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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”  

 

 

 

 

 

 

http://www.aofa.pt/rimp/Tribunal_de_Contas_Relatorio_Auditoria_IASFA.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Tribunal_de_Contas_Relatorio_Auditoria_IASFA.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119603272/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=119603267&fbclid=IwAR3Jw5KBrV6tsi3TtzH6YJE1eu4QkKscmV37fU0CvMXhyOWrwI79pAx42iY
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119603272/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=119603267&fbclid=IwAR3Jw5KBrV6tsi3TtzH6YJE1eu4QkKscmV37fU0CvMXhyOWrwI79pAx42iY
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/Solicitacao_de_Audiencia_ao_Presidente_IASFA_22FEV2019.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Solicitacao_de_Audiencia_ao_Presidente_IASFA_22FEV2019.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


 

 

 

 

 
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/


 

 

 

 

 
Resposta do Major-General Carlos Branco ao Sr. Miguel Sousa Tavares que, em artigo no Jornal 

Expresso a 16 de fevereiro teceu diversos comentários atentatórios à dignidade dos Militares e da 

Instituição Militar!  

 

 

 



 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

 

         

 

 

- Novo navio da Marinha inicia a primeira viagem rumo à Base Naval de Lisboa (Marinha) 

- F-16M da Força Aérea em destacamento na Polónia (Força Aérea) 

- “Lobos” descolam para missão no Golfo da Guiné (Força Aérea) 

- F-16 portugueses já sobrevoam céus da Polónia em missão da NATO (EMGFA) 

 

 

 

- General destapa cultura de inação, resistência e desobediência no Exército (Diário de Notícias) 

- PS defende ouvir só um chefe militar sobre o reequipamento das Forças Armadas (Diário de Notícias) 

- Audição do Ministro da Defesa Nacional na Comissão de Defesa sobre a Lei de Programação Militar (AR 

TV) 

- Com a demissão de Azeredo Lopes depois de Tancos desfez-se a equipa, afirma Rovisco Duarte (Público) 

- Rovisco Duarte diz que não se demitiu por causa de Tancos e nega pressões políticas (Expresso) 

  

 

 

 

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

responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos 

- General Frederico Rovisco Duarte (6 Março 2019) (NOVO) 

- 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) 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Novo-navio-da-Marinha-inicia-a-primeira-viagem-rumo-a-Base-Naval-de-Lisboa.aspx
https://www.emfa.pt/noticia-2545-f16m-da-forca-aerea-em-destacamento-na-polonia
https://www.emfa.pt/noticia-2546-lobos-descolam-para-missao-no-golfo-da-guine
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1337
https://www.dn.pt/poder/interior/general-destapa-cultura-de-inacao-resistencia-e-desobediencia-no-exercito-10651382.html
https://www.dn.pt/poder/interior/ps-defende-ouvir-so-um-chefe-militar-sobre-o-reequipamento-das-forcas-armadas-10647986.html
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3709&title=audicao-do-ministro-da-defesa-nacional
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3709&title=audicao-do-ministro-da-defesa-nacional
https://www.publico.pt/2019/03/06/politica/noticia/demissao-azeredo-lopes-tancos-desfezse-equipa-afirma-rovisco-duarte-1864425#gs.wAXDcAqv
https://expresso.pt/politica/2019-03-06-Rovisco-Duarte-diz-que-nao-se-demitiu-por-causa-de-Tancos-e-nega-pressoes-politicas#gs.LNjlm8JK
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3719&title=audicao-do-general-frederico-jose-rovisco-duarte
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


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

- 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  

 

 

 
 

- 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…"  

 

 

 

 

 

 

- Marcelo elogia "projeto de paz, democracia e combate à corrupção" de João Lourenço (Diário de Notícias) 

- Neto de Moura afastado de casos de violência doméstica: foi "consensual" (Diário de Notícias) 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

3.1. Em Portugal 

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/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/prangola-marcelo-elogia-projeto-de-paz-democracia-e-combate-a-corrupcao-de-joao-lourenco--10651133.html
https://www.dn.pt/pais/interior/neto-de-moura-afastado-de-casos-de-violencia-domestica-10649904.html


 

 

 

 

 
- Mais uma vítima de violência doméstica. Mulher de Vieira do Minho morta pelo marido (Diário de Notícias) 

- 12 mulheres foram mortas este ano. Quem são elas e como morreram? (Diário de Notícias) 

- António Costa assume que a violência doméstica "tem de ter um fim" (Diário de Notícias) 

- Hospitais privados afirmam que se está longe de um desfecho positivo com a ADSE (Diário de Notícias) 

- Bancos põem em causa valor das injecções pedidas pelo Novo Banco (Público) 

