pessoal. 

(c) O Estudo a efetuar deve, preferencialmente, ter a participação de individualidades 

e/ou de entidades independentes e reconhecidas. 

(5) Linhas de ação para o objetivo 5 

(a) Propor o Conselho de Pessoal das FA com as seguintes especificidades: 

1. Órgão para ligação ao MDN, onde deverá estar sediado; 

2. Devem fazer parte deste Conselho os representantes do MDN, dos 

Comandantes do Pessoal dos Ramos e das Associações Profissionais 

Militares, para tratar assuntos de âmbito, exclusivamente, socioprofissional 

relacionados com a “Condição Militar”; 

3. Os membros do Conselho podem apresentar propostas e sugestões sobre os 

interesses e preocupações dos militares;  

4. O Conselho deve reunir com periodicidade definida.  
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(b) Propor o Observatório da Condição Militar com as seguintes especificidades: 

1. Tipo órgão colegial, de carácter assistencial e consultivo para analisar 

permanentemente a «Condição Militar» e a forma como o Estado cumpre e 

defende os interesses dos membros das FA; 

2. O Observatório deve ser composto por membros nomeados pela AR e pelo 

PR, devendo fazer parte deste órgão personalidades destacadas da 

sociedade com atividade e curriculum na defesa dos direitos humanos – deve 

incluir a Provedoria de Justiça; 

3. Deve funcionar administrativamente no MDN, mas sob a dependência da AR; 

4. Incluir esta ambição na agenda da EUROMIL – pensar na representatividade 

e envolvimento do Conselho da Europa. 

(6) Linhas de ação para o objetivo 6 

(a) Na conceptualização ter em atenção o seguinte: 

1. Profissão militar é a única que jura sacrificar a própria vida em prol dos seus 

concidadãos;  

2. Restrição de direitos enquadrados pela CRP – situação ímpar no âmbito das 

restantes profissões (embora alguns se estendam às forças de segurança). 

(b) Clarificar a participação dos militares na segurança interna (Protecção Civil) – 

colaboração, cooperação coordenação, ou outras – bem como nas missões de 

interesse público, tendo como enfoque a promoção do exercício das missões e 

dignificação das funções militares que promovam as Forças Armadas perante a 

opinião Pública; 

(c) Potenciar a informação pública sobre emprego dos militares em auxílio das 

populações civis, no âmbito da responsabilidade constitucionalmente cometida de 

apoio às suas necessidades básicas. 

Évora, 06 de Maio de 2015 

Os Presentes nas Jornadas Associativas 

 

 

Presidente do CN 

 

Secretário-Geral da AOFA 

 

Vogal do CN 

 

Vogal do CN 

 

Vice-Presidente do CN 

 

Vogal do CN 

 

Vogal do CN 

 

Vogal do CN 

 


