
 

 

Programa do Seminário: 

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

 

Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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Noticias    

Diário de Noticias 

- Anterior Governo gastou 30% da almofada financeira total num mês 

- Médicos vão receber por doente para garantir urgências 

- Ninguém quer os terrenos da Feira porque há pouca área de habitação 

 

Correio da Manhã 

- Esquerda dá plenos poderes a Costa 

 

Jornal de Noticias  

- Governo de Passos gastou 30% da almofada financeira num mês 

- David Pontes - Outro futuro 

 

Público  

- PSD e CDS unem-se para apoiar Marcelo 

- Despesas com bens e serviços derrapam até Outubro 

- Revisão, suspensão ou revogação: o que vai acontecer ao regime de “requalificação” dos 
funcionários públicos? 

- Um em cada dez trabalhadores vive na pobreza? 

- Ministério de Educação anulou concursos mas manteve delegados regionais nos cargos 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/dinheiro/interior/anterior-governo-gastou-30-da-almofada-financeira-total-num-mes-4914934.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/hospital-amadorasintra-quer-mais-medicos-nas-urgencias-e-vai-pagar-por-doente-4914786.html
http://www.dn.pt/sociedade/interior/limites-impostos-a-construcao-afastam-compradores-da-feira-4914774.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/esquerda_da_a_costa_plenos__poderes.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4914896&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4914890
http://www.publico.pt/politica/noticia/psd-e-cds-unemse-para-apoiar-marcelo-1716437
http://www.publico.pt/economia/noticia/despesas-com-bens-e-servicos-derrapam-ate-outubro-1716434
http://www.publico.pt/economia/noticia/revisao-suspensao-ou-revogacao-o-que-vai-acontecer-ao-regime-de-requalificacao-dos-funcionarios-publicos-1716435
http://www.publico.pt/economia/noticia/prova-dos-factos-um-em-cada-dez-trabalhadores-vive-na-pobreza-1716372
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/mec-avaliou-concurso-lancado-no-tempo-de-crato-mas-manteve-delegados-regionais-nos-cargos-1716423
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Ionline  

- "É altura de virar a página, hoje o país ficou a ter um governo" 

Expresso 

- Défice em risco. Governo gastou em novembro um terço da almofada financeira, diz a UTAO 

- Catarina Martins na lista de 28 personalidades que estão a “transformar e a abalar” a 
Europa 

- Amizade forever, vírgulas, social-comunismo torto e demais ponderações de 13 horas e um 
chumbo 

 

Diário Económico 

- Governo diz que Portugal 2020 só apoiou um projecto turístico até agora 

- O negociador nato que quer repetir a proeza de unir patrões e sindicatos 

- Margem orçamental praticamente esgotada 

- Esquerda tem duas semanas para chegar a acordo nos transportes 

- Um terço dos contribuintes paga 70% da sobretaxa de IRS 

 

Noticias ao Minuto 

- Adeus, poupanças. Os impactos do BCE nos bolsos dos portugueses 

- Mais de 800 retornados recorrem para exigir indemnização do Estado 

- Fisco vai chamar cinco milhões para justificar faturas 

- Marisa e Edgar não desistem por Nóvoa, apesar de pressões 

- Sintra assinala 20 anos da classificação como Património Mundial da UNESCO 

- Torre dos Clérigos está acessível a pessoas com mobilidade reduzida 

- "Investir no conhecimento é dar capacidade de evoluir a novas gerações" 
 