- Número de vítimas de violência doméstica volta a subir. Hoje é primeiro dia de luto nacional (Público) 

- Governo propõe tribunais mistos especializados em violência doméstica (Público) 

- Sindicato de enfermeiros promete luta "sem precedentes" se Governo não negociar (Público) 

- Reforma da supervisão: Parlamento passa a poder desencadear exoneração de governador (Público) 

- Diferendo sobre 38 milhões que a ADSE exige aos privados vai acabar em tribunal (Público) 

- Governo aprova hoje decreto-lei do tempo de serviço dos professores (Ionline) 

- Centeno. “Nenhum euro dos impostos dos portugueses está a ser usado no Novo Banco" (Ionline) 

- É a 12ª vítima violência doméstica em 2019: mulher morre em Vieira do Minho (Expresso) 

- Relação do Porto justifica transferência de Neto de Moura com “preservação da confiança dos cidadãos” 

na Justiça (Expresso) 

- Autoeuropa anuncia investimento de 110 milhões na fábrica de Palmela (Expresso) 

- Mutualista Montepio perdeu mil associados por mês no ano passado (Observador) 

- Conselho de Finanças Públicas com novo rosto (Abril) 

 

 

 

 

- Cerca de 400 militantes do Daesh capturados quando tentavam escapar de último reduto na Síria 

(Expresso) 

- Venezuela. Maduro expulsa embaixador da Alemanha (Expresso) 

- Macron quer discutir salário mínimo europeu. Portugal está em 12º no ranking dos mais altos (Observador) 

- OIT aponta más condições laborais como principal problema do emprego (Abril) 

- Brexit. Bruxelas pede novas propostas sobre fronteira com a Irlanda (Rádio Renascença) 

- “Ato decisivo”. Coletes amarelos querem bloquear Paris por três dias (Rádio Renascença) 

 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo  

https://www.dn.pt/pais/interior/mais-uma-vitima-de-violencia-domestica-mulher-de-vieira-do-minho-morta-pelo-marido--10651623.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-onde-morreram-e-como-10651642.html
https://www.dn.pt/poder/interior/violencia-domestica-primeiro-ministro-salienta-que-combate-e-um-desafio-coletivo-10651982.html
https://www.dn.pt/poder/interior/adse-hospitais-privados-afirmam-que-se-esta-longe-de-um-desfecho-positivo-10648628.html
https://www.publico.pt/2019/03/07/economia/noticia/bancos-poem-causa-valor-injeccoes-pedidas-novo-banco-1864428
https://www.publico.pt/2019/03/07/sociedade/noticia/dia-luto-nacional-violencia-domestica-1864445#gs.tZSRSKE1
https://www.publico.pt/2019/03/07/sociedade/noticia/governo-propoe-tribunais-mistos-especializados-violencia-domestica-1864386
https://www.publico.pt/2019/03/06/sociedade/noticia/enfermeiros-ameacam-reagir-luta-precedentes-governo-nao-negociar-1864350#gs.9XuR11ef
https://www.publico.pt/2019/03/07/economia/noticia/parlamento-passa-desencadear-exoneracao-governador-1864421#gs.88pMYBnK
https://www.publico.pt/2019/03/06/economia/noticia/diferendo-38-milhoes-adse-exige-privados-vai-acabar-tribunal-1864346#gs.bswkLdyS
https://ionline.sapo.pt/artigo/649106/governo-aprova-hoje-decreto-lei-do-tempo-de-servico-dos-professores-?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/649086/centeno-nenhum-euro-dos-impostos-dos-portugueses-esta-a-ser-usado-no-novo-banco?seccao=Dinheiro_i
https://expresso.pt/sociedade/2019-03-07-E-a-12-vitima-violencia-domestica-em-2019-mulher-morre-em-Vieira-do-Minho#gs.TRfJKhh3
https://expresso.pt/sociedade/2019-03-06-Relacao-do-Porto-justifica-transferencia-de-Neto-de-Moura-com-preservacao-da-confianca-dos-cidadaos-na-Justica#gs.mpJ77UVH
https://expresso.pt/sociedade/2019-03-06-Relacao-do-Porto-justifica-transferencia-de-Neto-de-Moura-com-preservacao-da-confianca-dos-cidadaos-na-Justica#gs.mpJ77UVH
https://expresso.pt/economia/2019-03-06-Autoeuropa-anuncia-investimento-de-110-milhoes-na-fabrica-de-Palmela#gs.iTsvENY4
https://observador.pt/2019/03/07/mutualista-montepio-perdeu-mil-associados-por-mes-no-ano-passado/
https://www.abrilabril.pt/nacional/conselho-de-financas-publicas-com-novo-rosto
https://expresso.pt/internacional/2019-03-07-Cerca-de-400-militantes-do-Daesh-capturados-quando-tentavam-escapar-de-ultimo-reduto-na-Siria#gs.R8HIP3Ds
https://expresso.pt/internacional/2019-03-07-Cerca-de-400-militantes-do-Daesh-capturados-quando-tentavam-escapar-de-ultimo-reduto-na-Siria#gs.R8HIP3Ds
https://expresso.pt/internacional/2019-03-06-Venezuela.-Maduro-expulsa-embaixador-da-Alemanha#gs.4KXZHqOM
https://observador.pt/2019/03/06/macron-quer-discutir-salario-minimo-europeu-portugal-esta-em-12o-no-ranking-dos-mais-altos/
https://www.abrilabril.pt/internacional/oit-aponta-mas-condicoes-laborais-como-principal-problema-do-emprego
https://rr.sapo.pt/noticia/143461/brexit-bruxelas-pede-novas-propostas-sobre-fronteira-com-a-irlanda
https://rr.sapo.pt/noticia/143453/ato-decisivo-coletes-amarelos-querem-bloquear-paris-por-tres-dias


