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1 Grandes Destaques 

 

AOFA EM MOVIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Camaradas! NUNCA como agora foi tão importante assinar e divulgar esta Petição! 

 

 

ASSINE A PETIÇÃO AQUI 
Notas Importantes : 

1. O campo "BI / Cartão de Cidadão" deve ser preenchido com o número completo de 

identificação (Ex: CC nº 00000000 0 ZZ0) 

2. O campo "Nome" deve ser preenchido com o Nome Completo 

3. No final não se esqueça de aceder ao seu mail para confirmar a assinatura 

 

Camarada! Adere à AOFA! Ajuda a AOFA a Ajudar-nos a Tod@s 

 
 

 

 

 

 

 

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

https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT92747
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


 

 

 

 

 

Pelouro de Formação, Cultura e Desporto 

Camaradas! O prometido é devido! A equipa, extremamente jovem e dinâmica, que compõe o 

Conselho Nacional da AOFA integrou no Programa Eleitoral o objetivo, inovador, de desenvolver 

para Todos os Oficiais e suas Famílias Atividades de Formação, Cultura e Desporto! Um ano após 

a nossa Tomada de Posse, ocorrida em Maio de 2018, aqui estamos, formalmente, a dar-vos 

conta do arranque deste Pelouro! Muitas serão as atividades, já previstas para 2019! Adiram a 

essas atividades! Tragam a Família, os Amigos! O vosso apoio, expresso na vossa participação é 

fundamental para a criação de uma dinâmica importante neste novo setor de atividade da AOFA! 

Vamos a isto!!!  

 

 

Evento de participação Gratuita (2 datas disponíveis, 15 de Junho, 10h30 e 18 de 

Junho, 19h00). Inscreva-se (a si, Família e Amigos) aqui! 

 

Saiba tudo sobre este evento aqui! 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL6bKIpGd3PDxxpHhPc9AUypUm6nHlZS7YKvbMhV-KVruzMw/viewform
https://www.facebook.com/events/389390101660596/


 

 

 

 

 

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 

 

         

 

 

- Exército acolhe “Encontro de Artes 2019” em Coimbra (Exército) 

- Exército recebe visita da Universidade Sénior de Oeiras (Exército) 

- BA11 acolheu Curso de Segurança de Voo 2019 (Força Aérea) 

- Forças Armadas comemoram Dia de Portugal em Portalegre (Força Aérea) 

- Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança visita CFMTFA (Força Aérea) 

 

 

 

- Nada a assinalar 

 

 

 

 

- A importância do mar Português no novo vídeo institucional da Marinha  

- 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  

- LPM - Audição do General Nunes da Fonseca, Chefe do Estado-Maior do Exército, 23 de Janeiro  

- LPM - Audição do Almirante António Mendes Calado, Chefe do Estado-Maior da Armada, 22 Janeiro  

- LPM - Audição do General Manuel Teixeira Rolo, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, 16 Janeiro 

 

 

 
- Tenente-Coronel António Costa Mota – “Assistência na Doença aos Militares (ADM)! Reagir de forma 

decidida ou deitar a toalha ao chão? Uma mera questão retórica!” (Novo) 

- Tenente-General Formeiro Monteiro – “O Serviço de Saúde Militar: que futuro?"  

- Contra-Almirante Nobre de Carvalho – “O Cartão do Combatente”  

- Tenente-General Mário Cabrita – "Os Beijos de Judas"  

- Major-General Carlos Branco – “Poder político e Forças Armadas 45 anos após o 25 de Abril”  

https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1024
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1025
https://www.emfa.pt/noticia-2623-ba11-acolheu-curso-de-seguranca-voo-2019
https://www.emfa.pt/noticia-2624-forcas-armadas-comemoram-dia-de-portugal-em-portalegre
https://www.emfa.pt/noticias
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/A-importancia-do-mar-Portugues-no-novo-video-institucional-da-Marinha.aspx
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
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Antonio_Costa_Mota_ADM_Reagir_ou_deitar_tolha_ao_chao.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Antonio_Costa_Mota_ADM_Reagir_ou_deitar_tolha_ao_chao.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Formeiro_Monteiro_SSM.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/CALM_Nobre_de_Carvalho_O_Cartao_do_Combatente.pdf
https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/convidados/interior/os-beijos-de-judas-10905020.html?fbclid=IwAR2fwUy0cnNC_WRgZ3hfM1AVlMvIHCjXcl2wuc-j-dw6L0Va4E3Ff2idyPM
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/poder-politico-e-forcas-armadas-45-anos-apos-o-25-de-abril-440642?fbclid=IwAR1Mad27k6styQoisQeVwGQYo52MEOH5IKlTfEdwN-agCXSHvqjQqQ1jzfQ#.XM9utewSizM.facebook


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

3.1. Em Portugal 

- Coronel David Martelo – Alocução proferida no IASFA nas Comemorações do 25 de Abril  

- Coronel Vasco Lourenço – Discurso nas Comemorações do 45º Aniversário do 25 de Abril  

- Major-General Jorge Aires – “Lei de Programação Militar e Soberania”  

- Tenente-Coronel de Cavalaria Miguel Freire – “Corpo Expedicionário Português”  

- Major-General Carlos Branco – “O que move o ministro que tutela os militares?” 

