Trafaria, 15 de outubro de 2018

Para: Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa Nacional
Professor Doutor João Gomes Cravinho

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM CARÁCTER DE URGÊNCIA

Na sequência da tomada de posse de Vossa Excelência como Ministro da
Defesa Nacional (MDN), vem a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA)
demonstrar o interesse, e desta forma solicitar, que nos seja concedida uma
audiência, com carácter de urgência, tendo como objetivo a apresentação de
cumprimentos a Vossa Excelência bem como a exposição de um conjunto de
temáticas que consideramos de abordagem prioritária, quer no que respeita à
Instituição Militar, quer no que concerne às Mulheres e Homens que Servem
Portugal e os Portugueses nas Forças Armadas.
De entre as matérias supra indicadas permitimo-nos desde já destacar e,
consequentemente, abordar com Vossa Excelência, as seguintes :
1. No que respeita aos Militares – Saúde Militar (HFAR/ADM) e Ação Social
Complementar (Serviços Sociais das Forças Armadas, vulgo IASFA), bem
como o Processo de Revisão do Estatuto dos Militares das Forças Armadas
(EMFAR) com especial ênfase para as Carreiras, Promoções, condições de
Passagem à Reserva, Cálculos de Pensões, Complemento de Pensão e
Estatuto Remuneratório;
2. No que concerne à Instituição Militar – Efetivos Militares e inerentes
dificuldades crescentes no cumprimento de Missões bem como a
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falta/insuficiência de investimento que cronicamente afeta as Forças
Armadas.

A AOFA expressa desde já a Vossa Excelência os votos das maiores felicidades
para o cumprimento de tão exigente e relevante cargo, demonstrando igualmente
a nossa total disponibilidade, interesse e espírito de colaboração para, de forma
leal, franca e aberta nos constituirmos como verdadeira parte na solução dos
problemas quer porque essa sempre foi e será a nossa forma de estar quer no
respeito pelo estipulado na Lei Orgânica 3/2001, de 29 de agosto, que prevê a
construção participativa da AOFA no processo legislativo, no que ao Governo
compete, sobre a Condição Militar, EMFAR, HFAR, ADM/IASFA e restantes
matérias direta ou indiretamente relacionadas com questões de âmbito
Socioprofissional, Deontológico e Assistencial.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente

António Augusto Proença da Costa Mota
Tenente-Coronel