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

   

  

 

 

 

 

- 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) 

- 2019-02-26 - A AOFA na cerimónia do 101º Aniversário do Laboratório Militar de Produtos 

Químicos e Farmacêuticos (LMPQF)  

A convite da Direção a AOFA esteve, com orgulho indisfarçável, na Cerimónia do 101º Aniversário 

do LMPQF. A nossa Associação foi representada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-

Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2019-02-26 - A AOFA reuniu com os Oficiais do Centro de Formação Militar e Técnica da Força 

Aérea (CFMTFA)  

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 do CFMTFA (Ver Mais) 

- 2019-02-22 - Associações Profissionais de Militares promoveram sessão/debate 

internacional sobre “A realidade do Sindicalismo Militar na Europa”  

O evento decorreu no Hotel Mundial e contou com a participação de representantes dos Grupos 

Parlamentares do PSD e PCP, o Presidente da EUROMIL, os Presidentes das APM (AOFA, ANS e 

AP), Dirigentes de Associações e Sindicatos da Alemanha, Suécia, Hungria e Irlanda, Juízes, 

Advogados e um elevado número de Militares, de entre os quais Oficiais Generais do Exército e 

Força Aérea e Almirantes da Marinha (Ver Mais) 

- 2019-02-22 - AOFA solicita uma audiência ao novo Presidente do Conselho Diretivo do IASFA  

A AOFA solicitou uma audiência ao recém- empossado Presidente do Conselho Diretivo do IASFA 

para apresentação de cumprimentos por lhe terem sido cometidas tão importantes funções, por 

sinal num momento difícil da vida da Instituição, e, tendo embora consciência de que num tão 

curto espaço de tempo lhe seria manifestamente impossível já ter as soluções para os problemas 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-da-inspecao-geral-do-exercito-ige/
http://aofa.pt/a-aofa-na-cerimonia-do-101o-aniversario-do-laboratorio-militar-de-produtos-quimicos-e-farmaceuticos-lmpqf/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-do-centro-de-formacao-militar-e-tecnica-da-forca-aerea-cfmtfa/
http://aofa.pt/associacoes-profissionais-de-militares-promoveram-sessao-debate-internacional-sobre-a-realidade-do-sindicalismo-militar-na-europa/
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
existentes, ser feita uma primeira abordagem às conclusões, demolidoras, da auditoria do 

Tribunal de Contas (Ver Mais) 

- 2019-02-21 - A AOFA esteve presente na Conferência Internacional MILTEC 19  

A convite de Sua Excelência o Almirante Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior General das Forças 

Armadas, o nosso Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota 

representou a AOFA na MILTEC 19 – “The changing face of warfare: from cyber to unmanned 

systems” (Ver Mais) 

- 2019-02-21 - A AOFA esteve presente no lançamento do livro “Os Comandos em África”  

A convite da Direção da Associação de Comandos a AOFA, através do nosso Presidente do 

Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota, esteve presente, no Museu Militar, no 

lançamento do livro “Os Comandos em África” (Ver Mais) 

- 2019-02-20 - Auditoria do Tribunal de Contas ao IASFA: Associações Profissionais de Militares 

pedem audiência ao MDN  

Face à gravidade da situação do IASFA, com particular realce para a ADM, reconhecida pelo 

Tribunal de Contas em recente auditoria (na linha, aliás, do que vinha sendo sistematicamente 

evidenciado pela AOFA em sucessivas tomadas de posição), as APM (ASMIR, ANS, AOFA, AP) 

entenderam por bem requerer uma audiência ao MDN tendo em vista o encontro das adequadas 

soluções (Ver Mais) 

