
 

AOFA – Comunicados, Ofícios, Informações e 
Pareceres, desde 1 de Janeiro de 2012, 

organizados por áreas temáticas 

(última actualização a 12 de Maio de 2015) 
 

ESTATUTO DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS (EMFAR) 
 
2015-04-17 - AOFA solicita a Sua Exa. o Presidente da República que não promulgue 
o EMFAR 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/revisaoemfar/50_0011.pdf 
 
2015-04-02 - Conselho de Ministros aprova a chamada revisão do EMFAR 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0075.pdf 
 
2015-03-21 - Questões relacionadas com o EMFAR e com a ADM e resultados do 
Inquérito apresentados no Encontro de Oficiais 
Ver Apresentação Geral do Encontro - http://www.aofa.pt/documentos/conferenciasdebates/33_0055.pdf 
Ver Resultados do Inquérito aos Oficiais -
 http://www.aofa.pt/documentos/conferenciasdebates/33_0056.pdf 
Ver Discurso do Tenente-General Formeiro Monteiro (Presidente da AG da AOFA) -
 http://www.aofa.pt/documentos/conferenciasdebates/33_0057.pdf 
 
2015-02-26 - APM promovem Conferência de Imprensa 
Ver Nota Conjunta às Agências - http://www.aofa.pt/documentos/notasimprensa/21_0022.pdf 
 
2015-02-18 - A revisão do EMFAR 
Ver Proposta de Diploma do novo EMFAR - http://www.aofa.pt/rimp/EMFAR_MDN_20150209.pdf 
Ver Parecer da AOFA - http://www.aofa.pt/rimp/EMFAR_Contributos_AOFA.pdf 
Ver Solicitação da AOFA sobre Fundamentos de Alteração ao EMFAR -
 http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Solicitar_fundamentos_alteracao_EMFAR.pdf 
Ver Insistência da AOFA sobre Fundamentos e Pedido de Prorrogação de Prazo de Análise - 
http://www.aofa.pt/rimp/MDN_EMFAR_Revisao_Fundamentacao_2015FEV09.pdf  
 
2015-01-05 - APM emitem Nota Informativa sobre o que parece virem a ser 
alterações ao EMFAR 
Ver Nota Informativa Conjunta - http://www.aofa.pt/documentos/notasimprensa/21_0020.pdf 
 
2014-12-17 - AOFA emite comunicado sobre o modo como o MDN modifica o que se 
passou no que respeita aos contributos para a revisão do EMFAR 
Ver Comunicado da AOFA de 17 de Dezembro de 2014 -
 http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0067.pdf 
Ver Queixa apresentada ao Provedor de Justiça -
 http://www.aofa.pt/documentos/revisaoemfar/50_0001.pdf 
Ver Ofício da AOFA de 3 de Outubro de 2012 - http://www.aofa.pt/documentos/revisaoemfar/50_0002.pdf 



 
Ver Ofício do MDN de 29 de Novembro de 2013 -
 http://www.aofa.pt/documentos/revisaoemfar/50_0003.pdf 
Ver Ofício de resposta da AOFA de 5 de Dezembro de 2013 -
 http://www.aofa.pt/documentos/revisaoemfar/50_0004.pdf 
Ver Ofício de resposta da ANS de 6 de Dezembro de 2013 -
 http://www.aofa.pt/documentos/revisaoemfar/50_0005.pdf 
Ver Ofício de resposta da AP de 16 de Dezembro de 2013 -
 http://www.aofa.pt/documentos/revisaoemfar/50_0006.pdf 
 
2014-11-22 - APM (AOFA, ANS e AP) promovem o Encontro “EMFAR?” 
Ver Moção do Encontro - http://www.aofa.pt/documentos/conferenciasdebates/33_0048.pdf 
Ver Intervenção do Vice-Presidente da ANS -
 http://www.aofa.pt/documentos/conferenciasdebates/33_0053.pdf 
Ver Posição do CMG Almeida Moura - http://www.aofa.pt/documentos/conferenciasdebates/33_0050.pdf 
Ver Posição do COR Vargas Cardoso - http://www.aofa.pt/documentos/conferenciasdebates/33_0051.pdf 
Ver Posição do CFR Serafim Pinheiro - http://www.aofa.pt/documentos/conferenciasdebates/33_0052.pdf 
Ver Intervenção do CTEN Nuno Roboredo -
 http://www.aofa.pt/documentos/conferenciasdebates/33_0049.pdf 
 
