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1 Grandes Destaques 

 

AOFA EM MOVIMENTO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

1 Aceda aqui aos resultados, na íntegra, da Auditoria do Tribunal de Contas ao IASFA 

2 Aceda aqui ao conteúdo do Despacho do MDN n.º 1702/2019, de 15 de fevereiro - Reorganização do 

Sistema de Saúde Militar (SSM) - Assunção de Encargos 

3 Aceda aqui ao Comunicado da AOFA, de 10 de fevereiro – “IASFA/ADM soluções precisam-se, basta 

de negligência!” 

4 Aceda aqui ao Ofício Conjunto (AOFA/ANS/AP/ASMIR), de 19 de fevereiro – “Solicitação de audiência 

conjunta ao MDN, com caráter de urgência” 

5 Aceda aqui ao Comunicado Conjunto (AOFA/ANS/AP/ASMIR), de 20 de fevereiro  

6 Aceda aqui ao Ofício da AOFA, de 22 de fevereiro – “Solicitação de audiência ao Presidente do 

Conselho Diretivo do IASFA – TGen Fernando Campos Serafino”   

7 Resposta do MDN à AOFA, de 4 de março, respeitante à “Solicitação de audiência conjunta ao MDN, 

com caráter de urgência”  

8 Audiência da AOFA com o Presidente do IASFA, Tenente-General Fernando Campos Serafino  

9 Aceda aqui ao Ofício da AOFA, de 1 de Abril – “Suspensão dos Acordos – Grupo José Mello Saúde e 

Grupo Luz Saúde  

10 Comunicado da ADM noticia o fim da suspensão dos cuidados de Saúde com o Grupo CUF (Novo) 

http://www.aofa.pt/rimp/Tribunal_de_Contas_Relatorio_Auditoria_IASFA.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Tribunal_de_Contas_Relatorio_Auditoria_IASFA.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Tribunal_de_Contas_Relatorio_Auditoria_IASFA.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_ADM_Rescisao_Contratual_Grupo_Mello_Saude_20190210.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_ADM_Rescisao_Contratual_Grupo_Mello_Saude_20190210.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/ASMIR_ANS_AOFA_AP_Oficio_Conjunto_MDN_19022019_IASFA_ADM.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/ASMIR_ANS_AOFA_AP_Oficio_Conjunto_MDN_19022019_IASFA_ADM.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/ASMIR_ANS_AOFA_AP_Comunicado_Conjunto_IASFA_ADM_20FEV2019.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/ASMIR_ANS_AOFA_AP_Comunicado_Conjunto_IASFA_ADM_20FEV2019.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/ASMIR_ANS_AOFA_AP_Comunicado_Conjunto_IASFA_ADM_20FEV2019.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Resposta_MDN_ao_pedido_de_audiencia_das_APM.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Resposta_MDN_ao_pedido_de_audiencia_das_APM.pdf
http://aofa.pt/aofa-recebida-em-audiencia-pelo-presidente-do-conselho-diretivo-do-iasfa-tgen-fernando-campos-serafino/
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Suspensao_Acordos_ADM_01ABR2019.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Suspensao_Acordos_ADM_01ABR2019.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/photos/a.1490104021009665/2304911036195622/?type=3&theater


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
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 

 

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

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


 

 

 

 

 

 
 
 

LINK PARA RESERVA DE BILHETES PARA O ALMOÇO DO 25 DE ABRIL 
 
 

https://forms.gle/kDLiBkcp35dVvJ457


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

 

         

 

 

- Alunos da Escola Básica de Albernoa visitam Base Aérea N.º 11 (Força Aérea) 

 

 

 

- Tancos: Sargento da GNR Lima Santos invoca condição de arguido para não prestar declarações 

(Sapo24) 

- Ministro da Defesa traça como desafio para a NATO sair do Afeganistão e do Iraque (Sapo24) 

  

 

 

 

- Vídeos das Audições na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e 

responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos 

- Capitão João Bengalinha (Polícia Judiciária Militar) (2 Abril 2019) (Novo) 

- Coronel Manuel Estalagem (Polícia Judiciária Militar) (2 Abril 2019) (Novo)  

- Tenente-Coronel Luís Sequeira (Chefe de Secção de Investigação Criminal da GNR de Faro) (28 

março 2019)  

- Capitão de Mar-e-Guerra Paulo Isabel (Diretor da Polícia Judiciária Militar) (27 março 2019)  

- Diretor da Polícia Judiciária Luís Neves (26 março 2019)   

- Ex-Diretor Nacional da Polícia Judiciária José Almeida Rodrigues (21 março 2019)  

- Procuradora-Geral da República Lucília Gago (20 março 2019)  

- Ex-Procuradora-Geral da República Joana Marques Vidal (19 março 2019)  

- Secretária-Geral do SIS Helena Fazenda (14 março 2019)  