- Carta do Capitão-de-Fragata José Manuel dos Santos Carvalho ao Major-General Carlos Branco  

- Coronel José Novo – Do 25 de Abril ao Associativismo Militar: Processos de Cidadania  

- Coronel Vasco Lourenço – Carta à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Tancos  

- Major-General Jorge Aires - Governamentalização das Forças Armadas. Das leis a Tancos (II)  

- Major-General Jorge Aires - Governamentalização das Forças Armadas. Enquadramento institucional (I)  

- Tenente-Coronel Rui Pires de Carvalho – “Reflexões sobre a (anunciada) nova Reforma da Saúde Militar 

 

 

 

 

 

 

- Renovação do cartão do cidadão vai passar a poder ser feita online (Diário de Notícias) 

- Constâncio autorizou empréstimo a Berardo (Diário de Notícias) 

- Dos 35 meios aéreos aprovados para combate aos fogos só sete podem voar (Jornal de Notícias) 

- Trabalhadores do setor social fazem greve e manifestação nacional esta sexta-feira (Jornal de Notícias) 

- Costa diz que acordo com SIRESP “está fechado”, privados dizem estar ainda “a negociar” (Público) 

- PSD, CDS, PCP e BE exigem explicações de Constâncio. PS em silêncio (Público) 

- Navios. Lisboa entre as cidades mais poluídas da Europa (Ionline) 

- Guerra entre Governo e empresa por causa de prémios da TAP (Ionline) 

- Governo 'espalha' ministros pelo mundo para celebrar o 10 de junho (Ionline) 

- Agentes da PSP destacados para Liga das Nações obrigados a pagar estadia em camaratas da 

autoridade (Ionline) 

- Fisco. Equipas especiais "têm enquadramento na lei" (Rádio Renascença) 

- Escolas. Ainda não chegaram os 1.067 auxiliares prometidos (Rádio Renascença) 

- Constâncio omitiu que autorizou Berardo a levantar 350 milhões da CGD (Economia Online) 

- Guardas prisionais em greve desde hoje até terça-feira (Notícias ao Minuto) 

- Sindicatos de enfermeiros admitem regresso à greve perante "impasse" (Notícias ao Minuto) 