2014-11-04 - AOFA divulga comunicado sobre a revisão do EMFAR 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0064.pdf 
 
2013-08-03 - O secretismo da revisão do EMFAR 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0049.pdf 
 
2013-06-09 - AOFA divulga os resultados de nível 1 do opinograma/inquérito 
conduzido junto de 6.000 oficiais 
Ver Resultados do Opinograma -
 http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_Opinograma_Junho2013_Resultados_Nivel1.pdf 
 
2013-01-26 - Complemento de Pensão de Reforma reduzido ou eliminado – AOFA 
acompanha o que se está a passar e vai apoiar os atingidos pela medida 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0034.pdf 
 
REGIME REMUNERATÓRIO DOS MILITARES 
 
2014-08-04 - AOFA faz proposta à Assembleia da República sobre o Regime 
Remuneratório 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/sistemaremuneratorio/54_0009.pdf 
Ver Quadro da AOFA com projecções - http://www.aofa.pt/documentos/sistemaremuneratorio/54_0010.pdf 
Ver Comunicado da AOFA sobre o Regime Remuneratório -
 http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0060.pdf 
Ver Comunicado da AOFA sobre Suplemento da Condição Militar -
 http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0059.pdf 
 
2014-07-17 - AOFA emite comunicado sobre a reedição das reduções 
remuneratórias 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0060.pdf 
 
2014-07-08 - AOFA emite comunicado sobre o Suplemento da Condição Militar 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0059.pdf 
 



 
2014-05-05 - Tribunal Constitucional agradece a informação veiculada pelas APM 
Ver Ofício do Tribunal Constitucional - http://www.aofa.pt/documentos/sistemaremuneratorio/54_0008.pdf 
Ver Ofício conjunto das APM - http://www.aofa.pt/documentos/carreiras/43_0004.pdf 
 
2013-12-10 - AOFA divulga um Memorando sobre a degradação das remunerações 
dos oficiais entre 2010 e 2014 
Ver Memorando da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/sistemaremuneratorio/54_0007.pdf 
 
2013-10-16 - A inaceitável dupla penalização na situação de reforma imposta aos 
militares 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0061.pdf 
 
2012-08-20 - AOFA insiste junto da Presidência da República e do Serviço de. 
Provedoria de Justiça 
Ver Ofício da AOFA para a Presidência da República -
 http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0025.pdf 
Ver Ofício da AOFA para a Provedoria de Justiça -
 http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0024.pdf 
 
2012-08-10 - Oficiais vêem reformas fixadas a partir das remunerações da reserva 
reduzidas e AOFA pede a intervenção de Sua Exa. o Presidente da República e do 
Exmo. Sr. Provedor de Justiça 
Ver Ofício da AOFA para a Presidência da República -
 http://www.aofa.pt/documentos/reservareforma/49_0001.pdf 
Ver Ofício da AOFA para a Provedoria de Justiça -
 http://www.aofa.pt/documentos/reservareforma/49_0002.pdf 
 
2012-08-05 - AOFA divulga estudo sobre as diminutas pensões de reforma que vão 
ser pagas militares inscritos no sistema de aposentação depois de 1 de Setembro de 
1993 
Ver Estudo da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/sistemaremuneratorio/54_0005.pdf 
 
2012-06-12 - AOFA requer ao MDN que tempo de serviço conte para efeitos de 
progressão no regime remuneratório 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0018.pdf 
 
2012-03-11 - O que os militares perdem nas remunerações em 2012 
Ver Quadro da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/sistemaremuneratorio/54_0001.pdf 
 
2012-01-06 - Sua Exa. o CEMGFA convoca as APM para explicar o Despacho sobre as 
regressões no regime remuneratório 
Ver Comunicado da AOFA de 5 de Janeiro de 2012 -
 http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0020.pdf 
Ver Comunicado da AOFA de 22 de Junho de 2011 -
 http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0014.pdf 
 
2012-01-05 - Regressões no regime remuneratório – AOFA emite comunicado 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0020.pdf 
 
 
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 



 
 
2015-03-31 - AOFA emite o parecer possível sobre um projecto de diploma 
respeitante a despesas de representação 
Ver Projecto de Diploma - http://www.aofa.pt/rimp/Actualizacao_regime_remuneratorio.pdf 
Ver Parecer da AOFA -
 http://www.aofa.pt/rimp/MDN_Despesas_de_representacao_Projecto_Parecer_da_AOFA_2015MAR31.p
df 
 
