
Comunicado do Presidente da Assembleia Geral da AOFA, por motivo 

do acto eleitoral de 03 de Março de 2018 

 
 
Camaradas, 

 

Oficiais das Forças Armadas, associados da AOFA. 

 

No próximo dia 3 de Março realizar-se-ão as eleições para renovação do mandato dos Corpos 

Sociais da nossa Associação. 

Estas eleições ocorrem num momento e em circunstâncias particularmente difíceis e complexas 

para as Forças Armadas de Portugal e para os seus Militares, obrigando à nossa atenção e 

vigilância. 

 

Notícias recentes trouxeram para a agenda mediática factos e ocorrências resultantes do estado a 

que as Forças Armadas chegaram, as quais a AOFA, em devido tempo, tem vindo 

insistentemente a denunciar, pelo seu significado para a descaracterização e desestruturação da 

Instituição Militar, e para a clara tentativa da sua governamentalização. 

 

Entretanto, a par desta realidade, a Condição Militar tem sido, de forma sistemática, objecto de 

incumprimento e de desrespeito pela Lei que lhe está subjacente, por parte de sucessivos 

governos da República. 

É por isso, que o Sistema de Saúde Militar colapsou, porque diligentemente desconstruído, 

deixando de dar a resposta esperada às necessidades dos Militares e das suas Famílias. 

 

É por isso, que o Apoio Social Complementar que o IASFA tinha por missão salvaguardar está 

em estado de pré falência, para desespero daqueles que, hoje, do mesmo necessitam, e para 

desesperança dos que esperavam contar com o seu apoio, mais tarde, nas situações de maior 

carência das suas vidas. 

 

É por isso, que o EMFAR foi revisto e descaracterizado pelos cortes impostos nos direitos dos 

Militares, destacando-se a forte penalização na progressão das suas carreira e nas condições de 

passagem à reserva e à reforma. 

 

É por isso, que o Fundo de Pensões dos Militares foi extinto, e o Complemento de Pensão 

anulado, sem qualquer explicação plausível, simplesmente passando por cima das expectativas 

daqueles que aos mesmos tinham direito. 

 

Mas, também, é por isto, que a sucessiva sub orçamentação a que as FA têm sido sujeitas, a par 

da progressiva carência de efectivos e de meios, em desconformidade com as missões 

atribuídas, vêm conduzindo à desmotivação e ao desânimo que grassa entre aqueles que 

escolheram as Forças Armadas para servir o País.    

 

Será por tudo isto, então, que a credibilidade e o prestígio das Forças Armadas e a consideração 

que os seus Militares deveriam colher junto da Sociedade, se vai esbatendo quotidianamente, 

levando à sua incompreensão e irrelevância, realidade que a comunicação social se encarrega de 

amplificar junto da opinião pública, e que o poder político vem assistindo de forma passiva e 

comprometedora. 

 

Tudo leva a crer, assim, que o poder político nos quer institucionalmente acantonados, realidade 

que nos obriga, acrescidamente, a não sermos ingénuos, nem estarmos distraídos, ou tão pouco 

a ficar de braços caídos. 

 



É perante este quadro de enorme preocupação e de incerteza, que a AOFA se vem afirmando 

como uma sólida referência na defesa intransigente dos direitos e das legítimas expectativas dos 

Oficiais das Forças Armadas, em particular, e dos Militares, em geral, realidade justificada 

reforçadamente, uma vez que aqueles que estão obrigados ao dever de tutela, nem sempre têm 

conseguido ou podido exercer o mesmo com a determinação e oportunidade que se exige. 

 

Camaradas, pela primeira vez, em 26 anos de existência da AOFA, se irão apresentar às eleições 

dos seus Corpos Sociais, no próximo dia 03 de Março, duas listas de candidaturas.  

 

Considerando que alguns possam interpretar esta situação como um sinal de divisão ou de 

discórdia no seio da nossa Associação, queria deixar bem claro que esta realidade mais não é do 

que o resultado do escrupuloso cumprimento dos Estatutos que regulam o desenvolvimento da 

actividade da AOFA, bem como o relacionamento institucional com os seus Associados, 

devendo a mesma ser aproveitada para evidenciar o nosso empenhamento e coesão, em torno 

dos nossos valores e objectivos. 

 

Votemos presencialmente ou votemos por correspondência, se não nos for possível deslocar 

fisicamente à sede da AOFA, na Trafaria, onde o acto eleitoral irá decorrer, mas não deixemos 

de votar, massivamente, nas eleições de 3 de Março. 

 

Nesse dia, exortava todos os Oficiais associados a deslocarem-se à nossa sede, para 

protagonizar uma salutar jornada de convívio e de camaradagem, confirmando o respectivo 

voto, com base nos Cadernos Eleitorais aprovados, e, se for o caso (ou porque o voto por 

correspondência não tenha chegado, ou porque tenham decidido votar presencialmente), 

VOTAR. 

 

Que nesse dia, esperando que possa ser anunciada uma destacada e significativa participação 

eleitoral, possamos afirmar, sem reservas, que a Missão e o Dever associativos foram 

cabalmente cumpridos. 

 

Uma votação ampla e uma presença alargada de Camaradas na sede da AOFA, naquela data, 

constitui-se, pois, como uma oportunidade única para dar um forte sinal da nossa Unidade e 

Coesão, e reforçar o papel da AOFA na defesa dos direitos e das legítimas expectativas dos 

Oficiais das Forças Armadas, sejam eles, ou não, nossos associados. 

 

Pela afirmação da AOFA! 

Pela Defesa da Condição Militar! 

Pela reconquista da credibilidade e do prestígio das Forças Armadas.  

Por umas Forças Armadas Constitucionalmente enquadradas e respeitadas. 

 

Trafaria, 22 de Fevereiro de 2018 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

Joaquim Formeiro Monteiro 

 

(E-1490 – Tenente General (R) 


