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Pela Dignidade dos Ex-Militares - Na Administração Pública 

A AOFA apela a todos os Militares, mas igualmente aos nossos Concidadãos que considerem 

assinar esta Petição. Poderão ler as respetivas motivações e assinar AQUI 

 

 

 

Pela Suspensão da Eficácia do RAMMFA (Regulamento de 

Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas) 

A AOFA apela a todos os Militares, mas igualmente aos nossos Concidadãos que considerem 

assinar esta Petição. Poderão ler as respetivas motivações e assinar AQUI 

http://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT88265
http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT89309


 

 

 

 

 

 

 

Apoio Social e Clínico aos Militares e seus agregados familiares 

A AOFA apela a todos os Militares, mas igualmente aos nossos Concidadãos que considerem 

assinar esta Petição. Poderão ler as respetivas motivações e assinar AQUI 

 

 

 

 

Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

 

http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT84943
http://www.aofa.pt/rimp/Regulamento_Conta_Solidaria.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Muito em breve daremos a conhecer toda a calendarização de Ações de Formação e 

Workshops! As Inscrições para as Atividades estão desde já e permanentemente abertas! 



 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
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- Navio-Escola Sagres visita Nova Iorque (Marinha) 

- Novo navio patrulha oceânico faz provas de mar com sucesso (com vídeo) (Marinha) 

- Cartão Amigo - Agora já pode ser amigo do Aquário Vasco da Gama (Marinha) 

- A Comandante do NRP Viana do Castelo parte para o mar na sua primeira missão (Marinha) 

- Ministro da Cultura visitou o Polo Cultural do Exército em Lisboa (Exército) 

- Exército comemorou o Dia da Brigada de Intervenção em Bragança (Exército) 

- Exército promoveu Tertúlia de História Militar (Exército) 

- Exército acolheu Fase Final dos Campeonatos Nacionais Escolares (Exército) 

- Centro de Informação Geoespacial do Exército tem novo Diretor (Exército) 

- Juramento de Bandeira do 3º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército de 2018 

(Exército) 

- Força Aérea realiza 10.ª edição da “Mini Recruta” (Força Aérea) 

- Museu do Ar distinguido nos Prémios APOM 2018 (Força Aérea) 

- Confrontos de militares portugueses com grupos armados na República Centro-Africana (EMGFA) 

- Paraquedistas impedem entrada de grupos armados em Bambari, na República Centro-Africana (EMGFA) 

- Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 2018 (EMGFA) 

 

 

 

- É um ponto no céu? Não, é um radar avançado para detetar incêndios (Jornal de Notícias) 

- Militares portugueses atacados na República Centro-Africana (Público) 

- ‘Páras’ travam a tiro ataque de terroristas (Correio da Manhã) 

 

 

 

- Militares Portugueses atacados na República Centro-Africana (Novo) 

- C130 da Força Aérea Portuguesa | Reportagem CMTV  

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Navio-Escola-Sagres-visita-Nova-Iorque.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Novo-navio-patrulha-oceanico-faz-provas-de-mar-com-sucesso-com-video.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Cartao-Amigo---Agora-ja-pode-ser-amigo-do-Aquario-Vasco-da-Gama.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/A-Comandante-do-NRP-Viana-do-Castelo-parte-para-o-mar-na-sua-primeira-missao.aspx
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/541
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/540
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/542
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/543
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/538
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/539
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/539
http://www.emfa.pt/www/noticia-1748-forca-aerea-realiza-10-edicao-da-mini-recruta
http://www.emfa.pt/www/noticia-1749-museu-do-ar-distinguido-nos-premios-apom-2018
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1212
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1213
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1211
https://www.jn.pt/nacional/especial/interior/e-um-ponto-no-ceu-nao-e-um-radar-avancado-para-detetar-incendios-9384288.html
https://www.publico.pt/2018/05/30/politica/noticia/militares-portugueses-atacados-na-republica-centroafricana-1832669
http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/paras-travam-a-tiro-ataque-de-terroristas?ref=HP_Outros
https://www.cmjornal.pt/multimedia/videos/detalhe/militares-portugueses-atacados-na-republica-centro-africana?ref=videos_BarraLat
https://www.youtube.com/watch?v=RVp6pFGE1LM


 

 

 

 

 
- Força Aérea resgata tripulante de pesqueiro a 330 km da Terceira  

- Conhece o Instituto Hidrográfico?  

