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1 Grandes Destaques 

 

AOFA EM MOVIMENTO 
 

 

 

 

 

      Camarada! Adere à AOFA! Ajuda a AOFA a Ajudar-nos a Tod@s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link para a Ficha de Inscrição (Não deixe para amanhã) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aofa.pt/associados/inscricao/


 

 

 

 

 
CAMARADA! E SE FÔR OU TIVESSE SIDO CONTIGO? 

UNIÃO, COESÃO, CAMARADAGEM e SOLIDARIEDADE 

Que todos nos orgulhemos de não baixar os braços! 
 

 

Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

 

 

http://www.aofa.pt/rimp/Regulamento_Conta_Solidaria.pdf


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

 

 

         

 

 

- Força Aérea salva cinco tripulantes de veleiro naufragado (Força Aérea) 

- Alouette III ativado para buscas no Rio Minho (Força Aérea) 

- Mergulhadores da Marinha inativam 26 engenhos explosivos da 2ª Guerra Mundial junto à Alemanha 

(EMGFA) 

 

 

 

- Mergulhadores inativam explosivos da II Guerra Mundial (Diário de Notícias) 

- Marinha Portuguesa inativa 26 engenhos explosivos da 2ª Guerra Mundial na Alemanha (Sapo24) 

- Cinco tripulantes de veleiro resgatados após naufrágio ao largo da Póvoa de Varzim (Sapo24) 

 

 

 

 

- Militares portugueses na RCA empenhados em missão complexa durante um mês  

- Em Tancos, os paraquedistas são formados para integrar os cenários mais sensíveis 

- Brigada Mecanizada – Um exemplo na preservação do ambiente, vence prémio  

- DAE. A mais secreta força militar que existe em Portugal  

  

 

 
- Major-General Carlos Branco – “O Brexit e a defesa europeia” (novo)  

- Tenente-General Mário Cabrita – “Contributos para um debate honesto”  

- Major-General Carlos Branco – “Poder, Democracia e Forças Armadas”  

- Tenente-Coronel Eduardo Afonso - "FORÇAS ARMADAS: quando os bons princípios e as boas intenções 

dão maus resultados"  

 

 

https://www.emfa.pt/noticia-2677-forca-aerea-salva-cinco-tripulantes-de-veleiro-naufragado
https://www.emfa.pt/noticia-2678-alouette-iii-ativado-para-buscas-no-rio-minho
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1419
https://www.dn.pt/poder/interior/mergulhadores-inativam-explosivos-da-ii-guerra-mundial-11260500.html
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/marinha-portuguesa-inativa-26-engenhos-explosivos-da-2a-guerra-mundial-na-alemanha
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/cinco-tripulantes-de-veleiro-resgatados-apos-naufragio-ao-largo-da-povoa-de-varzim
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/militares-portugueses-na-rca-empenhados-em-missao-complexa-durante-um-mes_v1163123?fbclid=IwAR1nGkEWWo4w0rat4WDoe_OlyxtDXxEB0cWBcQt2EVnDK-dsvEZ49TLBtII
https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/em-tancos-os-paraquedistas-sao-formados-para-integrar-os-cenarios-mais-sensiveis/5d2dbf0f0cf25a69cc4a6ac9
https://www.facebook.com/watch/?t=3&v=874422336271597
https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/dae-a-mais-secreta-forca-militar-que-existe-em-portugal/5cfe47a20cf2587d42b95b65
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-brexit-e-a-defesa-europeia-484099
https://expresso.pt/opiniao/2019-07-26-Contributos-para-um-debate-honesto?fbclid=IwAR2JvIa4uYuLJWdzz1hOvTHMnnytcdjeCkizo3WJ7j2nfeJtmlqGTa8uPas
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/poder-democracia-e-forcas-armadas-471521?fbclid=IwAR125W6AEGUChyQagEnvBYeYsnZOXATTlnYL-Gip3dWMMddp0UoeJUYO_Nc
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Eduardo_Afonso_Boas_Intencoes_Maus_Resultados.pdf?fbclid=IwAR39tN21aQiQk_JK3WrXfIizdcokZ5lzNaFpBoGT_GuVusNvnkm11e02N_4
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Eduardo_Afonso_Boas_Intencoes_Maus_Resultados.pdf?fbclid=IwAR39tN21aQiQk_JK3WrXfIizdcokZ5lzNaFpBoGT_GuVusNvnkm11e02N_4


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

3.2. Pelo Mundo  

3.1. Em Portugal 

 

 

 

 

 

 

- Qualidade do ar perto do aeroporto de Lisboa afetada por partículas tóxicas (Jornal de Notícias)  

- Fisco não consegue obrigar Ryanair a passar faturas (Jornal de Notícias) 

- Novo aeroporto. Montijo e Barreiro aprovam estudo de impacte ambiente (Ionline) 

- SNS. Há quem espere mais de 10 meses por uma cirurgia prioritária (Expresso) 

- Devem os médicos ser obrigados a exercer no SNS? (Observador) 

- Problemas com os manuais escolares gratuitos: Reclamações ao ministério da Educação aumentam 

1000% (Executive Digest) 

- DECO alerta para dificuldades da população sénior (Jornal Económico) 

- Vai haver “uma enorme falta” de professores nas escolas, alerta Fenprof (Jornal Económico) 

- Incêndios: Portugal com menos 8.719 hectares de área ardida do que em 2018 (Sapo24) 

 

  

 

 

- Boris Johnson lança último aviso a deputados rebeldes e deixa no ar eleições antecipadas (Público) 

- Governo de Hong Kong pode declarar estado de emergência perante greves e protestos (Público) 

- Libra cai abaixo de 1,20 dólares pela primeira vez desde 2017 (Correio da Manhã) 

- Brexit. Johnson não pedirá adiamento em "circunstância nenhuma" (Ionline) 

- Reino Unido e guerra comercial penalizam bolsas europeias. PSI 20 não escapa à conjuntura (Jornal 

Económico)  

- UE pode rotular Brexit sem acordo como "desastre natural" para desbloquear fundos (Jornal de 

Negócios) 

- Hassan Rohani rejeita negociações bilaterais com EUA sobre acordo nuclear (Notícias ao Minuto) 

- Sánchez quer convencer extrema-esquerda de Governo "à portuguesa" (Notícias ao Minuto) 

- Maduro acusa Colômbia de armar guerrilheiros e enviá-los para a Venezuela (Notícias ao Minuto) 

- Governo brasileiro corta mais de 5.600 bolsas de mestrado e doutoramento (Notícias ao Minuto) 

- Comissão discute revogação do acordo ortográfico no Congresso brasileiro (Sapo24) 

https://www.jn.pt/local/noticias/lisboa/lisboa/interior/qualidade-do-ar-perto-do-aeroporto-de-lisboa-afetada-por-particulas-toxicas-11263044.html
https://www.jn.pt/justica/interior/fisco-nao-consegue-obrigar-ryanair-a-passar-faturas-11262393.html
https://ionline.sapo.pt/artigo/669899/novo-aeroporto-montijo-e-barreiro-aprovam-estudo-de-impacte-ambiente?seccao=Portugal_i
https://expresso.pt/sociedade/2019-09-03-SNS.-Ha-quem-espere-mais-de-10-meses-por-uma-cirurgia-prioritaria
https://observador.pt/especiais/devem-os-medicos-ser-obrigados-a-exercer-no-sns/
https://executivedigest.sapo.pt/problemas-com-os-manuais-escolares-gratuitos-reclamacoes-ao-ministerio-da-educacao-aumentam-1000/
https://executivedigest.sapo.pt/problemas-com-os-manuais-escolares-gratuitos-reclamacoes-ao-ministerio-da-educacao-aumentam-1000/
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/deco-alerta-para-dificuldades-da-populacao-senior-485072
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/vai-haver-uma-enorme-falta-de-professores-nas-escolas-alerta-fenprof-485041
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/incendios-portugal-com-menos-8-719-hectares-de-area-ardida-do-que-em-2018
https://www.publico.pt/2019/09/02/mundo/noticia/boris-johnson-lanca-ultimo-aviso-deputados-rebeldes-deixa-ar-eleicoes-antecipadas-1885284
https://www.publico.pt/2019/09/02/mundo/noticia/hong-hong-estado-emergencia-protestos-1885277
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/libra-cai-abaixo-de-120-dolares-pela-primeira-vez-desde-2017?ref=HP_CMaoMinuto
https://ionline.sapo.pt/artigo/669910/brexit-johnson-nao-pedira-adiamento-em-circunst-ncia-nenhuma?seccao=Mundo_i
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/reino-unido-e-guerra-comercial-penalizam-bolsas-europeias-psi-20-nao-escapa-a-conjuntura-485275
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/ue-pode-rotular-brexit-sem-acordo-como-desastre-natural-para-desbloquear-fundos?ref=HP_maislidas
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1314608/hassan-rohani-rejeita-negociacoes-bilaterais-com-eua-sobre-acordo-nuclear
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1314569/sanchez-quer-convencer-extrema-esquerda-de-governo-a-portuguesa
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1314529/maduro-acusa-colombia-de-armar-guerrilheiros-e-envia-los-para-a-venezuela
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1314537/governo-brasileiro-corta-mais-de-5600-bolsas-de-mestrado-e-doutoramento
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/comissao-discute-revogacao-do-acordo-ortografico-no-congresso-brasileiro


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

4.2. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

- Hezbollah ameaça atingir Israel "em profundidade" em caso de ataque (Sapo24) 

- UE e ONU concordam que crise na Venezuela necessita de mais recursos (Sapo24) 

