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AOFA - Opinograma aos Oficiais das Forças
Armadas - Assuntos Gerais (outubro de 2019)
A AOFA pretende com este Opinograma obter junto dos Oficiais das Forças Armadas (Sócios e Não 
Sócios da AOFA) elementos relevantes que nos permitam suportar consolidadamente as nossas 
intervenções em assuntos diversificados, de âmbito Sócio-Profissional. Este Opinograma é 
totalmente ANÓNIMO e as suas respostas são CONFIDENCIAIS sendo os dados registados apenas 
utilizados pela AOFA para os fins indicados.

Os resultados deste Opinograma serão dados a conhecer pela AOFA numa já projectada "Reunião 
Geral de Oficiais" a levar a efeito em dezembro de 2019, onde após a apresentação serão objecto 
de discussão, tendo em vista a preparação de um documento "Caderno de Encargos para a 
Legislatura" a distribuir ao Comandante Supremo das Forças Armadas, Governo, Grupos 
Parlamentares, Comissão de Defesa e Chefias Militares, naturalmente tendo também como 
destinatários os Oficiais das Forças Armadas Portuguesas e restantes Militares.

A sua opinião é extremamente importante. Muito agradecemos desde já a sua participação.

 

*Obrigatório

Grupo 1 - Definição do Perfil do Oficial

1. Indique, por favor, o seu RAMO *
Marcar apenas uma oval.

 Marinha

 Exército

 Força Aérea

2. Indique, por favor, a sua SITUAÇÃO Militar *
Marcar apenas uma oval.

 Activo

 Reserva na Efectividade de Serviço

 Reserva fora da Efectividade de Serviço

 Reforma

 Ex-Militar Oficial (Abatido/a ao Quadro / Disponibilidade)

3. Indique, por favor, o seu POSTO *
Marcar apenas uma oval.

 Oficial General

 Oficial Superior

 Oficial Capitão / 1º Tenente

 Oficial Subalterno

 Cadete / Aluno



12/2/2019 AOFA - Opinograma aos Oficiais das Forças Armadas - Assuntos Gerais (outubro de 2019)

https://docs.google.com/forms/d/1BwvV7nljpKjDmnygqgSwcssJxG5AoRgw1XABydDgoco/edit 2/13

4. Indique, por favor, o seu "Distrito" de Residência *
Marcar apenas uma oval.

 Aveiro

 Beja

 Braga

 Bragança

 Castelo Branco

 Coimbra

 Évora

 Faro

 Guarda

 Leiria

 Lisboa

 Portalegre

 Porto

 Santarém

 Setúbal

 Viana do Castelo

 Vila Real

 Viseu

 Região Autónoma da Madeira

 Região Autónoma dos Açores

 Estrangeiro

5. Indique, por favor, o seu Género *
Marcar apenas uma oval.

 Masculino

 Feminino

6. Indique, por favor, a sua faixa etária *
Marcar apenas uma oval.

 Menor ou igual a 25 anos

 Entre os 26 e os 35 anos

 Entre os 36 e os 45 anos

 Entre os 46 e os 55 anos

 Entre os 56 e os 65 anos

 Maior ou igual a 66 anos

7. Indique, por favor, se é Sócio/a da AOFA *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não, mas pondero vir a ser

 Não e não pondero vir a ser
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Grupo 2 - Assistência na Doença aos Militares (ADM)

8. Considera que o modelo atual de financiamento da ADM respeita os princípios da
Condição Militar? *
Marcar apenas uma oval.

 Não respeita

 Respeita

 Não sei / Não respondo

9. Titular - Considerando a "Condição Militar" e a especificidade da missão atribuída às
Forças Armadas e aos Militares, entende como justo e adequado que o Militar financie,
através de descontos na sua remuneração/pensão, no todo ou em parte, as despesas com
a sua saúde? *
Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Apenas em parte

 Não sei / Não respondo

10. Cônjuge e Filhos Menores (ou a estudar) - Considerando a "Condição Militar" e a
especificidade da missão atribuída às Forças Armadas e aos Militares, entende como
justo e adequado que o Militar financie, através de descontos na sua
remuneração/pensão, no todo ou em parte, as despesas com a saúde destes seus
Familiares? *
Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Apenas em parte

 Não sei / Não respondo

11. ADM / Seguro de Saúde – Considera estar suficientemente informado acerca das grandes
diferenças, designadamente ao nível de plafonamentos de despesas e limites de idade,
entre um Subsistema de Saúde (ADM) e um Seguro de Saúde? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Tenho ainda algumas dúvidas

 Não sei / Não respondo

12. Considerando que atualmente para ser Beneficiário/a da ADM, independentemente da
posição de princípio da AOFA de que o Militar não deve fazer qualquer desconto, o Militar
está sujeito, obrigatoriamente, a fazer um desconto de 3,5%, defende que: *
Marcar apenas uma oval.

