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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


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

  

         

 

 

 

- Navio patrulha português visita Nigéria para estreitar cooperação no combate à pirataria (Marinha) 

- A fragata que resgatou mais de 800 pessoas regressa a Portugal (Marinha) 

- Concursos abertos para a Marinha (Marinha) 

- Receção do Estandarte Nacional do 6º Contingente Nacional no Iraque (Exército) 

- Comemorações do centenário da presença militar em Caldas da Rainha (Exército) 

- CFMTFA assinala Dia Mundial do Ambiente (Força Aérea) 

- Militares portugueses reconhecidos pelo trabalho na manutenção da paz em missão na República Centro-

Africana (EMGFA) 

 

 

 

- Militares portugueses reconhecidos na República Centro-Africana (Jornal de Notícias) 

 

 

 

- Militares Portugueses atacados na República Centro-Africana  

- C130 da Força Aérea Portuguesa | Reportagem CMTV  

- 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 

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-patrulha-portugues-visita-Nigeria-para-estreitar-cooperacao-no-combate-a-pirataria-no-Golfo-da-Guine.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/A-fragata-que-resgatou-mais-de-800-pessoas-regressa-a-Portugal.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Concursos-abertos-.aspx
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/545
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/544
http://www.emfa.pt/www/noticia-1751-cfmtfa-assinala-dia-mundial-do-ambiente
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1217
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1217
https://www.jn.pt/mundo/jn-comunidades/interior/militares-portugueses-reconhecidos-na-republica-centro-africana-9410681.html
https://www.cmjornal.pt/multimedia/videos/detalhe/militares-portugueses-atacados-na-republica-centro-africana?ref=videos_BarraLat
https://www.youtube.com/watch?v=RVp6pFGE1LM
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


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

Dirigentes da AOFA 

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

 

 

 

 

- Vice-Almirante Cunha Lopes – “As Forças Armadas e as Missões de Interesse Público”  (Novo) 

- Tenente-General António Menezes – “O Meu Capitão”  (Novo) 

- 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" 

 

 

 

 

 

 

- Mais poluição, custos e dependência. Ou como a seca de 2017 é um alerta energético (Diário de Notícias) 

- PSD quer pagar aos portugueses 10 mil euros por cada filho (Público) 

- “Geringonça” deixa professores sozinhos em guerra com o Governo (Público) 

- Professores - Quanto custam as progressões? (Público) 

- Caixa prepara fecho de mais 75 balcões até final do mês (Público) 

- Protecção no desemprego dos recibos verdes facilitada a partir de Julho (Público) 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

3.1. Em Portugal 

http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e25
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e23
http://www.aofa.pt/artigos/VALM_Cunha_Lopes_FAS_e_MIP.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Antonio_Menezes_O_Meu_Capitao.pdf
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
https://www.dn.pt/portugal/interior/mais-poluicao-custos-e-dependencia-ou-como-a-seca-de-2017-e-um-alerta-energetico-9409430.html
https://www.publico.pt/2018/06/04/politica/noticia/psd-lanca-pacote-de-medidas-de-apoio-a-natalidade-de-que-faz-parte-o-pagamento-de-10-mil-euros-por-cada-filho-1833191
https://www.publico.pt/2018/06/05/sociedade/noticia/aliados-de-esquerda-do-governo-vao-esperar-para-ver-o-que-se-passara-com-os-professores-1833208
https://www.publico.pt/2018/06/05/sociedade/noticia/quanto-custam-as-progressoes-1833209
https://www.publico.pt/2018/06/05/economia/noticia/caixa-prepara-fecho-de-mais-75-balcoes-ate-final-do-mes-1833135
https://www.publico.pt/2018/06/05/economia/noticia/proteccao-no-desemprego-dos-recibos-verdes-facilitada-a-partir-de-julho-1833215


 

 

 

 

 
- O que nos faz envelhecer? Stress, violência, pobreza e discriminação (Público) 

- Fisco avança com trabalhos para o novo regime simplificado de IRC (Público) 

- Professores declaram guerra ao Governo (Correio da Manhã) 

- Professores. BE quer ouvir ministro no Parlamento (Ionline) 

- Ainda não entregou o IRS? O Fisco está a dar uma tolerância de 30 dias nas multas (Ionline) 

- Quase nove em cada dez jovens entram no mercado de trabalho com contratos a prazo (Expresso) 

- Professores: Ministro da Educação confirma que Governo não vai contar tempo de serviço que esteve 

congelado (Expresso) 

- Marcelo. Estados Unidos não têm alternativa à União Europeia como aliado (Expresso) 

- Esquerda pressiona Governo a devolver aos consumidores 510 milhões alegadamente pagos a mais à EDP 

(Observador) 

- Governo ameaça não reconhecer nem um dia da carreira congelada, professores avançam com greve a 

tudo (Observador) 

- Contámos 77. Todos os arraiais que vão invadir Lisboa nos Santos Populares (Observador) 

- Governo ameaça professores com apagão total do tempo de serviço (Abril) 

- Morreu Carlucci, um dos artífices da contra-revolução (Abril) 

- Carta aberta de trabalhadores das artes e espectáculos exige 1% para a Cultura (Abril) 

- Portugal nunca recebeu tantos Refugiados. Mas está preparado? (Rádio Renascença) 

 

 

 