SUPLEMENTO DE RESIDÊNCIA 
 
2014-05-07 - A difícil situação dos militares deslocados 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0057.pdf 
 
EFECTIVOS 
 
2012-08-24 - AOFA emite comunicado sobre a redução de efectivos aprovada em 
Conselho de Ministros 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0028.pdf 
 
PROMOÇÕES 
 
2014-03-18 - A ausência de promoções 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/carreiras/43_0008.pdf 
 
2014-02-25 - AOFA emite comunicado sobre a ausência de promoções 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/carreiras/43_0002.pdf 
 
2013-10-07 - A saga das promoções – comunicado da AOFA 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0051.pdf 
 
2013-06-30 - A situação nas promoções e a crescente funcionalização dos militares 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0050.pdf 
 
2013-05-06 - AOFA critica, em comunicado, a ausência de promoções como 
estabelecido na Lei do Orçamento do Estado de 2013 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0047.pdf 
 
2013-04-10 - AOFA emite comunicado a propósito de não se verificarem promoções 
como a Lei do OE/2013 estabelece 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0045.pdf 
 
2012-07-19 - Promoções, finalmente – Comunicado da AOFA 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0027.pdf 
 
2012-05-19 - Promoções – Comunicado da AOFA 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0023.pdf 
 
2012-03-28 - Importância das promoções como factor estruturante das Forças 
Armadas 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/conferenciasdebates/33_0023.pdf 



 
 
ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS MILITARES (ADM) 
 
2015-03-21 - Questões relacionadas com o EMFAR e com a ADM e resultados do 
Inquérito apresentados no Encontro de Oficiais 
Ver Apresentação Geral do Encontro - http://www.aofa.pt/documentos/conferenciasdebates/33_0055.pdf 
Ver Resultados do Inquérito aos Oficiais -
 http://www.aofa.pt/documentos/conferenciasdebates/33_0056.pdf 
Ver Discurso do Tenente-General Formeiro Monteiro (Presidente da AG da AOFA) -
 http://www.aofa.pt/documentos/conferenciasdebates/33_0057.pdf 
 
2015-02-26 - APM promovem Conferência de Imprensa 
Ver Nota Conjunta às Agências - http://www.aofa.pt/documentos/notasimprensa/21_0022.pdf 
 
2015-02-22 - APM divulgam Nota Informativa acerca do diploma relativo aos 
cônjuges ditos protocolados da ADM 
Ver Nota Informativa Conjunta - http://www.aofa.pt/documentos/notasimprensa/21_0021.pdf 
 
2015-02-14 - Conselho de Ministros aprova diploma com novos descontos para 
militares relacionados com a ADM 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0074.pdf 
 
2015-02-06 - Audiência com Sua Exa. o CEMGFA tendo como tema a ADM 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0013.pdf 
 
2015-02-05 - ADM: a AOFA envia novo ofício à Secretária de Estado Adjunta da 
Defesa Nacional sobre a questão dos cônjuges protocolados 
Ver Ofício da AOFA para a SEADN, de 5 de Fevereiro -
 http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0014.pdf 
Ver Ofício da AOFA para a SEADN, de 8 de Janeiro - http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0015.pdf 
 
2015-01-21 - Despacho do MDN define Saúde Operacional e Assistencial, adequando 
os conceitos para que os militares paguem o que não devem na ADM 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0072.pdf 
 
2015-01-20 - Novos descontos na ADM a juntar aos já existentes – AOFA demonstra 
em comunicado até a injustiça relativa dos descontos pretendidos pelo Governo 
Ver Comunicado e Quadro da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0071.pdf 
 
2015-01-12 - Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional (SEADN) entrega-
nos o projecto de diploma que obriga a mais descontos dos militares para que 
cônjuges protocolados tenham direito à ADM, o que determinou reacção indignada 
da AOFA e das APM no seu conjunto 
Ver Ofício da AOFA para a SEADN, de 8 de Janeiro -
 http://www.aofa.pt/rimp/Dupl_oficio_entregue_SEADN_em_08JAN2015_Recibo.pdf 
Ver Projecto de Diploma entregue à AOFA na Reunião com a SEADN -
 http://www.aofa.pt/rimp/13_Proj_diploma_ADM_SAD_Conjuges_08JAN2015.pdf 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/rimp/139_1_Projecto_DL_inscricao_CONJUGES.pdf 
Ver Comunicado Conjunto das APM - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0070.pdf 
 
