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1 Grandes Destaques 

 

AOFA EM MOVIMENTO 

 



 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

Camarada Oficial das Forças Armadas Portuguesas (Quadro Permanente, Regime de Contrato, 

Reserva, Reforma e mesmo os que já passaram à disponibilidade, estes últimos na qualidade de 

Sócios/as Extraordinários/as)! Se ainda não é Sócio/a da AOFA, junte-se a nós e reforce a nossa 

representatividade e capacidade de intervenção e ação em defesa dos mais legítimos Direitos e 

Expectativas dos Oficiais e das suas Famílias! 

 Ser Sócio/a da AOFA já é, só por si, uma grande ajuda porque a AOFA, sendo 100% 

independente e autónoma quer do Poder Político quer da Hierarquia Militar, depende 

exclusivamente das quotizações (4 euros/mês) para o desenvolvimento de toda a atividade! 

Para continuarmos autónomos, independentes e incondicionalmente livres de quaisquer 

influências esta é uma opção que, consciente e corajosamente assumimos. Precisamos, pois, que 

todos os Oficiais, sem exceção, sejam Sócios/as da AOFA! 

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

 

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


 

 

 

 

 

 

Prometemos! Continuamos a Cumprir! 

A partir de agora, oficialmente, a AOFA tem um canal próprio no Youtube, local onde temos vindo nos últimos dias a 

fazer o carregamento e organização do vasto acervo de vídeos que, em grande medida, contam parte importante da 

história da AOFA, com particular incidência nos últimos 7/8 anos, altura a partir da qual a solidificação da nossa 

organização interna nos permitiu dedicar, de forma eficaz, atenção especial a estes aspectos tão relevantes numa 

Associação com o cariz da Associação de Oficiais das Forças Armadas. 

 

Link de Acesso ao Canal Youtube da AOFA 

https://www.youtube.com/channel/UCsepSiVuPaG5GUFcbVjvi8w/playlists 

 

Não se esqueçam, por favor, de clicar no botão "SUBSCREVER" por forma a que automaticamente vão 

recebendo as informações, de forma regular, sobre o desenvolvimento do Canal, designadamente no que respeita 

aos novos vídeos carregados e listas de vídeos criadas.  

 

À semelhança do que aconteceu com a nova página oficial, compreenderão os Camaradas e Amigos que também o 

"Canal da AOFA no Youtube", irá agora passar por uma fase de algumas semanas de uma menor "estabilidade", 

dado o carregamento frequente de novos vídeos e mesmo a necessidade de organização temática de todos eles até 

que a almejada estabilidade plena seja atingida. Sendo que o ótimo, não raras vezes, é inimigo do bom e à 

semelhança do que aconteceu com a página oficial, contamos agora com a ajuda de todos os Oficiais, mas também 

dos milhares de Amigas e Amigos para que com as vossas sugestões, deteção de novos vídeos e tudo o mais que 

entendam transmitir-nos para irmos melhorando cada vez mais esta ferramenta, que é dos Oficiais das Forças 

Armadas, seja uma realidade a partir de hoje mesmo. 

https://www.youtube.com/channel/UCsepSiVuPaG5GUFcbVjvi8w/playlists


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

 

 

         

 

 

- Projeto que emocionou Portugal apresenta livro (Marinha) 

- Bispo das Forças Armadas visita BA11 e reúne-se com capelães da Força Aérea (Força Aérea) 

- Força Aérea resgata tripulante em cargueiro turco (Força Aérea) 

 

 

 

- Soldados vs. marinheiros. Em 6 anos, os primeiros perdem 22 mil euros (Diário de Notícias) 

- MP pede mais seis meses para terminar investigação sobre caso de Tancos (Ionline) 

- Hospitais CUF suspendem convenção com as Forças Armadas (Público) 

  

 

 

 

- 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  

- Resgate no navio “MARCO POLO” 3dez18  

- Busca e Salvamento - Esquadra 751  

- "A Nossa Senhora do Ar nestes momentos aparece para dar uma ajuda preciosa"  

- Busca e Salvamento - Esquadra 552  

 

