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1 Grandes Destaques 

 

AOFA EM MOVIMENTO 

À data não estão agendados eventos oficiais 
 

 

 

 

 

      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 

 

 

         

 

 

- Comemorações do Dia do Estado-Maior-General das Forças Armadas (Exército) 

- Relógio do 60.º Aniversário da BA5 (Força Aérea) 

- 96 militares no terreno reforçam operações de prevenção de incêndios (EMGFA) 

 

 

 

- General Hermínio Maio assume funções na UE (Jornal de Notícias) 

- Polícia Marítima portuguesa resgata 40 migrantes na Grécia (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”  

- 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.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1152
https://www.emfa.pt/noticia-2679-relogio-do-60-aniversario-da-ba5
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1420
https://www.jn.pt/nacional/interior/general-herminio-maio-assume-funcoes-na-ue-11267628.html
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/policia-maritima-portuguesa-resgata-40-migrantes-na-grecia
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 

 

 

 

 

 

 

- Do doente enviado para a casa errada às cirurgias trocadas e falta de camas (Diário de Notícias) 

- Função pública. Sindicatos divididos sobre acordos para legislatura (Diário de Notícias) 

- Centeno admite aumentos na Função Pública e redução de IRS (Diário de Notícias) 

- Vinte e três albufeiras com menos de 40% de água no final de agosto (Diário de Notícias) 

- Reforçado grau de prontidão em caso de incêndio (Jornal de Notícias) 

- Coimbra vai ter curso sobre manutenção de aeronaves (Jornal de Notícias) 

- António Costa afasta possibilidade de nacionalizar EDP e Galp (Jornal de Notícias) 

- Oito mil doentes caem todos os anos nos hospitais portugueses (Jornal de Notícias) 

- Mãos à Obra! Há encontro marcado para limpar Portugal de Norte a Sul (Público) 

- Levantar dinheiro com caderneta deixa de ser possível a partir de 14 de Setembro (Público) 

- Motoristas: Governo fixa serviços mínimos de 100% para hospitais e aeroportos (Público) 

- Portugueses continuam a sentir que o país está em crise (Ionline) 

- Sete acidentes com aeronaves do dispositivo de combate aos fogos nos últimos dois meses (Expresso) 

- Medida inédita. Fiscalização a incêndios vai ser feita pelo ar (Rádio Renascença) 

- Máximo histórico: Almofada da Segurança Social supera os 20 mil milhões (Jornal Económico) 

- António Costa: “Governo de coligação com o Bloco ou o PCP não seria um bom Governo” (Jornal 

Económico) 

- Quem é o primeiro a parar as máquinas? (Visão) 

- Ministra diz que hospitais do SNS têm três meses para traçar plano de humanização dos cuidados 

(Sapo24) 

- Marcelo diz que comemorações do 5 de Outubro vão decorrer na Câmara de Lisboa mas sem discursos 

(Sapo24) 

  

 

 

- Contactos de 400 milhões de contas do Facebook expostos online (Jornal de Notícias) 

- "Não, senhor primeiro-ministro", disse-lhe o Parlamento (Jornal de Notícias) 

https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/do-doente-enviado-para-a-casa-errada-as-trocas-de-receitas-e-exames-11267339.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/05-set-2019/interior/funcao-publica-sindicatos-divididos-sobre-acordos-para-legislatura-11269732.html
https://www.dn.pt/poder/interior/centeno-admite-aumentos-na-funcao-publica-e-reducao-de-irs-11270285.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/vinte-e-tres-albufeiras-com-menos-de-40-de-agua-no-final-de-agosto-11270192.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/reforcado-grau-de-prontidao-em-caso-de-incendio-11269339.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/coimbra-vai-ter-curso-sobre-manutencao-de-aeronaves-11267501.html
https://www.jn.pt/nacional/canal/legislativas-2019/interior/antonio-costa-afasta-possibilidade-de-nacionalizar-edp-e-galp-11269070.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/oito-mil-doentes-caem-todos-os-anos-nos-hospitais-portugueses-11268066.html
https://www.publico.pt/2019/09/05/p3/noticia/maos-obra-ha-encontro-marcado-para-limpar-portugal-de-norte-a-sul-1885352
https://www.publico.pt/2019/09/04/economia/noticia/fim-cadernetas-bancos-1885454
https://www.publico.pt/2019/09/04/economia/noticia/governo-fixa-servicos-minimos-100-hospitais-aeroportos-1885514
https://ionline.sapo.pt/artigo/670210/portugueses-continuam-a-sentir-que-o-pais-esta-em-crise-?seccao=Portugal_i
https://expresso.pt/sociedade/2019-09-05-Sete-acidentes-com-aeronaves-do-dispositivo-de-combate-aos-fogos-nos-ultimos-dois-meses
https://rr.sapo.pt/2019/09/05/pais/medida-inedita-fiscalizacao-a-incendios-vai-ser-feita-pelo-ar/noticia/163511/
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/maximo-historico-almofada-da-seguranca-social-supera-os-20-mil-milhoes-486238
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/antonio-costa-e-possivel-haver-acordos-com-psd-sobre-materias-estruturais-486133
http://visao.sapo.pt/opiniao/editorial/2019-09-05-Quem-e-o-primeiro-a-parar-as-maquinas-
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/ministra-diz-que-hospitais-do-sns-tem-tres-meses-para-tracar-plano-de-humanizacao-dos-cuidados
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/marcelo-diz-que-comemoracoes-do-5-de-outubro-vao-decorrer-na-camara-de-lisboa-mas-sem-discursos
https://www.jn.pt/mundo/interior/contactos-de-400-milhoes-de-contas-do-facebook-expostos-online-11270512.html
https://www.jn.pt/mundo/interior/nao-senhor-primeiro-ministro-disse-lhe-o-parlamento--11269728.html