 O desconto para a ADM deve manter-se obrigatório

 O desconto deve ser facultativo, MAS se assim for é minha intenção manter-me como
Beneficiário/a

 O desconto deve ser facultativo e nesse caso optarei por deixar de ser Beneficiário/a
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13. Concorda com a posição de princípio da AOFA de que, na actual situação de existência de
descontos por parte do Militar para a ADM esses descontos devem servir, exclusivamente,
para pagar os serviços às Entidades Protocoladas e aos Beneficiários nos casos em que
optam por aceder ao denominado “Regime Livre”? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Não sei / Não respondo

14. Considerando que o HFAR é um Hospital Público, pese embora as suas especificidades
determinadas pela nossa “Condição Militar” e consequente necessidade de prestar
cuidados de saúde, de forma prioritária, à Família Militar, considera razoável que a ADM
financie o HFAR ou, por outro lado, considera que, à semelhança do que sucede com
qualquer Hospital Público, deve ser o Orçamento do Estado (OE) a financiar as despesas
de saúde da Família Militar, quando ocorrem no HFAR? *
Marcar apenas uma oval.

 Deve ser o OE a financiar as despesas

 Deve ser a ADM a financiar as despesas

 Não sei / Não respondo

15. Considera adequado que a ADM esteja, como atualmente se verifica, integrada no IASFA
IP juntamente com a Ação Social Complementar (ASC)? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim. Considero que se deve manter no IASFA IP

 Considero que deve ser independente do IASFA IP e estar na alçada do EMGFA e gerida
de forma autónoma

 Considero que deve ser independente do IASFA IP e estar na alçada do MDN e gerida de
forma autónoma

 Considero que deve ser independente do IASFA IP e voltar a ser gerida pelos três
RAMOS de forma autónoma

 Considero que deve ser independente do IASFA IP e ser gerida, de forma autónoma, por
uma Comissão que integre representantes do MDN, Ramos, Associações Socioprofissionais e
Beneficiários

 Não sei / Não respondo

Grupo 3 - Ação Social Complementar (ASC) - Serviços - A
AOFA vem defendendo que a ASC deve proporcionar serviços
de apoio a toda a Família Militar, incluindo naturalmente os
Militares Contratados, designadamente dando cobertura a
todas as fases de vida do Militar. Numa escala de 1 (Estou em
total desacordo) a 10 (Concordo completamente), classifique,
por favor, cada um dos seguintes serviços que a AOFA
defende para a ASC
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16. A existência de Creches / Jardins de Infância, a preços reduzidos, nas principais Unidades
Militares *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17. A existência de Residências Militares Académicas, a preços reduzidos, nos principais
centros urbanos (ou nas suas imediações) onde se localizam os grandes polos
universitários (Ex. Lisboa, Porto e Coimbra) *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18. A disponibilização de habitação, com rendas justas mas controladas, atribuida através de
rigorosos critérios de seleção, por forma a que dela usufrua quem efetivamente necessita,
de acordo com a composição do agregado familiar, rendimentos e com quotas bem
definidas para Oficiais, Sargentos e Praças *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19. A existência de Lares e Residenciais para os idosos/as da Família Militar, com preços
justos mas controlados, com cobertura nacional (infra-estruturas próprias e/ou recurso a
Entidades Protocoladas), assegurando justiça e equidade *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20. A existência de Postos Clínicos devidamente apetrechados (Cuidados Médicos, de
Enfermagem, Análises e Exames Complementares, Serviços de Fisioterapia e Assistência
Farmacêutica) nos Centros de Apoio Social (CAS) que integram Lares, sem prejuízo de
apoio, na capacidade sobrante, à restante Família Militar *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21. A existência de Messes Residenciais que assegurem, nos principais centros urbanos (ou
nas suas imediações), capacidades de alojamento temporário *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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22. A existência de serviços de apoio a Férias e Centros de Repouso basicamente com o
recurso a Hotéis, Residências e Instalações Militares de Forças Armadas congéneres, mas
igualmente através de Protocolos estabelecidos com Entidades Nacionais e
Internacionais de referência (ex. INATEL) *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23. A disponibilização de Empréstimos Financeiros (Montantes "reduzidos", com finalidades
muito bem determinadas), atribuidos através de prioridades muito bem definidas e
condições naturalmente favoráveis de juros e prazos, quer efectuados directamente pelo
IASFA IP quer com recurso a protocolos com Entidades Financeiras *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grupo 4 - Ação Social Complementar (ASC) - Questões de
caráter geral