- 100 anos da Batalha de La Lys: 400 soldados portugueses morreram  

- Academia da Força Aérea – 40 anos 

- Novo Fardamento do Exército Português 

- Militares Portugueses arriscam a vida pela Paz no Mali 

- O interior da Força Aérea Portuguesa como "Nunca Visto" 

- 25º Aniversário da AOFA – Aceda aqui a todos os vídeos da Cerimónia 

- Repórter TVI – “O Cartel do Fogo” – O trabalho de investigação da jornalista Ana Leal que 

contou com a participação de inúmeros Oficiais das Forças Armadas, de entre os quais vários 

Dirigentes da AOFA 

- Repórter TVI - Comandos na República Centro-Africana (RCA) - A Guerra Esquecida  

 

 

 

- Almirante Mendes Calado (CEMA e AMN) – Discurso no Dia da Marinha  

- Tenente-General Mário Cabrita - "A Verdade a Nu"  

- Major-General Carlos Branco - Porquê uma Estratégia de Segurança Nacional?  

- Tenente-Coronel António Costa Mota (Tomada de Posse – 5 de Maio de 2018) 

- Capitão de Mar-e-Guerra António Almeida de Moura (Tomada de Posse – 5 de Maio de 2018) 

- Tenente-General Formeiro Monteiro (Tomada de Posse – 5 de Maio de 2018) 

- Coronel José Santos Coelho – Vídeo do discurso proferido no dia 25 de Abril 

- Coronel Farmacêutico José Damas Móra - "Uma Armadilha chamada HFAR" - Um relato na primeira pessoa  

- General Conceição e Silva – Sobre Armas, Militares na Reforma e Incentivos à AOFA  

- Major-General Jorge Aires - Recrutamento militar: dificuldades e desafios 

- General Pinto Ramalho in Editorial da Revista Militar nº 1, de Janeiro de 2018 

- Coronel José Gonçalves Novo - "Uma caçada em tempo de guerra" 

- Tenente-General Formeiro Monteiro - "O Serviço Militar em Portugal - O Debate Necessário" 

 

 

 

 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

https://www.youtube.com/watch?v=-jis5mCpj2Y
https://www.youtube.com/watch?v=k6EVnmD7ej8
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/100-anos-da-batalha-de-la-lys-400-soldados-portugueses-morreram_v1068708
https://www.youtube.com/watch?v=9fTeDuSoXPU
https://www.youtube.com/watch?v=p8h7rSt-CJs
http://www.tvi24.iol.pt/videos/sociedade/militares-portugueses-arriscam-a-vida-pela-paz-no-mali/5851bc690cf29541c419c525
http://sicnoticias.sapo.pt/programas/nunca-visto/2017-12-02-O-interior-da-Forca-Aerea-Portuguesa-como-Nunca-Visto
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlJ5fC8oWkHkc-jQJ_CJkqZR3O-Uuh7qB
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e25
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e25
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e25
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e23
https://www.marinha.pt/pt/media-center/destaques/Paginas/DISCURSO-DO-ALMIRANTE-CEMA-E-AMN-POR-OCASIAO-DA-CERIMONIA-MILITAR-DO-DM2018.aspx
https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/convidados/interior/a-verdade-a-nu-9356696.html
http://expresso.sapo.pt/opiniao/2018-05-11-Porque-uma-Estrategia-de-Seguranca-Nacional-#gs.S9TnBhM
https://www.youtube.com/watch?v=3vUfcp_tb1w
https://www.youtube.com/watch?v=0jRjsCoRCz0
https://www.youtube.com/watch?v=FOkshNTlFq4
https://www.youtube.com/watch?v=9fbYWXTAaFA
http://www.aofa.pt/rimp/20180406_Cor_Damas_Mora_HFAR_uma_armadilha.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Gen_Conceicao_e_Silva_Armas_Reformados_Militares.pdf
https://www.abrilabril.pt/recrutamento-militar-dificuldades-e-desafios
http://www.aofa.pt/artigos/General_Pinto_Ramalho_Rev_Mil_Janeiro_2018.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Coronel_Novo_Uma_cacada_em_tempo_de_guerra.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/O_Servico_Militar_o_debate_necessario.pdf