- Deputados britânicos apresentam projeto de lei para forçar adiamento da saída da UE até 31 de janeiro 

(Sapo24) 

- EUA entregaram esboço de acordo com talibãs para terminar guerra no Afeganistão (Sapo24) 

 

   

  

 

 

 

 

- 2019-08-01 - AOFA emite comunicado a propósito dos atrasos no chamado 

descongelamento das carreiras  

Todos sabemos que o descongelamento das progressões no regime remuneratório não foi o 

que a Justiça determinava, mas, mesmo feito de forma claramente insuficiente, nem assim 

avança. A AOFA entendeu por bem emitir um comunicado sobre o assunto, que, como 

habitualmente, foi enviado para: Presidência da República, Assembleia da República (todos os 

Grupos Parlamentares), Primeiro-Ministro, MDN, Chefes Militares, restantes Associações 

Profissionais de Militares, Organizações de Ex-Combatentes, Órgãos de Comunicação Social e, 

claro, Oficiais das Forças Armadas (Ver Mais) 

- 2019-07-18 - Os vários esquecimentos a  que têm sido sujeitos os militares  

A AOFA entendeu emitir um comunicado em que dá conta dos vários esquecimentos a que têm 

sido votados os militares: nomeadamente promoções e progressões no regime remuneratório, 

entre outras. (Ver Mais) 

 

 

 

 

- AOFA (Remunerações na Administração Pública) – Últimos dados oficiais a 30 de abril de 2019 

- AOFA (Efetivos nas Forças Armadas) – Últimos dados oficiais a 30 de junho de 2019 

- AOFA – Saúde Militar – Documento de Suporte da AOFA na Audiência com o MDN  

- AOFA – Lei das Armas (inclui oficio)  

http://www.aofa.pt/
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/hezbollah-ameaca-atingir-israel-em-profundidade-em-caso-de-ataque
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/ue-e-onu-concordam-que-crise-na-venezuela-necessita-de-mais-recursos
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/deputados-britanicos-apresentam-projeto-de-lei-para-forcar-adiamento-da-saida-da-ue-ate-31-de-janeiro
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/eua-entregaram-esboco-de-acordo-com-talibas-para-terminar-guerra-no-afeganistao
http://aofa.pt/aofa-emite-comunicado-a-proposito-dos-atrasos-no-chamado-descongelamento-das-carreiras/
http://aofa.pt/os-varios-esquecimentos-a-que-tem-sido-sujeitos-os-militares/
http://www.aofa.pt/rimp/2019_ABR_Remuneracoes.pdf
http://aofa.pt/rimp/2019_JUN_Efectivos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Saude_Militar_doc_suporte_audiencia_MDN_20181122.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_As_armas_alteracoes_necessarias_26out2018.pdf?fbclid=IwAR2pX0bE5487m3izpt_6OSZqNYf7IvXWJVGjIyi1V8YJTJnUJgIY14mWvNk


 

 

 

 

 

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

5.1. Páginas Oficiais 

Outros Temas de Interesse 5 

- AOFA (Efetivos Aprovados nas Forças Armadas) – Todo o detalhe de 2016, 2017 e 2018  

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

- 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) – Página Oficial 

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

- Marinha 

- Exército 

- Força Aérea 

- Estado-Maior-General das Forças Armadas  

- Guarda Nacional Republicana 

- Associação Nacional de Sargentos 

- Associação de Praças 

- Associação dos Militares na Reserva e Reforma 

- Associação dos Pupilos do Exército  

- Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar  

http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_Efetivos_Aprovados.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/RC_RV_Documento.pdf
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=842
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=842
http://www.aofa.pt/rimp/Seminario_IASFA_Tcor_Antonio_Mota_O_Novo_IASFA_A_Visao_da_AOFA.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Seminario_IASFA_Tcor_Antonio_Mota_O_Novo_IASFA_A_Visao_da_AOFA.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://aofa.pt/
http://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/
http://www.gnr.pt/
https://ans.pt/
http://www.apracas.pt/
http://www.asmir.pt/
https://www.ape.pt/
https://www.aaacm.pt/


 

 

 

 

 

5.2. Cultura 

- Associação de Comandos  

- Associação de Fuzileiros  

- Associação de Operações Especiais - Facebook  

- Associação Portuguesa de Paraquedistas  

- Tropas Paraquedistas Portuguesas  

- União Portuguesa de Paraquedistas  

- Boinas Verdes e Paraquedistas  

- 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 

http://associacaocomandos.pt/
http://www.associacaofuzileiros.pt/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Ranger-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Opera%C3%A7%C3%B5es-Especiais-142031869187491/
http://apparas.pt/
http://www.paraquedistas.com.pt/
https://www.uniao-portuguesa-paraquedistas.com/
https://boinas-verdes-e-para-quedistas.webnode.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