- 2019-02-20 - Associações Profissionais de Militares emitem comunicado a propósito da 

auditoria do Tribunal de Contas ao IASFA  

Para além do comunicado já emitido pela AOFA, as APM (ASMIR, ANS, AOFA e AP) resolveram 

produzir um comunicado conjunto sobre a auditoria do Tribunal de Contas ao IASFA que detetou 

inúmeras irregularidades (Ver Mais) 

- 2019-02-18 - A AOFA reuniu com os Oficiais da Academia da Força Aérea  

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 Academia da Força Aérea (Ver Mais) 

- 2019-02-12 - A AOFA reuniu com os Oficiais da Direção de Comunicações e Sistemas de 

Informação (DCSI) do Exército  

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 DCSI (Ver Mais) 

http://aofa.pt/aofa-solicita-uma-audiencia-ao-novo-presidente-do-conselho-diretivo-do-iasfa/
http://aofa.pt/a-aofa-esteve-presente-na-conferencia-internacional-miltec-19/
http://aofa.pt/a-aofa-esteve-presente-no-lancamento-do-livro-os-comandos-em-africa/
http://aofa.pt/auditoria-do-tribunal-de-contas-ao-iasfa-associacoes-profissionais-de-militares-pedem-audiencia-ao-mdn/
http://aofa.pt/associacoes-profissionais-de-militares-emitem-comunicado-a-proposito-da-auditoria-do-tribunal-de-contas-ao-iasfa/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-da-academia-da-forca-aerea/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-da-direcao-de-comunicacoes-e-sistemas-de-informacao-dcsi-do-exercito/


 

 

 

 

 
- 2019-02-10 - IASFA/ADM – Auditoria do Tribunal de Contas dá total razão à AOFA que emite 

comunicado a propósito da situação  

Do antecedente vem a AOFA alertando para a situação do IASFA, com particular ênfase na da 

ADM, sem que os poderes públicos tenham dado atenção a essas sucessivas tomadas de posição. 

A recente auditoria do Tribunal de Contas vem reproduzir, é o termo, esses alertas, confirmando 

a situação a que o IASFA e particularmente a ADM têm sido conduzidos (Ver Mais) 

- 2019-02-09 - AOFA presente na cerimónia de tomada de posse dos Órgãos Sociais do Clube 

do Sargento da Armada  

Em cerimónia presidida pelo Vice-Almirante Neves Coelho, em representação de Sua Excelência 

o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, tomaram posse 

os Órgãos Sociais do Clube do Sargento da Armada (CSA), para o biénio 2019/2020. A AOFA 

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

(Ver Mais) 

- 2019-02-07 - CEMFA cessante agradece a colaboração prestada pelo Presidente da AOFA 

Pelo enorme significado que encerra, damos conhecimento do ofício do CEMFA que vai cessar 

funções ao Presidente da AOFA, reconhecendo o apoio e cordialidade por este prestado no reforço 

da cooperação entre as duas Instituições, contribuindo, por essa via, para o cumprimento das 

missões que lhes estão atribuídas (Ver Mais) 

- 2019-02-07 - A AOFA reuniu com os Oficiais da Força Aérea colocados nas Unidades do 

“Complexo de Alfragide”  

O Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota  reuniu com os Oficiais 

da Força Aérea colocados nas várias Unidades do Complexo de Alfragide (Ver Mais) 

- 2019-02-06 - A AOFA reuniu, em Lisboa, com os Oficiais do Regimento de Transportes  

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

António Costa Mota e pelo Vogal do Conselho Nacional, Coronel João Marquito, reuniu com os 

Oficiais do Regimento de Transportes (RT) (Ver Mais) 

  

- 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  

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

http://aofa.pt/iasfa-adm-auditoria-do-tribunal-de-contas-da-total-razao-a-aofa-que-emite-comunicado-a-proposito-da-situacao/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-cerimonia-de-tomada-de-posse-dos-orgaos-sociais-do-clube-do-sargento-da-armada/
http://aofa.pt/cemfa-cessante-agradece-a-colaboracao-prestada-pelo-presidente-da-aofa/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-da-forca-aerea-colocados-nas-unidades-do-complexo-de-alfragide/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-em-lisboa-com-os-oficiais-do-regimento-de-transportes/
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


 

 

 

 

 
- 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”  

- 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/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
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/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


 

 

 

 

 

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 

- Exército 

- Força Aérea 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

5.1. Páginas Oficiais 

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
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://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/


 

 

 

 

 
- 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 

5.2. Cultura 

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