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

 

 

 

 

 

 

 

- Fisco alarga raio de ação da Unidade de Grandes Contribuintes (Diário de Notícias) 

- Trinta e nove albufeiras com mais de 80 por cento de água no fim de maio (Diário de Notícias) 

- Taxa de desemprego desce para 7,5% em março (Jornal de Notícias) 

- Portugal mantém ajudas directas mas sofre corte nas verbas do desenvolvimento rural (Público) 

- Dívida pública sobe em Abril e regressa aos 250 mil milhões (Público) 

- Merkel e Costa destacam momento "optimista" de Portugal (Público) 

- Governo aproxima-se dos patrões e fecha acordo laboral na concertação (Público) 

- Rio antecipa concordância do PSD com alterações à legislação laboral (Público) 

- BE considera “inaceitáveis” duas das propostas do Governo sobre lei laboral (Público) 

- Combustíveis. Boas notícias pela primeira vez desde março (Ionline) 

- Merkel com “alegria” no país da geringonça (Ionline) 

- Bruxelas quer mais poder para condicionar destino dos fundos nacionais (Abril) 

- Governo chega a acordo com patrões e UGT para rever legislação laboral (Abril) 

- Depois de dez semanas de subidas, preços dos combustíveis vão descer (Rádio Renascença) 

 

 

 

- Moção de censura aprovada: Sánchez vai ser primeiro-ministro de Espanha (Diário de Notícias) 

- Começou a "guerra comercial". Canadá avança com medidas duras contra EUA (Diário de Notícias) 

- Rajoy: "Foi uma honra deixar uma Espanha melhor do que a que encontrei" (Diário de Notícias) 

- "Serão os pobres quem mais sofrerá com uma guerra comercial" (Diário de Notícias) 

- Trump aplica taxas ao alumínio e aço e reacende guerra comercial (Diário de Notícias) 

- Moção de censura aprovada, PSOE é governo em Espanha (Jornal de Notícias) 

- Coreias retomam conversações militares a 14 de junho (Jornal de Notícias) 

- O custo da desigualdade de género? 130 biliões de euros em capital humano, diz Banco Mundial (Público) 

- Foi esta a primeira salva de uma nova guerra comercial global? (Público) 