 

https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Projeto-que-emocionou-Portugal-apresenta-livro.aspx
https://www.emfa.pt/noticia-2523-bispo-das-forcas-armadas-visita-ba11-e-reunese-com-capelaes-da-forca-aerea
https://www.emfa.pt/noticia-2522-forca-aerea-resgata-tripulante-em-cargueiro-turco
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/05-fev-2019/interior/pracas-do-exercito-vs-pracas-da-marinha-em-seis-anos-os-primeiros-perdem-22-mil-euros-10532057.html
https://ionline.sapo.pt/645181
https://www.publico.pt/2019/02/05/sociedade/noticia/jose-mello-saude-suspende-parceria-forcas-armadas-1860870?fbclid=IwAR0peIXrBydf7pxnmv7JnA2xoMnlVI9hRilzbbdA6KwQRA5-qkCIqfilbEc
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
https://www.youtube.com/watch?v=8Im0kM1twKM&fbclid=IwAR3SvOKhivTtgFcZ2rYuogMc023BfpGshwK2QwaUzFU3E0Q66jG95tuv8U8
https://www.youtube.com/watch?v=kC6adf3AlGs&fbclid=IwAR3DKDCCmQbcXAIheqwQGZ6U7I36SYCsX0ShDj_rJbWTIn8Fb72x8E1AEik
https://sicnoticias.sapo.pt/pais/2018-11-12-A-Nossa-Senhora-do-Ar-nestes-momentos-aparece-para-dar-uma-ajuda-preciosa?fbclid=IwAR0ptBb4wj9S9h00VuBKHE_vQem6IxaJI9riXdDDPDtG4bPocxvEHEuchvU
https://www.youtube.com/watch?v=t8Xjj6wz87M&fbclid=IwAR14nNqWXlHsebilOqmkbC1QYDX1NVuwwt_1BLVXg-o0YL3y1mK0h3eDQQY


 

 

 

 

 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

3.1. Em Portugal 

 

 

 
 

NADA A ASSINALAR 

 

 

 

 

 

 

- Presidente do Supremo salva juiz do acórdão da mulher adúltera da pena mais pesada (Diário de 

Notícias) 

- Primeiras consequências do apoio de Portugal a Guaidó (Diário de Notícias) 

- Costa processa Ordem dos Enfermeiros e deixa cair maioria absoluta (Diário de Notícias) 

- Funcionários públicos com 55 ou mais anos já podem pedir a pré-reforma (Jornal de Notícias) 

- Urgência pediátrica do Garcia de Orta corre risco de fechar à noite (Jornal de Notícias) 

- Em 2017, cerca de 85% das denúncias de violência doméstica não seguiram para acusação (Público) 

- Costa admite retomar a normalidade nos aumentos da Função Pública em 2020 (Público) 

- Regras da pré-reforma na função pública entram em vigor quarta-feira (Público) 

- Helicópteros do INEM só já têm um aeroporto para aterrar à noite em Lisboa (Público) 

- Carris pode passar multas de trânsito (Ionline) 

- Greve cirúrgica. Tribunal arbitral faz ajustes nos serviços mínimos (Ionline) 

- Portugal estará na reunião sobre a Venezuela no Uruguai (Ionline) 

- Marcelo promulgou num ápice diplomas anti-sigilo bancário (Expresso) 

- "Governo não tem planos para proibir diesel" (Observador) 

- ERSE. Reclamações disparam em 2018 com eletricidade a liderar (Notícias ao Minuto) 

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

- Guia do IRS. Conheça os (novos) prazos que tem de cumprir (Notícias ao Minuto) 

- Portugal continental com aumento da área em seca meteorológica em janeiro (Notícias ao Minuto) 

- Transportes públicos: Passes mais baratos chegam em abril (Notícias ao Minuto) 

- CGTP vai ao parlamento com trabalhadora despedida de corticeira (Notícias ao Minuto) 