- Embaixadora Maria da Graça Mira Gomes (13 março 2019) 

- Juiz-Conselheiro Júlio Pereira (12 março 2019) 

- Cabo-Mor Luís Reis (Presidente da AP) (7 março 2019)  

- Sargento-Ajudante Mário Ramos (Presidente da ANS) (7 março 2019)  

- Tenente-Coronel António Costa Mota (Presidente da AOFA) (7 março 2019)  

- General Frederico Rovisco Duarte (6 Março 2019)  

https://www.emfa.pt/noticia-2570-alunos-da-escola-basica-de-albernoa-visitam-base-aerea-n-11
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/tancos-sargento-da-gnr-lima-santos-invoca-condicao-de-arguido-para-nao-prestar-declaracoes
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/ministro-da-defesa-traca-como-desafio-para-a-nato-sair-do-afeganistao-e-do-iraque
http://canal.parlamento.pt/?cid=3860&title=audicao-do-capitao-joao-bengalinha
http://canal.parlamento.pt/?cid=3859&title=audicao-do-coronel-manuel-estalagem
http://canal.parlamento.pt/?cid=3845&title=audicao-do-chefe-de-seccao-de-investigacao-criminal-da-gnr-de-faro-te
http://canal.parlamento.pt/?cid=3845&title=audicao-do-chefe-de-seccao-de-investigacao-criminal-da-gnr-de-faro-te
http://canal.parlamento.pt/?cid=3836&title=audicao-do-capitao-de-mar-e-guerra-paulo-isabel-diretor-da-policia-ju
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3824&title=audicao-de-luis-neves
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3799&title=audicao-de-jose-almeida-rodrigues-ex-diretor-nacional-da-policiaria-j
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3794&title=audicao-de-lucilia-gago-procuradora-geral-da-republica
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3781&title=audicao-de-joana-marques-vidal
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3763&title=audicao-de-helena-fazenda-secretaria-geral-do-sistema-de-seguranca-in
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3752&title=audicao-da-embaixadora-maria-da-graca-mira-gomes
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3744&title=audicao-do-juiz-conselheiro-julio-pereira
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3730&title=audicao-do-presidente-da-associacao-de-pracas-cabo-mor-luis-reis
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3729&title=audicao-do-presidente-da-associacao-nacional-de-sargentos-sargento-ma
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3728&title=audicao-do-presidente-da-associacao-de-oficiais-das-forcas-armadas-te
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3719&title=audicao-do-general-frederico-jose-rovisco-duarte


 

 

 

 

 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

- General Artur Pina Monteiro (27 fevereiro 2019)  

- Tenente-General José Carlos Calçada (26 fevereiro 2019)  

- Major-General Manuel Nunes dos Reis (21 fevereiro 2019) 

- Major-General Luís Nunes da Fonseca (20 fevereiro 2019) 

- Tenente-General António Menezes (14 fevereiro 2019) 

- General Carlos Jerónimo (13 fevereiro 2019) 

- Tenente-General Fernando Serafino (12 fevereiro 2019)  

- Coronel Manuel Amorim Ribeiro (7 fevereiro 2019) 

- Coronel João Sousa Pires (6 fevereiro 2019) 

- Tenente-Coronel Pedro Misseno Marques (31 janeiro 2019) 

- Coronel David Teixeira Correia (30 janeiro 2019) 

- Coronel Leonel Mendes Martins (24 janeiro 2019) 

- Coronel João Paulo de Almeida (23 janeiro 2019) 

- Coronel João Manuel Pires (22 janeiro 2019) 

- Coronel Hilário Peixeiro (17 janeiro 2019) 

- Coronel Vasco Alves Pereira (16 janeiro 2019) 

- Coronel Francisco Ferreira Duarte (10 janeiro 2019) 

- Coronel Manuel Vieira Esperança (9 janeiro 2019) 

- RTP - Programa "Olhar o Mundo" (ver entre os minutos 2:00 e 13:45) sobre os nossos Camaradas 

Paraquedistas, mas também da Força Aérea, que integram a nossa 4ª Força Nacional Destacada na 

República Centro-Africana  

- Audição do General Nunes da Fonseca, Chefe do Estado-Maior do Exército, 23 de Janeiro  

- Audição do Almirante António Mendes Calado, Chefe do Estado-Maior da Armada, 22 Janeiro  

- Audição do General Manuel Teixeira Rolo, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, 16 Janeiro 

- Museu do Regimento de Infantaria 14  

- Comandos - Aprontamento Republica Centro Africana  

- EUROMIL: 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos  

 

 

 
- Coronel José Novo – Do 25 de Abril ao Associativismo Militar: Processos de Cidadania  

- Coronel Vasco Lourenço – Carta à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Tancos  