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

- Governo de Hong Kong anula lei da extradição – é “demasiado tarde” dizem manifestantes (Público) 

- Parlamento decide: Reino Unido não sai da UE sem acordo (Ionline) 

- Itália. Novo Governo de Conte, com 5 Estrelas e Partido Democrático, toma posse esta quinta-feira 

(Expresso) 

- Acusado de "colonialismo", Netanyahu visita Cisjordânia ocupada e garante: "Ficaremos aqui para 

sempre" (Rádio Renascença) 

- Delegações da China e EUA voltam a discutir acordo comercial em outubro (Notícias ao Minuto) 

- Erdogan "não aceita" pressão sob a Turquia para não obter arma nuclear (Notícias ao Minuto) 

- Governo afegão tem dúvidas sobre projeto de acordo entre EUA e talibãs (Notícias ao Minuto) 

- Piloto em formação aterrou avioneta em segurança após instrutor desmaiar (Notícias ao Minuto) 

- Preço do barril de Brent sobe 4,30% para 60,70 dólares (Notícias ao Minuto) 

- Amazónia: Chefes de Estado da América do Sul lançarão "apelo global" por proteção da região (Sapo24) 

- Venezuela: Maduro anuncia sistema de mísseis para defender fronteira com a Colômbia (Sapo24) 

- Irão acaba com limites à pesquisa e desenvolvimento nuclear (Sapo24) 

- Milhares de argentinos exigem nas ruas aprovação de lei de emergência alimentar (Sapo24) 

- Eurodeputados aprovam designação de Lagarde para presidência do BCE (Sapo24) 

- Angola reforça hospital de Luanda com dez médicos chineses (Sapo24) 

 

   

  

 

 

 

 

- 2019-09-03 - AOFA presente na Cerimónia Militar do Dia do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas (Novo) 

A convite do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) a AOFA esteve 

presente na Cerimónia, tendo sido representada pelo Presidente do Conselho Nacional, 

Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

 

 

http://www.aofa.pt/
https://www.publico.pt/2019/09/04/mundo/noticia/governo-hong-kong-cancela-lei-motivou-protestos-nao-pacifica-opositores-1885505
https://ionline.sapo.pt/artigo/670161/parlamento-decide-reino-unido-nao-sai-da-ue-sem-acordo-?seccao=Portugal_i
https://expresso.pt/internacional/2019-09-05-Italia.-Novo-Governo-de-Conte-com-5-Estrelas-e-Partido-Democratico-toma-posse-esta-quinta-feira
https://rr.sapo.pt/2019/09/04/mundo/acusado-de-colonialismo-netanyahu-visita-cisjordania-ocupada-e-garante-ficaremos-aqui-para-sempre/noticia/163493/
https://rr.sapo.pt/2019/09/04/mundo/acusado-de-colonialismo-netanyahu-visita-cisjordania-ocupada-e-garante-ficaremos-aqui-para-sempre/noticia/163493/
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1315856/delegacoes-da-china-e-eua-voltam-a-discutir-acordo-comercial-em-outubro
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1315805/erdogan-nao-aceita-pressao-sob-a-turquia-para-nao-obter-arma-nuclear
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1315437/governo-afegao-tem-duvidas-sobre-projeto-de-acordo-entre-eua-e-talibas
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1315759/piloto-em-formacao-aterrou-avioneta-em-seguranca-apos-instrutor-desmaiar
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1315766/preco-do-barril-de-brent-sobe-4-30-para-60-70-dolares
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/amazonia-chefes-de-estado-da-america-do-sul-lancarao-apelo-global-por-protecao-da-regiao
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/venezuela-maduro-anuncia-sistema-de-misseis-para-defender-fronteira-com-a-colombia
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/irao-acaba-com-limites-a-pesquisa-e-desenvolvimento-nuclear
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/milhares-de-argentinos-exigem-nas-ruas-aprovacao-de-lei-de-emergencia-alimentar-2
https://www.sapo.pt/noticias/internacional/eurodeputados-aprovam-designacao-de-lagarde_5d6ff8be1688407d4265011a
https://www.sapo.pt/noticias/internacional/angola-reforca-hospital-de-luanda-com-dez_5d6ffcf881e9c87d3619a764
http://aofa.pt/aofa-presente-na-cerimonia-militar-do-dia-do-estado-maior-general-das-forcas-armadas/


 

 

 

 

 

4.2. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

- 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)  

- 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) 

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
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


 

 

 

 

 

5.1. Páginas Oficiais 

Outros Temas de Interesse 5 

- 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  

- 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  

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/
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/


 

 

 

 

 

5.2. Cultura 

 

 

 

 

- 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 

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