- Centeno anuncia que défice terá ficado em 0,6% do PIB em 2018 (Jornal de Negócios) 

https://www.dn.pt/pais/interior/presidente-do-supremo-salva-juiz-do-acordao-da-mulher-adultera-da-pena-mais-pesada-10539361.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/primeiras-consequencias-do-apoio-de-portugal-a-guaido--10540159.html
https://www.dn.pt/poder/interior/costa-anuncia-governo-acciona-judicialmente-ordem-dos-enfermeiros--10539762.html
https://www.jn.pt/economia/interior/funcionarios-publicos-com-55-ou-mais-anos-ja-podem-pedir-a-pre-reforma-10541013.html
https://www.jn.pt/local/noticias/setubal/almada/interior/urgencia-pediatrica-do-garcia-de-orta-corre-risco-de-fechar-a-noite-10540464.html
https://www.publico.pt/2019/02/06/sociedade/noticia/violencia-domestica-numeros-1860865
https://www.publico.pt/2019/02/05/politica/noticia/antonio-costa-entrevista-sic-1860858
https://www.publico.pt/2019/02/05/economia/noticia/prereforma-funcao-publica-entra-vigor-quartafeira-1860751
https://www.publico.pt/2019/02/06/sociedade/noticia/helicopteros-inem-desviados-noite-aeroporto-1860484
https://ionline.sapo.pt/artigo/645289/carris-pode-passar-multas-de-tr-nsito?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/645262/greve-cir-rgica-tribunal-arbitral-faz-ajustes-nos-servicos-minimos-?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/645249/portugal-estara-na-reuniao-sobre-a-venezuela-no-uruguai?seccao=Mundo_i
https://www.expresso.pt/politica/2019-02-05-Marcelo-promulgou-num-apice-diplomas-anti-sigilo-bancario#gs.QUPBhfbD
https://observador.pt/2019/02/06/joao-galamba-sobre-diesel-governo-nao-tem-nos-seus-planos-nenhuma-medida-de-proibicao/
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1193507/erse-reclamacoes-disparam-em-2018-com-eletricidade-a-liderar
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1193513/juros-da-divida-de-portugal-caem-a-dois-cinco-e-dez-anos
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1193511/guia-do-irs-conheca-os-novos-prazos-que-tem-de-cumprir
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1193498/portugal-continental-com-aumento-da-area-em-seca-meteorologica-em-janeiro
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1193491/transportes-publicos-passes-mais-baratos-chegam-em-abril
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1193319/cgtp-vai-ao-parlamento-com-trabalhadora-despedida-de-corticeira
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/financas-publicas/detalhe/centeno-anuncia-que-defice-tera-ficado-em-06-do-pib-em-2018?ref=DestaquesTopo


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

3.2. Pelo Mundo  

- Costa admite aumentos para toda a função pública em 2020 (Jornal de Negócios) 

- Costa afirma que Governo tomará todas as medidas legais para proteger doentes (Jornal Económico) 

- Pré-reforma por redução do tempo de trabalho não teve adesão na Função Pública. Arranca hoje novo 

regime (Economia Online) 

- Promulgada revisão da lei de combate ao terrorismo (Sapo24) 

 

 

 

 

- Trump revela data e local de nova cimeira com Kim Jung-un (Jornal de Notícias) 

- Rússia. Baixas na Síria escondidas para não afetar reeleição de Putin (Ionline) 

- Oito elementos do GOE impedidos de entrar na Venezuela (Ionline) 

- Estado da União: Trump insiste num muro e tenta galgar outro (Expresso) 

- Embaixada da Venezuela em Portugal nega tentativa de movimentos financeiros no Novo Banco 

(Expresso) 

- Estado da União. Discursos já houve 232 mas a maior parte chegou por carta (Expresso) 

- Os países com os níveis mais altos e mais baixos de corrupção (Notícias ao Minuto) 

- Autoridades venezuelanas confiscam armas de guerra provenientes dos EUA (Notícias ao Minuto) 

- Trump exige a Pequim “mudanças estruturais” nas práticas comerciais (Economia Online) 

- Venezuela. Cruz Vermelha não vai entregar ajuda humanitária (Sol) 

 

   

  

 

 

 

 

- 2019-01-29 - A AOFA reuniu com os Oficiais do Colégio Militar  

Foi com o habitual orgulho, satisfação e motivação que uma delegação da AOFA (TCor António 

Costa Mota e Cor Luís Paula Campos) esteve, em Lisboa, no Colégio Militar onde se reuniu com 

os Oficiais da Unidade (Ver Mais) 