24. No seu entendimento quem deve providenciar o apoio no que respeita à ASC? *
Marcar apenas uma oval.

 O IASFA, IP, nos moldes estatutários atuais

 O EMGFA

 Os três RAMOS das Forças Armadas

 Todos os três anteriores

 Uma nova Entidade independente, gerida de forma autónoma por uma Comissão
composta por representantes dos Ramos, das Associações Socioprofissionais e dos
Beneficiários

 Não sei / Não respondo

25. Tem conhecimento de todas as valências, no âmbito da ASC, que o IASFA IP de acordo
com os seus atuais estatutos deve providenciar? *
Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Não sei / Não respondo

26. Do que conhece da atual ASC, considera que estão criadas, pelo IASFA IP, as condições
necessárias para fazer face às suas eventuais necessidades de apoio social? *
Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Não sei / Não respondo
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27. Já usufruiu de alguma valência de apoio, no âmbito da ASC, pelo IASFA IP? (habitação,
lazer e férias, alojamento temporário, empréstimos, apoio escolar, subsídio de apoio por
3.ª pessoa, Subsidio de lar, Creches, …) *
Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Não sei / Não respondo

Grupo 5 - Estatuto dos Militares das Forças Armadas

28. Passagem à Reserva - A AOFA defende que os Militares devem poder transitar para a
Situação de Reserva, por declaração expressa dessa intenção, desde que completem 40
anos de serviço militar (incluindo, portanto, os aumentos) OU 55 anos de idade, por
oposição aos atuais 40 anos de serviço militar E 55 anos de idade, transitando após 5
anos na Reserva fora da Efetividade de Serviço para a situação de Reforma, naturalmente
sem quaisquer penalizações. O que pensa sobre esta posição da AOFA? *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não sei / Não respondo

29. Passagem à Reserva - A AOFA defende a (re)introdução no EMFAR de um mecanismo que
permita aos Militares poderem passar à Situação de Reserva, a pedido e sujeito à
autorização da Chefia Militar, completados que estejam 22 anos de serviço, transitando
posteriormente e após 5 anos na Reserva fora da Efetividade de Serviço para a situação
de Reforma, naturalmente auferindo uma Pensão percentualmente equivalente ao tempo
de serviço prestado. Recorda-se que até 2015 (ano de vigência do atual EMFAR), este
mecanismo existia, a partir dos 20 anos de serviço. O que pensa sobre esta posição da
AOFA? *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não sei / Não respondo

30. Promoções - A AOFA defende que as promoções devem ser realizadas na data em que é
produzida a vaga e/ou o direito à promoção, tendo de imediato efeitos administrativos e
financeiros. Por outras palavras a AOFA defende que as promoções devem ser realizadas
como sempre foram até 2011, sem a necessidade de existência de qualquer despacho
acessório, antes sim, sendo integralmente controladas pelo Ramo, autorizadas que
estejam as promoções para o ano “n” até ao final do ano “n-1”. O que pensa sobre esta
posição da AOFA? *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não sei / Não respondo
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31. Tempos de permanência no Posto – Sendo certo que existem “tempos mínimos” de
permanência nos Postos a AOFA defende que, para todos os Postos devem ser
igualmente definidos “tempos máximos”. Atingidos esses tempos máximos, o Militar
deverá passar obrigatoriamente à Reserva (caso cumpra as condições de idade e tempo
de serviço para tal). Caso ainda não cumpra as condições para passar à Reserva, o Militar
deverá ser Promovido ao Posto seguinte, independentemente da existência de vaga,
ficando na situação de Supranumerário e não contando o tempo em que se mantiver em
Supranumerário para contagem no tempo de Posto. O que pensa sobre esta posição da
AOFA? *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não sei / Não respondo

32. Suplemento da Condição Militar e Horas Extraordinárias - O Suplemento da Condição
Militar existe como compensação pela disponibilidade permanente do Militar para o
serviço. Coisa diferente é a carga horária semanal que é exigida ao Militar em tempo de
paz! Concorda que, em termos de referência e sem prejuízo da disponibilidade
permanente, o Militar deverá ter um número de horas semanal de referência e ser
remunerado pelas horas extraordinárias que faça para além desse período normal (em
tempo de paz)? *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não sei / Não respondo

33. EXCLUSIVIDADE – Considera razoável que um Militar (sem prejuízo para o serviço e sem
prejuízo da sua permanente disponibilidade) possa exercer outras funções, fora da
Instituição Castrense? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Não sei / Não respondo

34. LEI DAS ARMAS - O atual Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) excluiu o
Direito dos Militares do Quadro Permanente à "Detenção, uso e porte de arma de qualquer
natureza". A AOFA ´defende que esse Direito deve ser reintegrado no EMFAR? Concorda?
*
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Não sei / Não respondo
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35. LEI DAS ARMAS - Tem conhecimento que esta problemática da Lei das Armas foi
apresentada superiormente pela AOFA, aos Chefes Militares, ao MDN, 1º Ministro,
Presidente da República e Comissão de Defesa, onde foi discutida e que posteriormente
foi aprovada nova Lei das Armas, a Lei 50/2019 de 24 de Julho, que contempla algumas
das propostas apresentadas, constando agora, no seu artº 1º nº 5 que a detenção, uso e
porte de armas por militares dos QP das Forças Armadas e por membros das forças e
serviços de segurança são regulados por lei própria? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Não sei / Não respondo

36. LEI DAS ARMAS - Os Militares na situação de Reforma têm agora, segundo a lei, de 5 em 5
anos, fazer prova das suas capacidades físicas e psíquicas para que possam manter o
seu Direito a posse de armas. No entanto a decisão final está dependente de aval do
Diretor Nacional da PSP! Qual o seu entendimento sobre esta nova realidade? *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo que tenha de fazer prova e concordo que dependa do aval da PSP

 Concordo que tenha de fazer prova mas deveria depender do aval do Chefe Militar do
respetivo Ramo

 Discordo que tenha de fazer prova

 Não sei / Não respondo

37. Evolução e Perspetivas de Carreira – Como classifica o seu grau de satisfação com a
evolução e/ou perspetivas de evolução que tem/teve a sua carreira militar? *
Marcar apenas uma oval.

 Muito insatisfeito

 Insatisfeito

 Normal

 Satisfeito

 Muito Satisfeito

38. Satisfação Global com a Carreira – Analisando todos os fatores que hoje conhece, voltaria
a Servir nas Forças Armadas? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Não sei / Não respondo

39. Aconselhamento ao Recrutamento – Analisando todos os fatores que hoje conhece,
aconselha alguém a ingressar nas Forças Armadas? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Sim, mas tendo como objetivo concorrer posteriormente à Administração Pública (GNR,
PSP.....)

 Não

 Não sei / Não respondo

Grupo 6 - Associativismo Militar versus Sindicalismo Militar
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40. Novos Direitos na Defesa dos Militares – A AOFA vem defendendo que deve ser
legalmente considerado o “Direito de Representação Coletiva em Juízo” (na prática o
Direito das Associações poderem apresentar-se em tribunal em nome dos seus
Associados, o que desde logo permite um mais facilitado acesso à justiça e o pagamento
de custas judiciais substancialmente inferiores) às Associações Profissionais de
Militares. O que pensa sobre esta posição da AOFA? *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não sei / Não respondo

41. Novos Direitos na Defesa dos Militares – A AOFA vem defendendo que deve ser
legalmente considerado o “Direito à Negociação Coletiva” às Associações Profissionais
de Militares. O que pensa sobre esta posição da AOFA? *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo

 Discordo

 Não sei / Não respondo

42. Sindicalismo Militar em Portugal - Em face da sua análise global da situação, no que
respeita à necessidade (e resultados obtidos) de defesa dos mais legítimos Direitos,
Interesses e Expectativas dos Militares e considerando que num número significativo de
países europeus (diversos deles integrantes da NATO) o Sindicalismo Militar é já uma
realidade e reiterado que foi recentemente pela União Europeia, de forma inequívoca, o
Direito aos Militares das Forças Armadas de constituírem Sindicatos, o que pensa sobre a
possível existência de Sindicatos Militares em Portugal? *
Marcar apenas uma oval.

 Discordo frontalmente

 Discordo, por princípio, mas considero uma inevitabilidade

 Concordo que sejam iniciados passos nesse sentido

 Concordo em absoluto. Já devíamos ter Sindicatos Militares

 Não sei / Não respondo

43. Sindicalismo Militar em Portugal e Direito à Greve – Nos diversos países europeus em que
o Sindicalismo Militar é uma realidade, alguns deles têm instituída a exceção do Direito à
Greve. Noutros, tal Direito está consagrado, pese embora com algumas limitações. Qual a
sua posição sobre esta matéria? *
Marcar apenas uma oval.

 Discordo frontalmente do Direito à Greve seja em que circuntância for

 Discordo genericamente do Direito à Greve, mas aceito sob determinadas condições

 Concordo genericamente com o Direito à Greve, mas sob determinadas condições

 Concordo em absoluto com o Direito à Greve

 Não sei / Não respondo

Grupo 7 - Condições de Operacionalidade, Trabalho,
Segurança e Imagem Institucional
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44. Condições de Operacionalidade – No seu entendimento e considerando a tendência dos
últimos 5 a 10 anos, considera que os índices de Operacionalidade das Forças Armadas
têm: *
Marcar apenas uma oval.

 Piorado consideravelmente

 Piorado

 Têm-se mantido estáveis

 Melhorado

 Melhorado consideravelmente

 Não sei / Não respondo

45. Condições de Trabalho – No seu entendimento e considerando a tendência dos últimos 5
a 10 anos, considera que as Condições de Trabalho nas Forças Armadas têm: *
Marcar apenas uma oval.

 Piorado consideravelmente

 Piorado

 Têm-se mantido estáveis

 Melhorado

 Melhorado consideravelmente

 Não sei / Não respondo

46. Condições de Segurança – No seu entendimento e considerando a tendência dos últimos
5 a 10 anos, considera que as Condições de Segurança em que são cumpridas as Missões
têm: *
Marcar apenas uma oval.

 Piorado consideravelmente

 Piorado

 Têm-se mantido estáveis

 Melhorado

 Melhorado consideravelmente

 Não sei / Não respondo

47. Imagem Institucional – No seu entendimento e considerando a tendência dos últimos 5 a
10 anos, considera que a Imagem Institucional das Forças Armadas tem: *
Marcar apenas uma oval.

 Piorado consideravelmente

 Piorado

 Tem-se mantido estavel

 Melhorado

 Melhorado consideravelmente

 Não sei / Não respondo
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48. Imagem dos Militares perante a Sociedade – No seu entendimento e considerando a
tendência dos últimos 5 a 10 anos, considera que a Imagem dos Militares perante a
Sociedade tem: *
Marcar apenas uma oval.

 Piorado consideravelmente

 Piorado

 Tem-se mantido estavel

 Melhorado

 Melhorado consideravelmente

 Não sei / Não respondo

Grupo 8 - Dever de Tutela e Defesa dos Direitos dos Militares

49. No seu entendimento quem melhor PODE DEFENDER os direitos e interesses
socioprofissionais dos Militares? *
Marcar apenas uma oval.

 O Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas

 O Ministro da Defesa

 As Chefias Militares

 As Associações Socioprofissionais

 Não sei / Não respondo

50. No seu entendimento quem melhor TEM DEFENDIDO os direitos e interesses
socioprofissionais dos militares? *
Marcar apenas uma oval.

 O Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas

 O Ministro da Defesa

 As Chefias Militares

 As Associações Socioprofissionais

 Ninguém tem defendido os nossos direitos e interesses

 Não sei / Não respondo

51. Considera que existe uma excessiva influência do Poder Político nas Forças Armadas? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Não sei / Não respondo

52. Nomeação das Chefias Militares – Considera que a forma atual de escolha e nomeação
dos Chefes do Estado Maior, exclusivamente através de opção política, é a mais
adequada? *
Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Não sei / Não respondo
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Com tecnologia

53. Separação do Poder Político – Os Militares são, por inerência de funções, apartidários.
Considera que o sistema atual, de escolha e nomeação dos Chefes do Estado Maior
corrompe esse princípio? *
Marcar apenas uma oval.

 Não

 Sim

 Não sei / Não respondo

54. Qual o seu grau de satisfação sobre a forma como a AOFA tem vindo a exercer as suas
funções na defesa dos legítimos Direitos, Interesses e Expectativas dos Oficiais e das
suas Famílias? *
Marcar apenas uma oval.

 Muita Satisfação

 Satisfação

 Indiferença

 Insatisfação

 Muita Insatisfação

55. Entendo que a realização regular deste tipo de questionários é: *
Marcar apenas uma oval.

 Muito Boa

 Boa

 Má

 Muito Má

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