3.2. Pelo Mundo 

3.1. Em Portugal 

https://www.dn.pt/dinheiro/interior/fisco-alarga-raio-de-acao-da-unidade-de-grandes-contribuintes-9399305.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/trinta-e-nove-albufeiras-com-mais-de-80-de-agua-no-fim-de-maio-e-duas-abaixo-de-40-9398732.html
https://www.jn.pt/economia/interior/taxa-de-desemprego-desce-para-75-em-marco-9393046.html
https://www.publico.pt/2018/05/31/economia/noticia/pac-portugal-mantem-as-ajudas-directas-a-producao-mas-sofre-corte-de-135-nas-verbas-do-desenvolvimento-rural-1832840
https://www.publico.pt/2018/06/01/economia/noticia/divida-publica-sobe-em-abril-e-regressa-aos-250-mil-milhoes-1832863
https://www.publico.pt/2018/05/31/politica/noticia/merkel-e-costa-destacam-momento-optimista-de-portugal-1832798
https://www.publico.pt/2018/05/31/economia/noticia/governo-aproximase-dos-patroes-e-fecha-acordo-laboral-na-concertacao-1832767
https://www.publico.pt/2018/05/31/politica/noticia/rio-antecipa-concordancia-do-psd-com-alteracoes-a-legislacao-laboral-1832780
https://www.publico.pt/2018/05/30/economia/noticia/be-considera-inaceitaveis-duas-das-propostas-do-governo-sobre-lei-laboral-1832762
https://ionline.sapo.pt/artigo/614337/combustiveis-boas-noticias-pela-primeira-vez-desde-marco?seccao=Dinheiro_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/614303/merkel-com-alegria-no-pais-da-geringonca-?seccao=Portugal_i
https://www.abrilabril.pt/nacional/bruxelas-quer-mais-poder-para-condicionar-destino-dos-fundos-nacionais
https://www.abrilabril.pt/trabalho/governo-chega-acordo-com-patroes-e-ugt-para-rever-legislacao-laboral
http://rr.sapo.pt/noticia/114805/depois-de-dez-semanas-de-subidas-precos-dos-combustiveis-vao-descer
https://www.dn.pt/mundo/interior/mocao-de-censura-aprovada-sanchez-e-o-novo-presidente-do-governo-9399083.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/canada-retalia-e-impoe-taxas-de-166-mil-milhoes-de-dolares-aos-bens-dos-eua-9398335.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/mariano-rajoy-foi-uma-honra-deixar-uma-espanha-melhor-do-que-a-aquela-encontrei-9399023.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/serao-os-pobres-quem-mais-sofrera-com-uma-guerra-comercial---christine-lagarde-9398067.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/trump-aplica-taxas-ao-aluminio-e-aco-e-reacende-guerra-comercial-9398441.html
https://www.jn.pt/mundo/interior/mocao-de-censura-aprovada-psoe-vai-ser-governo-em-espanha-9399075.html
https://www.jn.pt/mundo/interior/coreias-retomam-conversacoes-militares-a-14-de-junho-9399634.html
https://www.publico.pt/2018/05/31/economia/noticia/o-custo-da-desigualdade-de-genero-130-bilioes-de-euros-em-capital-humano-diz-banco-mundial-1832824
https://www.publico.pt/2018/05/31/economia/noticia/foi-esta-a-primeira-salva-de-uma-nova-guerra-comercial-global-1832822


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

- É oficial. Governo de Rajoy caiu (Ionline) 

- Quem é Pedro Sánchez, o novo chefe do Governo espanhol? (Expresso) 

- Novo Governo de Itália com ministério à medida de Di Maio (Expresso) 

- Lituânia e Roménia mantiveram prisões secretas da CIA, acusa Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 

(Expresso)  

- “Ilegal” e “absurda”. UE, Canadá e México reagem a decisão de Trump de taxar aço e alumínio (Expresso) 

- Mariano Rajoy e PP derrotados, abandonam governo espanhol (Abril) 

- Comissão Europeia cede a apetites privados em torno das pensões (Abril) 

 

 

 

 

- 2018-05-30 - AOFA presente na Assembleia da República na Conferência "As Forças Armadas 

e as Missões de Interesse Público" (Novo) 

Promovida pela Comissão de Defesa Nacional, a Conferência contou, por parte da AOFA, com a 

presença de diversos Oficiais, de entre os quais o Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel 

António Costa Mota, o Presidente da Assembleia-Geral, Capitão de Mar-e-Guerra António Almeida de 

Moura e o Presidente do Conselho Deontológico, Major-General Jorge Aires (Ver Mais) 

- 2018-05-29 - AOFA presente nas cerimónias do Dia Internacional dos Capacetes Azuis (Novo) 

A cerimónia comemorativa do Dia internacional dos Capacetes Azuis, realizada em Belém, foi presidida 

por Sua Excelência o Presidente da República. A representação da AOFA, convidada por Sua Exa. o 

CEMGFA, esteve a cargo do Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota 

(Ver Mais) 

- 2018-05-28 - AOFA presente nas comemorações do 4º Aniversário do Hospital das Forças 

Armadas (HFAR) (Novo) 

A convite de sua Excelência o Almirante CEMGFA a AOFA foi convidada a estar presente na cerimónia 

comemorativa do 4º Aniversário do HFAR. A nossa representação esteve a cargo do Presidente do 

Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2018-05-28 - AOFA pede que CEMFA esclareça dúvidas sobre as indemnizações pagar e tempo 

de serviço adicional a prestar pelos que pretendem ser abatidos ao Quadro Permanente (Novo) 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

https://ionline.sapo.pt/artigo/614324/e-oficial-governo-de-rajoy-caiu?seccao=Mundo_i
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-06-01-Quem-e-Pedro-Sanchez-o-novo-chefe-do-Governo-espanhol-#gs.MPH1Ll8
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-05-31-Novo-Governo-de-Italia-com-ministerio-a-medida-de-Di-Maio#gs.byxFknc
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-06-01-Lituania-e-Romenia-mantiveram-prisoes-secretas-da-CIA-acusa-Tribunal-Europeu-dos-Direitos-Humanos#gs.TSJMSVs
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-06-01-Lituania-e-Romenia-mantiveram-prisoes-secretas-da-CIA-acusa-Tribunal-Europeu-dos-Direitos-Humanos#gs.TSJMSVs
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-06-01-Ilegal-e-absurda.-UE-Canada-e-Mexico-reagem-a-decisao-de-Trump-de-taxar-aco-e-aluminio#gs.0BUcVZ4
https://www.abrilabril.pt/internacional/mariano-rajoy-e-pp-derrotados-abandonam-governo-espanhol
https://www.abrilabril.pt/internacional/comissao-europeia-cede-apetites-privados-em-torno-das-pensoes
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=1000
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=998
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=999
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
Com a Portaria 188/2016 e o Despacho 51/2016 alteraram-se profundamente as condições impostas 

aos que pretendem o abate ao QP. Face às dúvidas suscitadas, nomeadamente no que à retroatividade 

da aplicação destes novos enquadramentos diz respeito, a AOFA resolveu solicitar os necessários 

esclarecimentos ao CEMFA (Ver Mais) 

- 2018-05-20 - AOFA presente nas comemorações oficiais do Dia da Marinha  

Como vem sendo tradição a AOFA foi formalmente convidada por Sua Excelência o Almirante Chefe do 

Estado-Maior da Armada para estar presente nas comemorações oficiais do Dia da Marinha que este 

ano se realizaram em Peniche. A AOFA esteve representada pelo Presidente do Conselho Nacional, 

Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2018-05-19 - AOFA presente nas comemorações do 27º Aniversário da Associação 

Socioprofissional da Polícia Marítima (ASPPM)  

A convite da Direção da ASPPM a AOFA esteve presente nas comemorações do 27º Aniversário que 

este ano decorreram no Concelho de Alcochete, Freguesia do Samouco. A nossa representação esteve 

a cargo do Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2018-05-16 - AOFA envia a numerosas entidades a descrição do que se passou à volta da 

aprovação pelo CC/IASFA do Relatório de Atividades de 2017  

Face ao envio pelo IASFA do Relatório de Atividades de 2017para o MDN em 10 de Maio, sem qualquer 

possibilidade de serem confirmadas as referidas introduções das sugestões e correções sugeridas na 

reunião do Conselho Consultivo do IASFA de 9 de Maio, a AOFA reforçou a sua intenção de relatar 

todas as envolventes do inaceitável processo a diversas entidades: PR, Assembleia da República (todos 

os Grupos Parlamentares), MDN, Chefes Militares (Ver Mais) 

- 2018-05-14 - AOFA apresenta propostas ao MDN sobre o Regime de Contrato Especial  

Na sequência da reunião que teve lugar no MDN em 26 de Abril, como noticiado nesta página, a AOFA 

ficou de enviar as suas propostas para alteração dos diplomas que tinham submetidos à nossa 

apreciação, o que fez agora (Ver Mais) 

- 2018-05-14 - AOFA presente no 44º Aniversário da ADFA  

Correspondendo ao convite da Direcção Nacional da Associação dos Deficientes das Forças Armadas 

para a Sessão Solene Comemorativa do 44º Aniversário da fundação da ADFA, que foi presidida por 

Sua Excelência o Secretário de Estado da Defesa Nacional, Dr. Marcos Perestrello, ocorrida hoje, na 

Sede Nacional, a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) esteve representada pelo Coronel 

João Miguel de Jesus Marquito, Vogal do Conselho Nacional (Ver Mais) 

- 2018-05-09 - AOFA participa no Conselho Consultivo do IASFA destinada a emitir parecer 

sobre o Relatório de Atividades de 2017  

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=997
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=995
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=990
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=993
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=991
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=988


 

 

 

 

 
Convocada em 2018ABR30 pelo IASFA para indicar o seu representante na reunião, a AOFA respondeu 

de imediato, nomeando o Vogal do Conselho Nacional e membro do Secretariado COR Paula Campos. 