Nota: clique nos títulos das notícias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://expresso.sapo.pt/economia/2015-12-04-Defice-em-risco.-Governo-gastou-em-novembro-um-terco-da-almofada-financeira-diz-a-UTAO
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-03-Catarina-Martins-na-lista-de-28-personalidades-que-estao-a-transformar-e-a-abalar-a-Europa
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-03-Catarina-Martins-na-lista-de-28-personalidades-que-estao-a-transformar-e-a-abalar-a-Europa
http://economico.sapo.pt/noticias/o-negociador-nato-que-quer-repetir-a-proeza-de-unir-patroes-e-sindicatos_236635.html
http://economico.sapo.pt/noticias/margem-orcamental-praticamente-esgotada_236619.html
http://economico.sapo.pt/noticias/esquerda-tem-duas-semanas-para-chegar-a-acordo-nos-transportes_236636.html
http://economico.sapo.pt/noticias/um-terco-dos-contribuintes-paga-70-da-sobretaxa-de-irs_236621.html
http://www.ionline.pt/artigo/489739/e-altura-de-virar-a-pagina-hoje-o-pais-ficou-a-ter-um-governo?seccao=Portugal_i#close
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-03-Amizade-forever-virgulas-social-comunismo-torto-e-demais-ponderacoes-de-13-horas-e-um-chumbo
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-diz-que-portugal-2020-so-apoiou-um-projecto-turistico-ate-agora_236651.html
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/498184/adeus-poupancas-os-impactos-do-bce-nos-bolsos-dos-portugueses
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/498228/mais-de-800-retornados-recorrem-para-exigir-indemnizacao-do-estado
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/498180/fisco-vai-chamar-cinco-milhoes-para-justificar-faturas
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/498216/marisa-e-edgar-nao-desistem-por-novoa-apesar-de-pressoes
http://www.noticiasaominuto.pt/cultura/498143/sintra-assinala-20-anos-da-classificacao-como-patrimonio-mundial-da-unesco
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/498089/torre-dos-clerigos-esta-acessivel-a-pessoas-com-mobilidade-reduzida
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/498114/investir-no-conhecimento-e-dar-capacidade-de-evoluir-a-novas-geracoes
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Observador 

- Portugal em risco de não cumprir défice de 3% 

- Minoria dos contribuintes suporta sobretaxa de IRS 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/2015/12/03/portugal-em-risco-de-nao-cumprir-defice-de-3/
http://observador.pt/2015/12/03/70-da-sobretaxa-de-irs-e-paga-por-um-terco-dos-contribuintes/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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 A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

 

- AOFA - Relatório de Resultados do Inquérito sobre a RNP 

http://www.aofa.pt/rimp/RNP_Relatorio_Inquerito_Novembro_2015.pdf 

- 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) 

https://docs.google.com/forms/d/15RRDJM20EvL7l_Q8aKdBR4iLta80i1yFyc0MahHVDVY/viewf

orm?c=0&w=1 

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

Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA! 

http://www.aofa.pt/protocolos/A_AOFA_e_a_Rede_Nacional_de_Protocolos.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
 

 

 

 

http://www.aofa.pt/rimp/RNP_Relatorio_Inquerito_Novembro_2015.pdf
https://docs.google.com/forms/d/15RRDJM20EvL7l_Q8aKdBR4iLta80i1yFyc0MahHVDVY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/15RRDJM20EvL7l_Q8aKdBR4iLta80i1yFyc0MahHVDVY/viewform?c=0&w=1
http://www.aofa.pt/protocolos/A_AOFA_e_a_Rede_Nacional_de_Protocolos.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

( Nota : Todas as notícias deste capítulo são retiradas directamente das páginas oficiais da 

Marinha, Exército, Força Aérea e Estado-Maior-General das Forças Armadas) 

 

Nada a assinalar 
 

 

 

Outros Assuntos de Interesse 

- Taxas EURIBOR Actuais  

- Cartaz Cultural de Lisboa  

- Cartaz Cultural do Porto  

- Cartaz Cultural do Algarve  

- Cartaz Cultural de Coimbra  

- Cartaz Cultural do Alentejo  

- Cartaz Cultural dos Açores  

- Cartaz Cultural da Madeira      

- Jornais e Revistas de Portugal  

- Boletim do Contribuinte  

- Instituto de Meteorologia  

- Efemérides do Dia   

 

 

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=208
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
http://www.leme.pt/jornais/jornais-e-revistas-portugueses/
http://www.vidaeconomica.pt/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/1204/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