- 2019-01-23 – AOFA reuniu com os Oficiais do Regimento de Infantaria 13 

A 23 de Janeiro o Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota, 

reuniu com os Oficiais do RI13 (Ver Mais)  

http://www.aofa.pt/
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/politica/detalhe/costa-admite-aumentos-para-toda-a-funcao-publica-em-2020?ref=DestaquesTopo
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/costa-afirma-que-governo-tomara-todas-as-medidas-legais-para-proteger-doentes-407613
https://eco.sapo.pt/2019/02/06/pre-reforma-por-reducao-do-tempo-de-trabalho-nao-teve-adesao-na-funcao-publica-arranca-hoje-novo-regime/
https://eco.sapo.pt/2019/02/06/pre-reforma-por-reducao-do-tempo-de-trabalho-nao-teve-adesao-na-funcao-publica-arranca-hoje-novo-regime/
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/promulgada-revisao-da-lei-de-combate-ao-terrorismo
https://www.jn.pt/mundo/interior/trump-e-kim-jung-un-tem-nova-cimeira-dias-27-e-28-no-vietname-10541059.html
https://ionline.sapo.pt/artigo/645247/r-ssia-baixas-na-siria-escondidas-para-nao-afetar-reeleicao-de-putin?seccao=Mundo_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/645168/oito-elementos-do-goe-impedidos-de-entrar-na-venezuela?seccao=Portugal_i
https://www.expresso.pt/internacional/2019-02-06-Estado-da-Uniao-Trump-insiste-num-muro-e-tenta-galgar-outro#gs.ORz6xTl0
https://www.expresso.pt/internacional/2019-02-05-Embaixada-da-Venezuela-em-Portugal-nega-tentativa-de-movimentos-financeiros-no-Novo-Banco#gs.Fh99ZN9b
https://www.expresso.pt/dossies/diario/2019-02-05-Estado-da-Uniao.-Discursos-ja-houve-232-mas-a-maior-parte-chegou-por-carta
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1191182/os-paises-com-os-niveis-mais-altos-e-mais-baixos-de-corrupcao
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1193421/autoridades-venezuelanas-confiscam-armas-de-guerra-provenientes-dos-eua
https://eco.sapo.pt/2019/02/06/trump-exige-a-pequim-mudancas-estruturais-nas-praticas-comerciais/
https://sol.sapo.pt/artigo/645259
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-em-lisboa-com-os-oficiais-do-colegio-militar/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-em-vila-real-com-os-oficiais-do-regimento-de-infantaria-13/


 

 

 

 

 
- 2019-01-22 – AOFA reuniu com os Oficiais do Regimento de Infantaria 19 

A 22 de Janeiro o Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota, 

reuniu com os Oficiais do RI19 (Ver Mais)  

- 2019-01-18 - AOFA reuniu com os Oficiais do Regimento de Artilharia Antiaérea nº 1 

Dando sequência a um projecto já iniciado em 2017 e que levará delegações da AOFA a todas 

as Unidades da Marinha, Exército e Força Aérea para reuniões com todos os Oficiais, a AOFA 

esteve desta vez presente no Regimento de Artilharia Antiaérea nº 1 (RAAA1), em Queluz. (Ver 

Mais) 

- 2019-01-18 - AOFA apoia ex-Militares na Comissão de Defesa da Assembleia da República 

Dando continuidade ao processo iniciado há cerca de um ano a AOFA esteve na Comissão de 

Defesa da AR a acompanhar os nossos Camaradas ex-Militares que, tendo terminado os seus 

períodos de contrato nas Forças Armadas e ingressado na Administração Pública, se estão a 

debater com vários problemas decorrentes do incumprimento do Regime de Incentivos e de 

interpretações enviesadas do que as Leis estipulam. (Ver Mais) 

- 2018-12-18 - Tomada de posse dos órgãos sociais do Clube de Praças da Armada 

Teve lugar a tomada de posse dos novos Órgãos Sociais do Clube de Praças da Armada para o 

biénio 2019/2020, que se realizou na sede respetiva, situada na Cova da Piedade-Romeira. (Ver 

Mais) 

-2018-12-07 - AOFA questiona o Ministro da Defesa Nacional e o Ministro das Finanças pelo 

facto de não se ter iniciado o processo negocial estabelecido no artigo 19º Da Lei do 