O mesmo mail anexava o Relatório de Atividades de 2017 que iria ser apreciado na reunião do Conselho 

Consultivo do IASFA (CC/IASFA) (Ver Mais) 

- 2018-05-05 - Tomada de Posse dos Membros dos Órgãos Sociais da AOFA, eleitos a 3 de 

Março  

A cerimónia decorreu nas instalações do Instituto Universitário Militar (IUM) e contou com a presença 

de cerca de 30 (trinta) Entidades Civis e Militares, nelas incluídas representantes dos Grupos 

Parlamentares do PSD, PS e PCP, do CEMGFA, CEMA, CEME e CEMFA, e ainda da Direção do IUM na 

pessoa do Vice-Almirante Edgar Bastos Ribeiro (Ver Mais) 

- 2018-05-04 - Associações Profissionais de Militares e Organizações das Forças e Serviços de 

Segurança suspendem a vigília iniciada a 2 de Maio  

Na sequência de várias diligências visando o descongelamento da progressão nos respetivos regimes 

remuneratórios (junto dos Ministros correspondentes, do Primeiro-Ministro e do Presidente da 

República) e face ao insucesso das mesmas, as APM e as Organizações representativas das Forças e 

Serviços de Segurança iniciaram uma vigília junto da Presidência da República a 2 de Maio. 

Suspenderam hoje essa vigília, face ao prometido inicio do diálogo com o Governo (Ver Mais) 

 

- Documento entregue na Presidência da República pelas Associações Militares e pelas Forças e Serviços de 

Segurança (GNR e PSP)  

- Comunicado do Presidente da Assembleia Geral da AOFA, por motivo do acto eleitoral de 03 de Março de 

2018 

- Ofício para as Chefias Militares – “AOFA dá conta das preocupações sobre o RAMMFA aos Chefes Militares” 

- Oficio para a Presidência da República – “Regulamento de Avaliação de Mérito dos Militares das Forças 

Armadas (RAMMFA)” 

- Ofício para o MDN – “Tempo de Serviço nas Carreiras, Cargos ou Categorias integradas em Corpos 

Especiais” 

 - Comunicado Conjunto (AOFA/ANS/AP) – “O descongelamento dos escalões para os Militares” 

- Comunicado da AOFA – Acerca da Proposta de Orçamento para 2018 e das expectativas de reposição da 

justiça em matéria de “Valorizações Remuneratórias”             

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=992
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=984
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=994
http://www.aofa.pt/rimp/180327_APMFSS_Documento%20entregue%20ao%20Presidente%20da%20Republica_assinado.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/180327_APMFSS_Documento%20entregue%20ao%20Presidente%20da%20Republica_assinado.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_do_Presidente_AG_AOFA_Eleicoes_20180303.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_do_Presidente_AG_AOFA_Eleicoes_20180303.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/carreiras/43_0019.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_PR_RAMMFA_22DEZ2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_PR_RAMMFA_22DEZ2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_negociacao_tempo_carreiras_07DEZ2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_negociacao_tempo_carreiras_07DEZ2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/2017_1120_ComunicadoConjuntoAPMs_Descongelamento_Carreiras.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.pdf


 

 

 

 

 

Outros Temas de Interesse 5 

 

 

- AOFA (Efectivos nas Forças Armadas) – Actualizado a 31 de Dezembro de 2017  

- AOFA (Remunerações na Administração Pública) – Actualizado a 31 de Outubro de 2017  