- Major-General Jorge Aires - Governamentalização das Forças Armadas. Das leis a Tancos (II)  

http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3702&title=audicao-do-general-artur-pina-monteiro
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3706&title=audicao-do-tenente-general-jose-carlos-calcada
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3677&title=audicao-do-major-general-manuel-lopes-nunes-dos-reis
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3673&title=audicao-do-major-general-luis-nunes-da-fonseca
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3661&title=audicao-do-tenente-general-antonio-xavier-lobato-de-faria-menezes
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3653&title=audicao-do-general-carlos-antonio-corbal-hernandez-jeronimo
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3645&title=audicao-do-tenente-general-fernando-celso-vicente-de-campos-serafino
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3628&title=audicao-do-coronel-de-material-manuel-duarte-de-amorim-ribeiro
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3617&title=audicao-do-coronel-de-material-joao-luis-de-sousa-pires
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3600&title=audicao-do-tenente-coronel-de-infantaria-pedro-miguel-misseno-marques
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3594&title=audicao-do-coronel-de-infantaria-david-teixeira-correia
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3576&title=audicao-do-coronel-de-engenharia-leonel-jose-mendes-martins
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3568&title=audicao-do-coronel-de-engenharia-joao-paulo-de-almeida
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3555&title=audicao-do-coronel-de-engenharia-joao-manuel-pires
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3540&title=audicao-do-coronel-de-infantaria-hilario-dionisio-peixeiro
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3533&title=audicao-do-coronel-de-infantaria-vasco-francisco-de-melo-parente-de-al
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3505&title=audicao-do-coronel-de-infantaria-francisco-jose-ferreira-duarte
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3500&title=audicao-do-coronel-de-infantaria-manuel-joaquim-vieira-esperanca
https://www.rtp.pt/play/p4714/olhar-o-mundo?fbclid=IwAR1qapqOgJlh1dBIpusBkGOfnv8DD2MFaBnDN9bKUBPES_8AG8yPiyurBnk
https://www.rtp.pt/play/p4714/olhar-o-mundo?fbclid=IwAR1qapqOgJlh1dBIpusBkGOfnv8DD2MFaBnDN9bKUBPES_8AG8yPiyurBnk
https://www.rtp.pt/play/p4714/olhar-o-mundo?fbclid=IwAR1qapqOgJlh1dBIpusBkGOfnv8DD2MFaBnDN9bKUBPES_8AG8yPiyurBnk
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3563&title=audicao-do-general-nunes-da-fonseca-chefe-do-estado-maior-do-exercito
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3550&title=audicao-do-almirante-antonio-mendes-calado-chefe-do-estado-maior-da-a
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3528&title=audicao-do-general-manuel-teixeira-rolo-chefe-do-estado-maior-da-forc
https://www.facebook.com/JornaldoCentro/videos/587398471681700/
https://www.youtube.com/watch?v=vdfRAhkg8Jo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR34iGOh8iRJY-CMVso32_FzPUduwxX2mIVLVRo45iBmr_TDZVxYbQIE2XA
https://www.youtube.com/watch?v=i-U3sK5ZNW0&fbclid=IwAR2ZZ8qSUd_Ss-CY1Us1Bm1mRYmd9I7sakhr5jeP6Xl9HFUd8cvlYW4gPs4
http://www.aofa.pt/artigos/COR_Jose_Novo_Associativismo_Militar.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/COR_Vasco_Lourenco_Carta_a_Comissao_Inquerito_Tancos.pdf
https://www.abrilabril.pt/nacional/governamentalizacao-das-forcas-armadas-das-leis-tancos-ii?fbclid=IwAR3ZMt5Xxl7_JuXwdmbdOfrJjWfVBvOaRQX8nRvmxPMgPUTBsYjyvRe1IlQ


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

3.1. Em Portugal 

- Coronel Vasco Lourenço – “O 16 de Março de 1974”  

- Major-General Jorge Aires - Governamentalização das Forças Armadas. Enquadramento institucional (I)  

- Tenente-Coronel Rui Pires de Carvalho – “Reflexões sobre a (anunciada) nova Reforma da Saúde Militar  

- Major-General Carlos Branco – “Duas tarefas para a Alta Representante da UE”  

- Coronel Manuel Bernardo – “Tentando esclarecer Gonçalves Novo” 

- Contra-Almirante Nobre de Carvalho - "A defesa da Pátria é direito e dever de todos os Portugueses"  

- Coronel José Gonçalves Novo - "O NEVOEIRO do 16 de Março"  

- Tenente-Coronel José Lucas – carta aberta ao 1º Ministro intitulada "AS PESSOAS ESTÃO CANSADAS…"  

 

 

 

 

 

 

 

- Apoios sociais aliviam cada vez menos a pobreza em Portugal. Bruxelas quer medidas (Diário de 

Notícias) 