Orçamento do Estado para 2018  

Estamos no final de 2018 e não foi dado cumprimento ao disposto no artigo 19º da Lei do 

Orçamento do Estado para o ano ainda em curso, que estabelecia a abertura de um processo 

negocial sobre o descongelamento das progressões nas posições remuneratórias (Ver Mais) 

-2018-12-03 - AOFA envia ofício ao Ministro das Finanças sobre as consequências das 

cativações de que tem sido alvo o Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos  

Face à difícil situação por que vem passando o Laboratório Militar de Produtos Químicos e 

Farmacêuticos (LMPQF), a AOFA resolveu remeter um ofício sobre o assunto ao Ministro das 

Finanças, em que alertávamos para as nefastas consequências das cativações nas respetivas 

capacidades de atuação e para a correspondente responsabilização por qualquer grave ocorrência 

delas decorrentes (Ver Mais) 

http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-em-chaves-com-os-oficiais-do-regimento-de-infantaria-19/
http://aofa.pt/aofa-reune-com-os-oficiais-do-regimento-de-artilharia-antiaerea-no-1/
http://aofa.pt/aofa-reune-com-os-oficiais-do-regimento-de-artilharia-antiaerea-no-1/
http://aofa.pt/aofa-apoia-ex-militares-na-comissao-de-defesa-da-assembleia-da-republica-ar/
http://aofa.pt/tomada-de-posse-dos-orgaos-sociais-do-clube-de-pracas-da-armada-2/
http://aofa.pt/tomada-de-posse-dos-orgaos-sociais-do-clube-de-pracas-da-armada-2/
http://aofa.pt/aofa-questiona-o-ministro-da-defesa-nacional-e-o-ministro-das-financas-pelo-facto-de-nao-se-ter-iniciado-o-processo-negocial-estabelecido-no-artigo-19o-da-lei-do-orcamento-do-estado-para-2018/
http://aofa.pt/aofa-envia-oficio-ao-ministro-das-financas-sobre-as-consequencias-das-cativacoes-de-que-tem-sido-alvo-o-laboratorio-militar-de-produtos-quimicos-e-farmaceuticos/


 

 

 

 

 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

  

- 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”  

- Ofício ao Chefe da Casa Militar do PR – “Solicitação de Audiência”  

- Ofício ao CEME – “Solicitação de Audiência” 

- Comunicado – “Que herança nos deixou o Ministro da Defesa?”  

- Ofício ao MDN – “Solicitação de Audiência com carácter de urgência”  

- Comunicado Conjunto das APM – “As APM e o “casamento ruinoso” da ASC com a ADM no IASFA”  

- Comunicado – “IASFA! Mais uma quota para os Militares pagarem???”  

- Ofício ao MDN – “Novos cortes no financiamento da ADM! Deficientes das Forças Armadas e Familiares”  

- Ofício ao MDN – “Capacidade Sobrante. Hospital das Forças Armadas”  

- Ofício ao MDN – “Declarações do MDN/SEDN na Comissão de Defesa sobre Desbloqueamentos de 

Progressões Remuneratórias”  

- 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”             

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
http://aofa.pt/wp-content/uploads/2018/10/Solicitacao-de-Audiencia-ao-Chefe-Casa-Militar-PR-26OUT2018-1.pdf
http://aofa.pt/wp-content/uploads/2018/10/Solicitacao-de-Audiencia-ao-CEME-22OUT2018-1.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_Que_Heranca_deixou_o%20MDN.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Solicitacao_Audiencia_MDN_15OUT2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/ASMIRANSAOFAP_Reuniao_CC_IASFA_24SET2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_IASFA_Mais_uma_quota_para_os_Militares_pagarem.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Familiares_dos_DFA_e_a_ADM_5JUL2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_HFAR_Que_Capacidade_Sobrante_3JUL2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Audicao_na_AR_Reposicionamentos_3JUL2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Audicao_na_AR_Reposicionamentos_3JUL2018.pdf
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/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


 

 

 

 

 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

 

 

 

- 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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
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


 

 

 

 

 

5.1. Páginas Oficiais 

5.2. Cultura 

Outros Temas de Interesse 5 

 

 

 

 

- 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 

- 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://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/
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