2014-12-22 - APM emitem um comunicado sobre um projecto de diploma relativo 



 
aos cônjuges beneficiários da ADM como protocolados 
Ver Comunicado da AOFA e Quadro - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0068.pdf 
 
2014-12-18 - AOFA coloca ao MDN a necessidade de resolver o problema da 
caducidade dos cartões da ADM/Protocolados 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0012.pdf 
 
2014-11-26 - AOFA publica o livro que integra as intervenções e partes 
significativas do debate, ocorridas no Seminário “Saúde Militar – Que Futuro?” 
Ver Livro publicado pela AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/conferenciasdebates/33_0054.pdf 
 
2014-10-09 - AOFA promoveu o Seminário “Saúde Militar – Que Futuro?” 
Ver Vídeos de todas as Intervenções - http://www.aofa.pt/documentos/conferenciasdebates/33_0045.pdf 
 
2014-05-16 - Sua Exa. o Presidente da República promulgou o diploma sobre o 
aumento de descontos para a ADM – A AOFA emitiu um comunicado 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0011.pdf 
 
2014-05-09 - Diploma que aumenta os descontos para a ADM aguarda a 
promulgação de Sua Exa. o Presidente da República 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0062.pdf 
 
2014-04-15 - AOFA reafirma que a ADM paga responsabilidades que não são suas 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0010.pdf 
 
2014-04-04 - AOFA na Assembleia da República, para cumprimento do regime de 
audição a propósito do aumento dos descontos para a ADM 
Ver Documento entregue pela AOFA na AR - http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0006.pdf 
Ver Quadro entregue pela AOFA na AR - http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0008.pdf 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0009.pdf 
 
2014-03-27 - Campanha de desinformação sobre os custos da ADM faz com que a 
AOFA reponha a verdade com um comunicado 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0055.pdf 
 
2014-03-19 - Próteses dos Deficientes das Forças Armadas – AOFA toma posição 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0005.pdf 
 
2014-01-13 - Governo aumenta desconto para a ADM: as nossas respostas 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/saude/52_0004.pdf 
 
2013-10-10 - Militares não deviam pagar pela ADM e não só isso acontece como 
pagam para outras finalidades – AOFA emite comunicado sobre o assunto 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0052.pdf 
 
2013-04-08 - APM emitem comunicado sobre os problemas que enfrentam os 
“beneficiários protocolados” 
Ver Comunicado conjunto das APM - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0044.pdf 
 
2013-01-17 - AOFA recoloca a verdade no processo relacionado com os cartões da 



 
ADM atribuídos a cônjuges inscritos na Segurança Social 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0033.pdf 
 
2012-12-17 - AOFA envia contributos (e críticas) ao MDN, a propósito dos 
pretendidos descontos para a ADM - activo e reserva - e ligação da questão à 
reforma 
Ver Ofício do MDN - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0042.pdf 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/apoiosocial/41_0001.pdf 
 
2012-07-02 - AOFA promoveu inquérito sobre a Saúde Militar 
Ver Resultados do Inquérito e breve Análise -
 http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0022.pdf 
 
 
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS (IASFA) 
 
2014-10-06 - APM emitem comunicado sobre o IASFA 
Ver Comunicado conjunto das APM - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0063.pdf 
Ver Comunicado da AOFA de 20 de Maio de 2014 -
 http://www.aofa.pt/documentos/apoiosocial/41_0005.pdf 
 
2014-05-20 - IASFA: reestruturação, desmantelamento ou apropriação do 
património? Comunicado da AOFA 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/apoiosocial/41_0005.pdf 
 
2013-05-30 - APM promovem concentração junto do IASFA para entrega de um 
documento contra a degradação da Acção Social Complementar e da ADM 
Ver Documento entregue no IASFA - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0058.pdf 
 
2012-11-18 - AOFA sugere iniciativa visando esclarecer os problemas com que se 
debate o IASFA e contribuir para a sua solução 
Ver Carta aos Oficiais das Forças Armadas -
 http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0035.pdf 
Ver "Carta-Tipo" a enviar ao MDN - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0037.pdf 
 