http://www.aofa.pt/artigos/Cor_David_Martelo_Alocucao_IASFA_2019.pdf
http://aofa.pt/wp-content/uploads/2019/04/VL-Discurso-25-Abril-1.pdf
https://www.abrilabril.pt/nacional/lei-de-programacao-militar-e-soberania
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Miguel_Freire_O_Corpo_Expedicionario_Portugues.pdf?fbclid=IwAR1paDSxbH3f1f2CHjD8tBQAjxpjbDpLfsSqdQtZ8uToSA484oEHmlDWeTk
https://expresso.pt/opiniao/2019-04-08-O-que-move-o-ministro-que-tutela-os-militares-?fbclid=IwAR3j2ue6hmxkuJXfk6a4MHgYU1bE1OB-uCY2MGt3tWTXgd16ekv42S9-9yU#gs.4tgcpt
http://www.aofa.pt/artigos/CFR_Jose_Carvalho_Carta_MGEN_Carlos_Branco.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/COR_Jose_Novo_Associativismo_Militar.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/COR_Vasco_Lourenco_Carta_a_Comissao_Inquerito_Tancos.pdf
https://www.abrilabril.pt/nacional/governamentalizacao-das-forcas-armadas-das-leis-tancos-ii?fbclid=IwAR3ZMt5Xxl7_JuXwdmbdOfrJjWfVBvOaRQX8nRvmxPMgPUTBsYjyvRe1IlQ
https://www.abrilabril.pt/nacional/governamentalizacao-das-forcas-armadas-enquadramento-institucional-i
https://www.revistamilitar.pt/artigo/1353
https://www.dn.pt/poder/interior/renovacao-online-do-cartao-do-cidadao-para-todos-acima-dos-25-anos---costa-10985481.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/constancio-autorizou-emprestimo-a-berardo-10987697.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/meios-aereos-para-fogos-obtem-visto-mas-so-parte-poderao-voar-10987056.html
https://www.jn.pt/economia/interior/trabalhadores-do-setor-social-fazem-greve-e-manifestacao-nacional-esta-sexta-feira-10987901.html
https://www.publico.pt/2019/06/06/politica/noticia/conselho-ministros-aprova-solucao-siresp-1875570
https://www.publico.pt/2019/06/07/politica/noticia/partidos-querem-chamar-constancio-parlamento-cds-quer-enviar-caso-ministerio-publico-1875711?utm_source=notifications&utm_medium=web&utm_campaign=1875711
https://ionline.sapo.pt/artigo/661145/navios-lisboa-entre-as-cidades-mais-poluidas-da-europa-?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/661176/guerra-entre-governo-e-empresa-por-causa-de-premios-da-tap?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/661154/governo-espalha-ministros-pelo-mundo-para-celebrar-o-10-de-junho?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/661080/agentes-da-psp-destacados-para-liga-das-nacoes-obrigados-a-pagar-estadia-em-camaratas-da-autoridade?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/661080/agentes-da-psp-destacados-para-liga-das-nacoes-obrigados-a-pagar-estadia-em-camaratas-da-autoridade?seccao=Portugal_i
https://rr.sapo.pt/noticia/154056/fisco-equipas-especiais-tem-enquadramento-na-lei
https://rr.sapo.pt/noticia/154051/escolas-ainda-nao-chegaram-os-1067-auxiliares-prometidos
https://eco.sapo.pt/2019/06/07/constancio-omitiu-que-autorizou-berardo-a-levantar-350-milhoes-da-cgd/
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1267230/guardas-prisionais-em-greve-desde-hoje-ate-terca-feira
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1267024/sindicatos-de-enfermeiros-admitem-regresso-a-greve-perante-impasse


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

3.2. Pelo Mundo  

- Médicos dizem que reunião com ministra foi “mão cheia de nada” e mantêm greve (Jornal Económico) 

- Trabalhadores da TAP exigem subida salarial: “Se é para pagar prémios, é para todos” (Jornal 

Económico) 

- ANAC defende que forças de segurança têm capacidade para fiscalizar drones (Sapo24) 

- Sindicato afirma que greve da Soflusa se pode agravar caso não seja reposta a "justiça salarial" 

(Sapo24) 

 

  

 

 

- Os erros de Theresa May que o sucessor não pode cometer (Diário de Notícias) 

- Guerra comercial obriga Draghi a admitir novos estímulos na zona euro (Diário de Notícias) 

- México vai reforçar segurança na fronteira sul para evitar taxas nas exportações para os EUA (Público) 

- Gigante farmacêutica recusa investir em medicamento que reduz risco de alzheimer em 64% (Ionline) 

- Putin sobre países que apoiam Guaidó: “São malucos ou quê?” (Observador) 

- Partido do Brexit falha primeira tentativa de eleger um deputado (Notícias ao Minuto) 

- Cuba rejeita novas sanções dos EUA e reitera apoio a Maduro (Notícias ao Minuto) 

- Governo venezuelano assina hoje acordo com Cruz Vermelha (Sapo24) 

- MSC Cruzeiros cancela escalas em Cuba (Sapo24) 

- Estratégia militarista não chega para controlar violência em Cabo Delgado (Sapo24) 

 

 

   

  

 

 

 

 

- 2019-06-03 - AOFA solicita às Chefias Militares informação sobre os efeitos práticos do 

descongelamento de progressões no regime remuneratório  

Publicado que foi o Decreto-Lei 65/2019, que descongelou – de uma forma por nós considerada 

inaceitável – as progressões no regime remuneratório, a AOFA entendeu solicitar às Chefias 

Militares informação sobre as consequências práticas daquela publicação (Ver Mais) 