- NATO "tem de puxar as orelhas a Polónia, Hungria e Turquia" (Diário de Notícias) 

- Sindicatos dos médicos desapontados após reunião no Ministério (Jornal de Notícias) 

- Autarcas podem autorizar pré-reformas sem intervenção do ministro das Finanças (Público) 

- Proposta do Governo sobre tempo de serviço apenas convence polícias (Público) 

- Juízes poderão ver salários aumentados no máximo em 500 euros brutos por mês (Público) 

- A Defesa Nacional (ionline) 

- Governo deve 6 milhões de euros aos politécnicos (Expresso) 

- IGCP quer emitir até 4.000 milhões em dívida de curto prazo (Economia Online) 

- Este ano vai haver mais operacionais, viaturas e meios aéreos para combater incêndios (Economia 

Online) 

- Eleições: Exercício nacional testa resposta a incidentes no ciberespaço (Notícias ao Minuto) 

- Crédito malparado nos bancos ficou abaixo de 10% em 2018 (Notícias ao Minuto) 

- Juros da dívida de Portugal caem a dois e 10 anos e sobem a cinco anos (Notícias ao Minuto) 

- Associação sindical diz que alterações nos salários de juízes já estavam previstas em tabela de 1990 

(Sapo24) 

 

http://www.aofa.pt/artigos/Cor_Vasco_Lourenco_16_de_Marco_de_1974.pdf
https://www.abrilabril.pt/nacional/governamentalizacao-das-forcas-armadas-enquadramento-institucional-i
https://www.revistamilitar.pt/artigo/1353
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/duas-tarefas-para-a-alta-representante-da-ue-419087?fbclid=IwAR21DXQr_JlmpRt1aEc3tuVR1DqdIkYmocvOU7j5A4ldQ3NOy_LsckrSayc#.XID2uxhfOAk.facebook
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_Manuel_Bernardo_resposta_ao_Cor_Goncalves_Novo.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/CALM_Nobre_de_Carvalho_A_DEFESA_DA_PATRIA_E_DIREITO_E_DEVER_DE_TODOS_OS_PORTUGUESES.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_Novo_O_nevoeiro_do_16_de_marco.pdf?fbclid=IwAR0PTtt54UBTAYc-XEZIwF2CAINUdBWsV5vlsow4XVydkZeshBVl6W6lSIM
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_Novo_O_nevoeiro_do_16_de_marco.pdf?fbclid=IwAR0PTtt54UBTAYc-XEZIwF2CAINUdBWsV5vlsow4XVydkZeshBVl6W6lSIM
http://www.aofa.pt/rimp/2019_02_14_carta%20aberta%20ao%20PM.pdf
https://www.dn.pt/poder/interior/adse-so-sobrevive-se-entrarem-mais-beneficiarios-10617663.html
https://www.dn.pt/poder/interior/adse-so-sobrevive-se-entrarem-mais-beneficiarios-10617663.html
https://www.dn.pt/poder/interior/nato-tem-de-puxar-as-orelhas-a-polonia-hungria-e-turquia-10756635.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/sindicatos-saem-desapontados-da-reuniao-com-ministerio-e-mantem-ameaca-de-greve-10758618.html
https://www.publico.pt/2019/04/04/economia/noticia/autarcas-podem-autorizar-prereformas-intervencao-ministro-financas-1867976
https://www.publico.pt/2019/04/03/sociedade/noticia/proposta-governo-tempo-servico-apenas-convence-policias-1867922
https://www.publico.pt/2019/04/03/sociedade/noticia/juizes-poderao-aumentar-salarios-maximo-500-euros-brutos-mes-1867955https:/www.publico.pt/2019/04/03/sociedade/noticia/juizes-poderao-aumentar-salarios-maximo-500-euros-brutos-mes-1867955
https://ionline.sapo.pt/artigo/652321/-a-defesa-nacional?seccao=Opiniao_i
https://expresso.pt/sociedade/2019-04-04-Governo-deve-6-milhoes-de-euros-aos-politecnicos#gs.4ahhk9
https://eco.sapo.pt/2019/04/04/igcp-quer-emitir-ate-4-000-milhoes-em-divida-de-curto-prazo/
https://eco.sapo.pt/2019/04/03/este-ano-vai-haver-mais-operacionais-viaturas-e-meios-aereos-para-combater-incendios/
https://www.noticiasaominuto.com/tech/1228676/eleicoes-exercicio-nacional-testa-resposta-a-incidentes-no-ciberespaco
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1228984/credito-malparado-nos-bancos-ficou-abaixo-de-10-em-2018
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1228899/juros-da-divida-de-portugal-caem-a-dois-e-10-anos-e-sobem-a-cinco-anos
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/associacao-sindical-diz-que-alteracoes-nos-salarios-de-juizes-ja-estavam-previstas-em-tabela-de-1990