 
FUNDO DE PENSÕES DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS (FPMFA) E 
COMPLEMENTO DE REFORMA 
 
2015-01-13 - Provedoria de Justiça responde a queixa da AOFA sobre a extinção do 
Fundo de Pensões dos Militares das Forças Armadas (FPMFA) 
Ver Queixa da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/reservareforma/49_0017.pdf 
Ver Resposta da Provedoria de Justiça - http://www.aofa.pt/documentos/reservareforma/49_0018.pdf 
 
2014-04-03 - AOFA entregou processo para a impugnação da extinção do Fundo de 
Pensões dos Militares das Forças Armadas no Tribunal de Sintra 
Este Processo continua a seguir o percurso judicial, razão pela qual não se apresenta aqui o documento 
que lhe esteva na origem 
 
2014-03-25 - AOFA emite novo comunicado sobre a extinção do Fundo de Pensões 
dos Militares das Forças Armadas (FPMFA) 



 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0054.pdf 
Ver Carta do MDN de 1990 - http://www.aofa.pt/documentos/apoiosocial/41_0003.pdf 
Ver Desdobrável de Propaganda do FPMFA de 1990 -
 http://www.aofa.pt/documentos/apoiosocial/41_0003.pdf 
 
2014-02-19 - MDN esclarece, a requerimento da AOFA, qual o regime tributário que 
incide sobre o reembolso proveniente da extinção do FPMFA 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/reservareforma/49_0015.pdf 
Ver Ofício do MDN - http://www.aofa.pt/documentos/reservareforma/49_0016.pdf 
 
2014-02-09 - Extinção do Fundo de Pensões dos Militares das Forças Armadas – 
AOFA presta apoio jurídico a sócios 
Ver Quadro de Apresentação de Dados Pessoais -
 http://www.aofa.pt/documentos/reservareforma/49_0013.pdf 
Ver Minuta de Procuração - http://www.aofa.pt/documentos/reservareforma/49_0014.pdf 
 
2013-11-15 - Governo extingue o Fundo de Pensões dos Militares das Forças 
Armadas (FPMFA) 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0076.pdf 
 
2013-09-27 - AOFA esclarece o que está em causa com a projectada extinção do 
Fundo de Pensões e dos complementos de pensão de reforma 
Ver Informação da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0065.pdf 
 
2013-07-27 - AOFA pronuncia-se sobre o projecto de Decreto-Lei (DL) relativo à 
extinção do Fundo de Pensões dos Militares (FPM) e às consequências nos 
complementos de pensão de reforma 
Ver Projecto de Decreto-Lei - http://www.aofa.pt/documentos/reservareforma/49_0005.pdf 
Ver Ofício da AOFA para o MDN - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0062.pdf 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/reservareforma/49_0008.pdf 
Ver Mensagem do MDN de 1990 - http://www.aofa.pt/documentos/reservareforma/49_0007.pdf 
Ver Panfleto do MDN de 1990 - http://www.aofa.pt/documentos/reservareforma/49_0006.pdf 
 
2012-08-06 - Fundo de Pensões dos Militares: o passado, o presente e o futuro – 
AOFA coloca questões ao MDN 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/sistemaremuneratorio/54_0006.pdf 
 
2012-06-25 - Oficiais enviam segunda carta para apreciação de Sua Exa. o 
Presidente da República 
Ver Carta sugerida pela AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0020.pdf 
 
2012-05-27 - Complementos de pensão de reforma continuam por pagar - AOFA 
emite comunicado sobre a situação do Fundo de Pensões dos Militares 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0026.pdf 
 
2012-05-22 - Atraso no pagamento dos complementos de pensão de reforma – 
AOFA toma posição em comunicado 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0024.pdf 
 
 
NATALIDADE E PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E FAMÍLIAS 



 
 
2015-01-10 - Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República pediu o 
parecer da AOFA sobre Resolução que trata da natalidade e da protecção das 
crianças e das famílias 
Ver Ofício da Comissão de Defesa - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0087.pdf 
Ver Parecer da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0088.pdf 
 
CONSELHO DEONTOLÓGICO DA AOFA 
 
2014-11-13 - Conselho Deontológico da AOFA debruça-se sobre “A degradação das 
Forças Armadas e o descontentamento dos Militares” - Divulgação 
Ver Parecer do CD da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0065.pdf 
 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
2015-04-15 - Notícia do CM sobre a situação de reforma dos militares origina queixa 
da AOFA 
Ver Notícia do CM - http://www.aofa.pt/documentos/revisaoemfar/50_0007.pdf 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0076.pdf 
Ver Comunicado do MDN - http://www.aofa.pt/rimp/comunicado_MDN_12abr2015.pdf 
 