- Rajoy anuncia saída da liderança do PP (Diário de Notícias) 

- Putin diz que Rússia não está a tentar dividir a Europa (Diário de Notícias) 

- “Acabou o recreio, façam as malas e partam”, diz Salvini aos imigrantes (Público) 

- Sofie Münster: “Se quer ter um filho bem-sucedido, ensine-lhe a ter autocontrolo” (Observador) 

- Facebook continua a fornecer dados pessoais a terceiros (Abril) 

- Novo embaixador dos EUA em Berlim diz-se "entusiasmado" com subida da extrema-direita (Rádio 

Renascença) 

- Trump e Kim encontram-se a 12 de junho, às 9h00 (Rádio Renascença) 

 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo 

https://www.publico.pt/2018/06/03/ciencia/noticia/o-que-nos-faz-envelhecer-stress-violencia-pobreza-e-discriminacao-1825463
https://www.publico.pt/2018/06/04/economia/noticia/fisco-avanca-com-trabalhos-para-rever-regime-simplificado-de-irc-1833116
http://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/governo-recusa-validar-contagem-do-tempo?ref=HP_Grupo1
https://ionline.sapo.pt/artigo/614707/professores-be-quer-ouvir-ministro-no-parlamento?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/614728/ainda-nao-entregou-o-irs-o-fisco-esta-a-dar-uma-toler-ncia-de-30-dias-nas-multas?seccao=Dinheiro_i
http://expresso.sapo.pt/economia/2018-06-04-Quase-nove-em-cada-dez-jovens-entram-no-mercado-de-trabalho-com-contratos-a-prazo#gs.Kh18P8M
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-06-04-Professores-Ministro-da-Educacao-confirma-que-Governo-nao-vai-contar-tempo-de-servico-que-esteve-congelado#gs.oYtRClU
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-06-04-Professores-Ministro-da-Educacao-confirma-que-Governo-nao-vai-contar-tempo-de-servico-que-esteve-congelado#gs.oYtRClU
http://expresso.sapo.pt/politica/2018-06-04-Marcelo.-Estados-Unidos-nao-tem-alternativa-a-Uniao-Europeia-como-aliado#gs.f5b7lc0
https://observador.pt/2018/06/05/esquerda-pressiona-governo-a-devolver-aos-consumidores-510-milhoes-alegadamente-pagos-a-mais-a-edp/
https://observador.pt/2018/06/05/esquerda-pressiona-governo-a-devolver-aos-consumidores-510-milhoes-alegadamente-pagos-a-mais-a-edp/
https://observador.pt/2018/06/04/governo-ameaca-nao-reconhecer-nem-um-dia-dos-9-anos-que-os-professores-tiveram-a-carreira-congelada/
https://observador.pt/2018/06/04/governo-ameaca-nao-reconhecer-nem-um-dia-dos-9-anos-que-os-professores-tiveram-a-carreira-congelada/
https://observador.pt/2018/05/31/contamos-75-todos-os-arraiais-que-vao-invadir-lisboa-nos-santos-populares/
https://www.abrilabril.pt/trabalho/governo-ameaca-professores-com-apagao-total-do-tempo-de-servico
https://www.abrilabril.pt/nacional/morreu-carlucci-um-dos-artifices-da-contra-revolucao
https://www.abrilabril.pt/trabalho/carta-aberta-de-trabalhadores-das-artes-e-espectaculos-exige-1-para-cultura
http://rr.sapo.pt/multimedia/115032/portugal-nunca-recebeu-tantos-refugiados-mas-esta-preparado
https://www.dn.pt/mundo/interior/rajoy-anuncia-saida-da-lideranca-do-pp-9410368.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/putin-diz-que-russia-nao-esta-a-tentar-dividir-a-europa-9409792.html
https://www.publico.pt/2018/06/05/mundo/noticia/acabou-o-recreio-facam-as-malas-e-partam--diz-salvini-aos-imigrantes-1833213
https://observador.pt/especiais/sofie-munster-se-quer-ter-um-filho-bem-sucedido-ensine-lhe-a-ter-autocontrolo/
https://www.abrilabril.pt/internacional/facebook-continua-fornecer-dados-pessoais-terceiros
http://rr.sapo.pt/noticia/115086/novo-embaixador-dos-eua-em-berlim-diz-se-entusiasmado-com-subida-da-extrema-direita
http://rr.sapo.pt/noticia/115086/novo-embaixador-dos-eua-em-berlim-diz-se-entusiasmado-com-subida-da-extrema-direita
http://rr.sapo.pt/noticia/115038/trump-e-kim-encontram-se-a-12-de-junho-as-9h00
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- 2018-05-30 - AOFA presente na Assembleia da República na Conferência "As Forças Armadas 

e as Missões de Interesse Público"  

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  

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)  

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  

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 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

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/noticias.php?noticiaid=997
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
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  

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  

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
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=992


 

 

 

 

 
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”             

 

 

- 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” 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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
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
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- 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  

- Guarda Nacional Republicana 

- Associação Nacional de Sargentos 

- Associação de Praças 

- Associação dos Militares na Reserva e Reforma 

- EUROMIL 

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

5.1. Páginas Oficiais 

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/
http://www.gnr.pt/
https://ans.pt/
http://www.apracas.pt/
http://www.asmir.pt/
http://euromil.org/


 

 

 

 

 
- 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://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