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

3.2. Pelo Mundo  

 

 

 

- Reunião entre May e Corbyn foi "útil mas inconclusiva" (Diário de Notícias) 

- RCA: Chefe de grupo armado garante que tem nacionalidade centro-africana (Diário de Notícias) 

- Bruxelas avisa para impacto “brutal” nas fronteiras em caso de “Brexit” sem acordo (Público) 

- Pilotos do Boeing 737-8 Max seguiram “todos os procedimentos recomendados” (Expresso) 

- Por um voto, parlamento britânico força May a adiar o Brexit (Expresso) 

- Governo venezuelano apela a ajuda russa para blindar sistema elétrico (Expresso) 

- Economia alemã dá mais sinais negativos: Encomendas às fábricas afundam em fevereiro (Jornal de 

Negócios) 

- Senado dos EUA vai discutir como "restaurar a democracia" na Venezuela (Notícias ao Minuto) 

- Rússia e Venezuela defendem solução pacífica para a crise venezuelana (Notícias ao Minuto) 

- Stoltenberg pediu unidade na NATO perante o congresso dos EUA (Notícias ao Minuto) 

- Turquia confirma compra de sistema antimísseis russo S-400 (Notícias ao Minuto) 

- UE abre processo à Polónia por desrespeito e deixa aviso à Roménia (Notícias ao Minuto) 

- Vídeo que mostra Jeremy Corbyn a servir de alvo para treino de militares já está a ser investigado 

(Visão) 

- Rússia vê "riscos militares" no aumento de presença da NATO no Mar Negro (Sapo24) 

- UE aceita que britânicos podem viajar na Europa sem necessidade de visto (Sapo24) 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

- 2019-04-01 - O inaceitável projeto do Governo para o descongelamento das progressões 

remuneratórias – A posição de Associações Profissionais de Militares e das Forças e Serviços 

de Segurança. 

Na passada Sexta-feira, reuniram-se, em Lisboa, dirigentes de várias associações 

representativas de militares e de profissionais de forças e serviços de segurança, tendo como 

http://www.aofa.pt/
https://www.dn.pt/mundo/interior/reuniao-entre-may-e-corbyn-foi-util-mas-inconclusiva-10758371.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/rca-chefe-de-grupo-armado-garante-que-tem-nacionalidade-centro-africana-10758878.html
https://www.publico.pt/2019/04/03/mundo/noticia/bruxelas-avisa-impacto-brutal-fronteiras-caso-brexit-acordo-1867923
https://expresso.pt/internacional/2019-04-04-Pilotos-do-Boeing-737-8-Max-seguiram-todos-os-procedimentos-recomendados#gs.4adf4q
https://expresso.pt/internacional/2019-04-03-Por-um-voto-parlamento-britanico-forca-May-a-adiar-o-Brexit-1#gs.4adkbc
https://expresso.pt/internacional/2019-04-04-Governo-venezuelano-apela-a-ajuda-russa-para-blindar-sistema-eletrico#gs.4ah7bf
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/economia-alema-da-mais-sinais-negativos-encomendas-as-fabricas-afundam-em-fevereiro?ref=HP_DestaquesPrincipais
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1228812/senado-dos-eua-vai-discutir-como-restaurar-a-democracia-na-venezuela
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1228705/russia-e-venezuela-defendem-solucao-pacifica-para-a-crise-venezuelana
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1228652/stoltenberg-pediu-unidade-na-nato-perante-o-congresso-dos-eua
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1228526/turquia-confirma-compra-de-sistema-antimisseis-russo-s-400
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1228305/ue-abre-processo-a-polonia-por-desrespeito-e-deixa-aviso-a-romenia
http://visao.sapo.pt/actualidade/mundo/2019-04-03-Video-que-mostra-Jeremy-Corbyn-a-servir-de-alvo-para-treino-de-militares-ja-esta-a-ser-investigado
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/russia-ve-riscos-militares-no-aumento-de-presenca-da-nato-no-mar-negro
https://dia15.sapo.pt/ue-aceita-que-britanicos-podem-viajar-na-europa-sem-necessidade-de-visto/


 

 

 

 

 
razão a apreciação do inaceitável “projeto legislativo sobre descongelamento de carreiras”. (Ver 

Mais) 

- 2019-04-01 - A suspensão dos acordos de entidades prestadoras de serviços à ADM: AOFA 

envia ofício ao MDN 

Face à suspensão dos acordos por parte de entidade prestadoras de serviços à ADM, a AOFA, 

na linha, aliás, das suas posições anteriores,  entendeu dever requerer ao MDN o pagamento 

dos chamados atrasados que serviram de pretexto para aquelas decisões, uma vez que a 

recente auditoria do Tribunal de Contas comprovou a inaceitável situação  que a elas levou. 