- AOFA (RC/RV) - “Diagnóstico, Preocupações e Soluções dos Militares em Regime de Contrato” 

- AOFA (EMFAR) - "O" Documento Fundamental! As Propostas concretas da AOFA para alteração do Estatuto 

dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

- AOFA (RAMMFA) – Posições apresentadas na Audição da AOFA à Comissão de Defesa da Assembleia da 

República sobre o Regulamento de Avaliação de Mérito dos Militares das Forças Armadas 

- AOFA (IASFA) – As Propostas e Sugestões da AOFA para a componente de Ação Social Complementar 

(ASC) e Governação do IASFA 

 

 

 

 

- AOFA – Caro(a) Associado(a)! Se ainda não o fez solicite os Cartões AOFA (gratuitos) 

para que os seus Familiares usufruam dos benefícios inerentes à Rede Nacional de 

Protocolos (RNP) 

- AOFA – Pelouro de Apoio Social – Saiba “absolutamente tudo” sobre a Rede Nacional de 

Protocolos (RNP) da AOFA! 

 

 

 

 

 

- Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 

- Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) - Facebook 

- Marinha 

- Exército 

- Força Aérea 

- Estado-Maior-General das Forças Armadas  

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

4.4. A Rede Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA 

5.1. Páginas Oficiais 

http://www.aofa.pt/rimp/2017_DEZ_Efectivos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/2017_OUT_Remuneracoes.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/RC_RV_Documento.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Propostas_de_alteracao_ao_EMFAR_Versao_Final_com_anexos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Propostas_de_alteracao_ao_EMFAR_Versao_Final_com_anexos.pdf
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=842
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=842
http://www.aofa.pt/rimp/10_4_12_13_IASFA_PROPOSTA_Futuro_IASFA_Projecto_FINAL_JAN2016_Com_ANEXOS_e_Ass.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/10_4_12_13_IASFA_PROPOSTA_Futuro_IASFA_Projecto_FINAL_JAN2016_Com_ANEXOS_e_Ass.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCaY7nTRjv7a5scl4IhoWoBaDRzZGgaAtBaLIChsYkTA0wQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCaY7nTRjv7a5scl4IhoWoBaDRzZGgaAtBaLIChsYkTA0wQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCaY7nTRjv7a5scl4IhoWoBaDRzZGgaAtBaLIChsYkTA0wQ/viewform?c=0&w=1
http://www.aofa.pt/protocolos/A_AOFA_e_a_Rede_Nacional_de_Protocolos.pdf
http://www.aofa.pt/protocolos/A_AOFA_e_a_Rede_Nacional_de_Protocolos.pdf
http://www.aofa.pt/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/
http://www.marinha.pt/
http://www.exercito.pt/
http://www.emfa.pt/
http://www.emgfa.pt/


 

 

 

 

 
- Guarda Nacional Republicana 

- Associação Nacional de Sargentos 

- Associação de Praças 

- Associação dos Militares na Reserva e Reforma 

- EUROMIL 

- Associação dos Amigos das Forças Armadas Portuguesas 

- Clube Militar Naval 

- Clube do Sargento da Armada 

- Clube de Praças da Armada 

 

 

 

- Jornais e Revistas Nacionais  

- Cartaz Cultural de Lisboa 

- Cartaz Cultural do Porto 

- Cartaz Cultural de Coimbra 

- Cartaz Cultural do Algarve 

- Cartaz Cultural do Alentejo 

- Cartaz Cultural dos Açores 

- Cartaz Cultural da Madeira 

5.2. Cultura 

http://www.gnr.pt/
https://ans.pt/
http://www.apracas.pt/
http://www.asmir.pt/
http://euromil.org/
http://afaportugal.org/
http://cmnaval.com/
https://www.csarmada.com/
http://www.clubepracasarmada.pt/
https://www.leme.pt/jornais/
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
https://www.cm-coimbra.pt/index.php/areas-de-intervencao/cultura/agenda
http://www.cultalg.pt/
http://www.cultura-alentejo.pt/pagina.aspx?menu=10&id=10
http://pt.artazores.com/agenda/
http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx

