
 

AOFA – Associação de Oficiais das Forças Armadas 

Respostas às vossas preocupações relativamente às Forças Armadas: 

 

1-A perda de soberania, nomeadamente no plano da União Europeia, não deve 
continuar, pelo menos até que a situação na Europa se clarifique e, em qualquer 
caso, nunca sem um referendo ao povo português. 

2-A perda de influência das Forças Armadas, bem como outras instituições da 
sociedade portuguesa e o crescente poder dos partidos políticos é causa de 
fundada preocupação. No que respeita às Forças Armadas dediquei ao assunto 
um capítulo do meu livro “Uma Estratégia para Portugal” , cópia que enviarei 
para a Associação. Apresentei também uma comunicação sobre o mesmo assunto 
no Congresso da Segurança realizado há dois ou três anos., que vos enviarei 
também. Tem o título “Forças Armadas de um Novo Modelo”. 

3-É a preocupante consequência do ponto anterior, o que justifica, como defendo 
no meu texto, dar às Forças Armadas novas missões que as prestigiem junto da 
população portuguesa. 

4- Preocupa-me há muitos anos a continuada perda de competências nos 
diversos sectores do Estado e sua substituição por serviços pagos à actividade 
privada. A minha presidência procurará evitar esta evolução e defenderá a 
memória e a existência de competências nos diversos serviços do Estado. 
Enviarei um texto que escrevi sobre este assunto. 

5- Desde os governos de António Guterres e principalmente durante os governos 
de José Sócrates já fui muito critico do aumento caótico do endividamento, 
principalmente para investimentos não facilmente reprodutivos: estádios, auto 
estradas, obras públicas sem critério, etc. O excesso de endividamento retirou a 
Portugal o poder de decidir sobre o seu futuro e tornou-se no principal problema 
nacional com custos elevados para as famílias portuguesas. Envio um texto sobre 
o assunto.  

6-A ausência de uma estratégia nacional e a dependência criada relativamente à 
União Europeia depois da adesão foi um erro trágico. Defendo uma estratégia 
Euro Atlântica conforme texto que vos enviarei. 

7- O desemprego é a maior drama de qualquer família e o pior desastre criado 
pelo nosso sistema politico devido aos erros cometidos na economia. A questão é 
solúvel com uma nova estratégia e novas políticas económicas que defendo 
noutro texto. 

8- A penalização do factor trabalho na divisão dos sacrifícios impostos na actual 
legislatura ao portugueses foi outro erro. A divisão dos sacrifícios, certamente 
necessários em vista do endividamento excessivo, sacrificou a classe média e 
favoreceu sectores da sociedade e grupos económicos. 



9-Defendo uma reforma profunda no sistema de saúde, nomeadamente maior 
transparência nas relações entre o Estado e as actividades privadas e a avaliação 
rigorosa dos custos de subcontratar serviços pelo Estado. 

10- Defendo um melhor aproveitamento da investigação e da cultura por parte 
da economia. Defendo a existência de divulgadores científicos das universidades 
junto das empresas.  

11-Defendo a criação de um programa nacional para os sectores mais pobres da 
sociedade relativamente às creches e pré-escolar, com transporte e alimentação. 
Ver texto. 

12-O problema da Justiça é de organização e por isso tenho proposto uma 
reforma da administração pública, acabando com os serviços paralelos e 
voltando a uma administração pública hierarquizada de directores gerais. 

13-É um dos mais graves problemas nacionais, mas que só terá solução com a 
melhoria de vida dos casais jovens e dos portugueses em geral, podendo todavia 
haver medidas pontuais úteis.    

14- Ver o meu texto “Rigor, Transparência e Corrupção” . Serei intransigente no 
combate à corrupção e às suas causas nos sistema político e económico. 

Os textos que juntamos e que vos enviaremos de seguida pelo correio penso que 
respondem de forma completa às restantes preocupações da vossa carta. Se isso 
não acontecer estamos à vossa disposição para qualquer clarificação. 

 

Cumprimentos 

 

Henrique Neto 