(Ver Mais) 

- 2019-03-28 - Assembleia-Geral da AOFA aprova Relatório de Atividades 2018 e Relatório de 

Contas 2018 

A 28 de março de 2019 decorreu, cumprindo-se o prazo estatutariamente previsto, a 

Assembleia-Geral da AOFA para apresentação, discussão e aprovação do Relatório de Atividades 

2018 e do Relatório de Contas 2018 (Ver Mais) 

- 2019-03-27 - AOFA presente no 39º Aniversário do Museu Militar do Porto 

O Museu Militar do Porto comemorou o seu 39º aniversário com a realização, da parte da 

manhã, de uma Missa na qual foram lembrados os militares e civis já falecidos que prestaram 

serviço nesse Museu (Ver Mais) 

- 2019-03-26 - A AOFA reuniu com os Oficiais da Base Aérea nº 1 (BA1)  

Uma delegação da AOFA composta pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel 

António Costa Mota e pelo Vogal do Conselho Nacional, Coronel Luís de Paula Campos, reuniu 

com os Oficiais da BA1, em Sintra (Ver Mais) 

- 2019-03-22 - AOFA solicita esclarecimentos ao Department of Peacekeeping Operations das 

Nações Unidas sobre aplicabilidade de Norma aos Comandos Portugueses  

Os nossos Camaradas envolvidos no denominado “Caso Comandos”, estão a ser fortemente 

penalizados quer nas suas Promoções quer na não nomeação para Missões, no âmbito das 

Nações Unidas, como tem sido o caso das Forças Nacionais Destacadas na República Centro-

Africana (Ver Mais) 

- 2019-03-22 - AOFA remete oficio sobre “Lei das Armas” à Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (CACDLG)  

Na sequência da audição em que a AOFA esteve, a 15 de março de 2019, na Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (CACDLG) na Assembleia da 

República e para efeitos de memória futura sobre as nossas posições, a AOFA decidiu enviar à 

http://aofa.pt/o-inaceitavel-projeto-do-governo-para-o-descongelamento-das-progressoes-remuneratorias-a-posicao-de-associacoes-profissionais-de-militares-e-das-forcas-e-servicos-de-seguranca/
http://aofa.pt/o-inaceitavel-projeto-do-governo-para-o-descongelamento-das-progressoes-remuneratorias-a-posicao-de-associacoes-profissionais-de-militares-e-das-forcas-e-servicos-de-seguranca/
http://aofa.pt/a-suspensao-dos-acordos-de-entidades-prestadoras-de-servicos-a-adm-aofa-envia-oficio-ao-mdn/
http://aofa.pt/assembleia-geral-da-aofa-aprova-relatorio-de-atividades-2018-e-relatorio-de-contas-2018/
http://aofa.pt/aofa-presente-no-39o-aniversario-do-museu-militar-do-porto/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-da-base-aerea-no-1-ba1/
http://aofa.pt/aofa-solicita-esclarecimentos-ao-department-of-peacekeeping-operations-das-nacoes-unidas-sobre-aplicabilidade-de-norma-aos-comandos-portugueses/


 

 

 

 

 
CACDLG, sob a forma de ofício, algumas das informações que considera mais relevantes sobre 

a “mais que provável” alteração à “Lei das Armas” e sobre as repercussões que devem ser tidas 

no artigo 122º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) (Ver Mais) 

- 2019-03-22 - Projeto de diploma relativo ao descongelamento das progressões 

remuneratórias: AOFA envia o seu parecer ao MDN  

No passado dia 20 de março a AOFA esteve no Ministério da Defesa, onde, em reunião com as 

Secretárias de Estado da Defesa Nacional e da Administração e do Emprego Público, fomos 

confrontados com uma surpreendente, porque inaceitável, proposta do Governo sobre o 

descongelamento das progressões remuneratórias, tendo o tema sido exaustivamente tratado 

em reunião do Conselho Nacional do dia 21 e, nele, a extensa resposta (Parecer da AOFA) 

preparada e aprovada (Ver Mais) 

- 2019-03-22 - AOFA questiona Ministro da Defesa sobre a manutenção dos efeitos da 

TROICA, quanto às Promoções dos Militares  

Quando estamos a muito poucos dias do final do 3º trimestre de 2019, os Militares continuam a 

não ser promovidos em devido tempo, sendo dessa forma duplamente penalizados 

financeiramente (Ver Mais) 

- 2019-03-21 - A convite da Marinha Portuguesa a AOFA esteve presente no Seminário 

“Março – Mês da Mulher na Marinha”  

O Seminário, extremamente interessante pelo seu conteúdo e formato, esteve integrado no 

vasto conjunto de iniciativas que a Marinha tem vindo a dedicar no decorrer do mês de março, 

à “Mulher na Marinha” (Ver Mais) 