2014-02-24 - APM, unidas pelo lema “2014: o ano em que mostrar indignação já não 
é suficiente”, apoiam Desfile da Família Militar de 15 de Março 
Ver Nota à Imprensa - http://www.aofa.pt/documentos/notasimprensa/21_0019.pdf 
 
2012-09-14 - AOFA solidária com iniciativas cívicas 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0029.pdf 
 
2012-05-25 - Operação Manatim – AOFA emitiu comunicado 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0025.pdf 
 
2012-04-24 - O Respeito pela Constituição – Comunicado da AOFA 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0022.pdf 
 
2012-03-07 - AOFA pede à SIC, à Entidade Reguladora da Comunicação e ao 
Sindicato dos Jornalistas a avaliação da forma como o Jornalista Mário Crespo 
conduziu a entrevista ao Presidente da AOFA em 2012FEV17 
Ver Processo - http://www.aofa.pt/documentos/notasimprensa/21_0013.pdf 
 
2012-03-07 - AOFA pede à Entidade Reguladora da Comunicação e ao Sindicato dos 
Jornalistas a apreciação de afirmações na crónica do Prof. Dr. Marcelo Rebelo de 
Sousa de 2012FEV19 
Ver Processo - http://www.aofa.pt/documentos/notasimprensa/21_0012.pdf 
 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 
2013-12-19 - APM entregaram ofício na Presidência da República relembrando a 
gravidade das medidas que têm recaído e vão recair sobre os militares 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0081.pdf 
 



 
2013-11-06 - AOFA entrega ofício/apelo na Presidência da República, face às 
dificuldades sentidas pelos militares, mas sem esquecer os seus concidadãos 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0073.pdf 
Ver Documento anexo ao Ofício - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0071.pdf 
 
2013-05-22 - AOFA recoloca à PR a questão da passagem à reforma a partir da 
reserva reduzida e sequente dupla penalização e reúne com advogados 
Ver Ofício para a Presidência da República -
 http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0056.pdf 
 
2012-11-27 - APM apoiam iniciativas que possam levar à fiscalização das medidas 
do OE/2013 pelo Tribunal Constitucional 
Ver Ofício das APM - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0038.pdf 
 
2012-10-11 - AOFA evidencia a iniquidade da proposta do Orçamento do Estado 
para 2013 e requer a intervenção de Sua Exa. o Presidente da República 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0030.pdf 
 
2012-05-31 - Oficiais enviam cartas individuais pedindo a atenção de Sua Exa. o 
Presidente da República para as medidas que os penalizam 
Ver Carta-modelo - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0013.pdf 
 
2012-05-31 - Reduções remuneratórias, cortes nos subsídios de férias e de Natal, 
suspensão do pagamento do complemento de pensão de reforma: AOFA pede a 
intervenção de Sua Exa. o Presidente da República 
Ver Ofício da AOFA para a Presidência da República -
 http://www.aofa.pt/rimp/Carta_PR_AOFA_2012MAI28.pdf 
Ver Ofício da AOFA para Provedoria de Justiça de 9 de Maio de 2012 -
 http://www.aofa.pt/rimp/Carta_PJ_AOFA_2012MAI09.pdf 
Ver Ofício da AOFA para Provedoria de Justiça de 1 de Fevereiro de 2012 -
 http://www.aofa.pt/rimp/Carta_PJ_AOFA_2012FEV01.pdf 
 
 
CHEFIAS MILITARES 
 
2013-11-29 - AOFA pede a Suas Exas. os Chefes de Estado-Maior uma palavra que 
restitua um horizonte de esperança aos militares 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/reservareforma/49_0009.pdf 
 
PRIMEIRO-MINISTRO 
 
2013-03-20 - Resolução do Encontro de Militares entregue a assessor militar do Sr. 
Primeiro-Ministro 
Ver Ofício das APM - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0047.pdf 
 
2013-03-15 - APM emitem comunicado sobre as razões que levam à entrega da 
Resolução do Encontro ao PM no dia 20 e publicam cartaz sobre a Concentração que 
a acompanha 
Ver Comunicado conjunto das APM - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0042.pdf 
 



 
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 
 
2013-11-10 - Presidente da AOFA dirige nova Carta Aberta ao MDN, evidenciando as 
contradições entre o seu discurso e a realidade dos factos 
Ver Carta do Presidente da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0074.pdf 
 
2013-11-03 - AOFA emite comunicado antecedendo a audição do MDN na 
Assembleia da República 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0072.pdf 
 
2013-10-23 - AOFA cumpriu a convocação para uma reunião com o Director e outros 
técnicos da Direcção-Geral do Pessoal e Recrutamento Militar do MDN 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0068.pdf 
Ver Documento anexo ao Ofício - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0069.pdf 
 
2013-01-16 - AOFA coloca dúvidas sobre normativos da Lei do OE/2013 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0041.pdf 
 
2012-12-05 - APM, em “carta aberta”, comparam o balanço do OE/2013 publicitado 
pelo MDN com aquele que fazem das medidas que penalizam os militares 
Ver Carta aberta das APM - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0041.pdf 
 
2012-11-09 - AOFA responde ao pedido de comentários sobre artigos do Orçamento 
do Estado para 2013, apresentado pelo MDN 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0032.pdf 
 
2012-11-04 - Comunicado da AOFA a propósito da ida do Sr. MDN à Assembleia da 
República 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0032.pdf 
 
2012-10-26 - AOFA relembra, em comunicado, as penalizações sofridas pelos 
militares e analisa algumas das gravosas medidas da proposta de Lei do OE/2013 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0031.pdf 
 
2012-02-07 - Presidente da AOFA envia Carta Aberta a Sua Exa. o MDN 
Ver Carta da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0006.pdf 
 
PROVEDORIA DE JUSTIÇA 
 
2013-05-22 - AOFA recoloca à PJ a questão da passagem à reforma a partir da 
reserva reduzida e sequente dupla penalização e reúne com advogados 
Ver Ofício para a Provedoria de Justiça - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0057.pdf 
 
2012-05-15 - AOFA reforçou o pedido para que Provedor de Justiça requeira ao 
Tribunal Constitucional a verificação da constitucionalidade da redução das 
remunerações e do corte dos subsídios de férias e de Natal 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/sistemaremuneratorio/54_0004.pdf 
Ver Notícia AOFA de 14 de Março de 2012 - http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=280 
Ver Notícia AOFA de 1 de Fevereiro de 2012 - http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=253 
Ver Artigo do Público - http://www.aofa.pt/documentos/notasimprensa/21_0015.pdf 



 
Ver Editorial do Negócios Online - http://www.aofa.pt/documentos/notasimprensa/21_0014.pdf 
 
2012-02-01 - AOFA requer ao Provedor de Justiça que promova a acção necessária 
para ser verificada a constitucionalidade de normativos do OE/2012 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/outrasactividades/37_0004.pdf 
 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
2013-04-03 - Declarações públicas sobre a actuação do Tribunal Constitucional 
originam comunicado da AOFA 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0043.pdf 
 
DEFESA "2020", LDN e LOBOFA 
 
2014-06-04 - AOFA emite comunicado com breves notas às alterações da LDN e 
LOBOFA, bem como à Directiva Ministerial sobre a reforma “Defesa – 2020” 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0058.pdf 
 
CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA 
 
2014-06-04 - Restrições à capacidade eleitoral passiva dos militares determina o 
envio de um ofício para a Assembleia da República. 
Ver Ofício da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/direitosdeveres/45_0001.pdf 
 
PILOTOS AVIADORES (1º Colégio da AOFA) 
 
2014-05-04 - Os Pilotos Aviadores e a Defesa Nacional 
Ver Comunicado da AOFA - http://www.aofa.pt/documentos/comunicados/22_0056.pdf 
 
CONTRIBUTOS E QUESTÕES AOS PARTIDOS POLÍTICOS E MOVIMENTOS 
 
2015-04-02 - AOFA apresenta a 23 Partidos contributos que gostaria de ver 
repercutidos nos respectivos Programas Eleitorais e coloca-lhes questões que 
preocupam os Oficiais 
Ver Contributos e Questões enviados aos Partidos e Movimentos -
 http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_Contributos_e_Perguntas_aos_Partidos.pdf 
 
Ver Resposta do Partido Comunista Português (PCP) - http://www.aofa.pt/rimp/PCP_Resposta_AOFA.pdf 