- 2019-03-20 - AOFA em reunião no Ministério da Defesa Nacional sobre a questão das 

Progressões Remuneratórias dos Militares  

Tendo em vista o cumprimento do estipulado no artigo 19º do Orçamento do Estado de 2018 

(Consideração do Tempo em que as Progressões Remuneratórias dos Militares estiveram 

congeladas e definição do Prazo e Modo tendente a realizar essa Recuperação), decorreu no 

Ministério da Defesa Nacional uma reunião, por solicitação de Sua Excelência a Secretária de 

Estado da Defesa Nacional, nela tendo estado igualmente presente Sua Excelência a Secretária 

de Estado da Administração e do Emprego Público (Ver Mais) 

- 2019-03-18 - AOFA recebida em audiência pelo Presidente do Conselho Diretivo do IASFA, 

TGen Fernando Campos Serafino  

Tendo sido solicitada pela AOFA, como demos atempadamente nota, no dia seguinte ao da 

tomada de posse do Tenente-General Fernando Campos Serafino como Presidente do Conselho 

http://aofa.pt/aofa-remete-oficio-sobre-lei-das-armas-a-comissao-de-assuntos-constitucionais-direitos-liberdades-e-garantias-cacdlg/
http://aofa.pt/projeto-de-diploma-relativo-ao-descongelamento-das-progressoes-remuneratoria-aofa-envia-o-seu-parecer-ao-mdn/
http://aofa.pt/aofa-questiona-ministro-da-defesa-sobre-a-manutencao-dos-efeitos-da-troica-quanto-as-promocoes-dos-militares/
http://aofa.pt/a-convite-da-marinha-portuguesa-a-aofa-esteve-presente-no-seminario-marco-mes-da-mulher-na-marinha/
http://aofa.pt/aofa-em-reuniao-no-ministerio-da-defesa-nacional-sobre-a-questao-das-progressoes-remuneratorias-dos-militares/


 

 

 

 

 
Diretivo do IASFA, a audiência decorreu durante mais de 3 (três) horas, nela tendo 

exaustivamente sido abordadas as várias temáticas relacionadas com a Ação Social 

Complementar (ASC), Assistência na Doença aos Militares (ADM), Sistema de Saúde Militar 

(SSM) e as principais consequências que decorrem do Relatório da Inspeção do Tribunal de 

Contas (TC) ao IASFA (Ver Mais) 

- 2019-03-15 - A AOFA reuniu com os Oficiais do Regimento de Cavalaria nº 6 (RC6)  

Uma delegação da AOFA composta pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel 

António Costa Mota e pelo Vogal do Conselho Nacional, Coronel Luís de Paula Campos reuniu, 

em Braga, com os Oficiais do RC6 (Ver Mais) 

- 2019-03-15 - A AOFA foi ouvida sobre a questão da “Lei das Armas” na Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias  

Convocada pela Comissão, a AOFA fez-se representar pelo Tenente-Coronel Ricardo Correia, 

nosso maior especialista nas matérias direta e indiretamente relacionadas com as questões “das 

Armas” (Ver Mais) 

- 2019-03-14 - A AOFA convidada para a cerimónia da entrega do edifício NCI Academy em 

Oeiras  

O Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, e o MDN, Dr. João Cravinho, convidaram a AOFA e as 

outras Associações Militares para a cerimónia da entrega do edifício NCI Academy, em Oeiras, 

ao DG da NCI Agency (Ver Mais) 

- 2019-03-13 – A AOFA reuniu com os Oficiais da Escola dos Serviços (ES)  

Uma delegação da AOFA composta pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel 

António Costa Mota e pelo Vogal do Conselho Nacional, Coronel Luís de Paula Campos reuniu, 

na Póvoa de Varzim, com os Oficiais da (ES) (Ver Mais) 

- 2019-03-12 - AOFA envia as suas Grandes Prioridades ao MDN  

A AOFA enviou um ofício ao MDN, de onde constam as “Grandes Prioridades” da AOFA e a 

correspondente questão principal nele colocada: qual a resposta que o poder tem para elas (Ver 

Mais) 

- 2019-03-09 - A AOFA na Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da Associação Nacional de 

Sargentos (ANS) para o biénio 2019/2020  

A cerimónia decorreu nas instalações da Casa do Alentejo, em Lisboa, tendo a AOFA sido 

representada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota e 

pelo Secretário-Geral, Capitão-Tenente Diocleciano Branco Batista (Ver Mais) 

http://aofa.pt/aofa-recebida-em-audiencia-pelo-presidente-do-conselho-diretivo-do-iasfa-tgen-fernando-campos-serafino/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-do-regimento-de-cavalaria-no-6-rc6/
http://aofa.pt/a-aofa-foi-ouvida-sobre-a-questao-da-lei-das-armas-na-comissao-de-assuntos-constitucionais-direitos-liberdades-e-garantias/
http://aofa.pt/a-aofa-convidada-para-a-cerimonia-da-entrega-do-edificio-nci-academy-em-oeiras/
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4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

- 2019-03-07 - Presidente do Conselho Nacional da AOFA em audição na Comissão 

Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto do 

material militar ocorrido em Tancos  

A audição decorreu na Assembleia da República, no dia 7 de Março pelas 17h, tendo o nosso 

Presidente, Tenente-Coronel António Costa Mota, respondido a um vastíssimo conjunto de 

questões colocadas pelos diversos Grupos Parlamentares (Ver Mais) 

- 2019-03-01 - A AOFA reuniu com os Oficiais da Inspeção-Geral do Exército (IGE)  

Uma delegação da AOFA composta pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel 

António Costa Mota e pelo Vogal do Conselho Nacional, Coronel Luís de Paula Campos reuniu 

com os Oficiais da IGE (Ver Mais) 

 

  

- Ofício ao MDN – Suspensão dos Acordos por parte das Entidades de Saúde Privadas com a ADM  

- Ofício às Nações Unidas pede esclarecimentos sobre aplicabilidade de Norma aos Comandos  

- Ofício à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias – “Lei das Armas”  

- Ofício ao MDN – Parecer da AOFA sobre a proposta do Governo em relação às Progressões 

Remuneratórias  

- Ofício ao MDN – Promoções nas Forças Armadas. Para quando a saída da TROICA?  

- Ofício ao MDN - As Grandes Prioridades (questões de âmbito socioprofissional) para os Oficiais das 

Forças Armadas  

- Ofício da AOFA – Solicitação de audiência ao Presidente do Conselho Diretivo do IASFA  

- Ofício Conjunto das APM – Solicitação de audiência ao MDN  

- Comunicado Conjunto das APM e anúncio de pedido de audiência urgente ao MDN  

- Comunicado – “IASFA/ADM soluções precisam-se, basta de negligência!” 

- Ofício aos Ministérios da Defesa e das Finanças sobre a contagem de tempo de serviço para Progressões 

Remuneratórias dos Militares  

- Ofício ao Ministério das Finanças sobre a situação dramática que se vive no Laboratório Militar 

- Comunicado – “Governo, Partidos Políticos e Comunicação Social “À BOLEIA” da Paciência e Resiliência 

dos Militares das Forças Armadas  

- Comunicado – “Promoções e Vencimentos! Questões de Justiça”  

http://aofa.pt/presidente-do-conselho-nacional-da-aofa-em-audicao-na-comissao-parlamentar-de-inquerito-sobre-as-consequencias-e-responsabilidades-politicas-do-furto-do-material-militar-ocorrido-em-tancos/
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http://aofa.pt/wp-content/uploads/2019/02/Solicitacao_de_Audiencia_ao_Presidente_IASFA_22FEV2019-1.pdf
http://aofa.pt/wp-content/uploads/2019/02/ASMIR_ANS_AOFA_AP_Oficio_Conjunto_MDN_19022019_IASFA_ADM-1.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/ASMIR_ANS_AOFA_AP_Comunicado_Conjunto_IASFA_ADM_20FEV2019.pdf
http://aofa.pt/wp-content/uploads/2019/02/Comunicado_ADM_Rescisao_Contratual_Grupo_Mello_Saude_20190210-1.pdf
http://aofa.pt/wp-content/uploads/2018/12/20181207_Oficio_MDN_MF_Inicio_fase_negocial_artigo_19_OE2018-1.pdf
http://aofa.pt/wp-content/uploads/2018/12/20181207_Oficio_MDN_MF_Inicio_fase_negocial_artigo_19_OE2018-1.pdf
http://aofa.pt/wp-content/uploads/2018/12/20181203_LMPQF_e_as_consequencias_das_cativacoes-1.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/A_Boleia_da_Paciencia_e_Resiliencia_dos_Militares_20181129.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/A_Boleia_da_Paciencia_e_Resiliencia_dos_Militares_20181129.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_Promocoes_e_Vencimentos_20181112.pdf


 

 

 

 

 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

5.1. Páginas Oficiais 

Outros Temas de Interesse 5 

 

 

 

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

- AOFA – Lei das Armas (inclui oficio)  

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

- AOFA (Efetivos nas Forças Armadas) – Atualizado a 31 de Dezembro de 2017  

- AOFA (Remunerações na Administração Pública) – Atualizado 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) – Página Oficial 

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

- Marinha 

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


 

 

 

 

 

5.2. Cultura 

- 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 

- EUROMIL 

- Associação dos Amigos das Forças Armadas Portuguesas 

- Clube Militar Naval 

- Clube do Sargento 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://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/
http://euromil.org/
http://afaportugal.org/
http://cmnaval.com/
https://www.csarmada.com/
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