http://www.aofa.pt/
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/medicos-dizem-que-reuniao-com-ministra-foi-uma-mao-cheia-de-nada-e-mantem-greve-453819
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/trabalhadores-da-tap-exigem-subida-salarial-se-e-para-pagar-premios-e-para-todos-453761
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/anac-defende-que-forcas-de-seguranca-tem-capacidade-para-fiscalizar-drones
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/sindicato-afirma-que-greve-da-soflusa-se-pode-agravar-caso-nao-seja-reposta-a-justica-salarial
https://www.dn.pt/mundo/interior/os-erros-de-theresa-may-que-o-sucessor-nao-pode-cometer-10986160.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/07-jun-2019/interior/guerra-comercial-obriga-draghi-a-admitir-novos-estimulos-na-zona-euro--10986814.html
https://www.publico.pt/2019/06/07/mundo/noticia/mexico-vai-reforcar-seguranca-fronteira-sul-evitar-taxas-exportacoes-eua-1875693
https://ionline.sapo.pt/artigo/661083/gigante-farmac-utica-recusa-investir-em-medicamento-que-reduz-risco-de-alzheimer-em-64-?seccao=Portugal_i
https://observador.pt/2019/06/06/putin-sobre-paises-que-apoiam-guaido-sao-malucos-ou-que/
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1267248/partido-do-brexit-falha-primeira-tentativa-de-eleger-um-deputado
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1266771/cuba-rejeita-novas-sancoes-dos-eua-e-reitera-apoio-a-maduro
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/governo-venezuelano-assina-hoje-acordo-com-cruz-vermelha
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/msc-cruzeiros-cancela-escalas-em-cuba
https://www.sapo.pt/noticias/nacional/estrategia-militarista-nao-chega-para_5cf92443adb0667d2881ed8e
http://aofa.pt/aofa-solicita-as-chefias-militares-informacao-sobre-os-efeitos-praticos-do-descongelamento-de-progressoes-no-regime-remuneratorio/


 

 

 

 

 
- 2019-05-22 – A AOFA reuniu com os Oficiais do Comando Aéreo  

A AOFA através do nosso Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa 

Mota e do Vogal do Conselho Nacional e Membro do Secretariado, Coronel Luís Paula Campos, 

reuniu, em Monsanto, com os Oficiais do Comando Aéreo (CA) (Ver Mais) 

- 2019-05-22 - AOFA reforça a posição já assumida em conjunto com um comunicado 

exprimindo o seu repúdio.  

Foi publicado o Decreto-Lei nº 65/2019 e, com ele, as regras para o que foi chamado de 

descongelamento das carreiras especiais. Depois de uma tomada de posição em conjunto com 

as restantes Associações de Militares, bem como com a da GNR e da Polícia Marítima, surge o 

nosso reforço ao repúdio então manifestado (Ver Mais) 

- 2019-05-21 - Associações respondem com comunicado à saída do Decreto-Lei sobre o 

descongelamento das progressões remuneratórias  

Foi publicado o Decreto Lei nº 65/2019, de 20 de Maio, ( 

http://www.aofa.pt/rimp/Decreto_Lei_65_2019.pdf ) que “aparentemente” formaliza a injustiça 

e as várias ilegalidades respeitantes à consideração de uma ínfima parte do tempo congelado (7 

anos) para as Progressões Horizontais nas Carreiras dos Militares das Forças Armadas (Ver 

Mais) 

- 2019-05-19 - A AOFA esteve 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 ano se realizaram em Coimbra. A AOFA esteve representada pelo Presidente 

do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2019-05-17 - Arrendamento de casas do IASFA: AOFA responde a projeto de diploma 

apresentado pelo MDN  

Sinteticamente, cumpre assinalar que o projeto passa por proporcionar esse arrendamento aos 

que se disponham a realizar obras num montante que não exceda os 5.000 euros sendo que, 

na nossa resposta, com o pouco que se vem conseguindo saber do (mau!) estado do 

património habitacional do IASFA, para além de evidenciarmos dúvidas sobre a forma como 

factualmente foi possível chegar a esse montante e quantas habitações seriam por ele 

abrangidos, não pudemos deixar de assinalar que não foi realizado um estudo que permitisse 

concluir por que razão, nos últimos anos, se tem apenas investido uma ínfima parte das verbas 

recebidas pelos arrendamentos (Ver Mais) 

 

http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-do-comando-aereo/
http://aofa.pt/aofa-reforca-a-posicao-ja-assumida-em-conjunto-com-um-comunicado-exprimindo-o-seu-repudio/
http://aofa.pt/associacoes-respondem-com-comunicado-a-saida-do-decreto-lei-sobre-o-descongelamento-das-progressoes-remuneratorias/
http://aofa.pt/associacoes-respondem-com-comunicado-a-saida-do-decreto-lei-sobre-o-descongelamento-das-progressoes-remuneratorias/
http://aofa.pt/a-aofa-esteve-presente-nas-comemoracoes-oficiais-do-dia-da-marinha/
http://aofa.pt/arrendamento-de-casas-do-iasfa-aofa-responde-a-projeto-de-diploma-apresentado-pelo-mdn/


 

 

 

 

 

4.2. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

- 2019-05-15 - A AOFA reuniu com os Oficiais do Comando Operacional dos Açores (COA)  

A AOFA através do nosso Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa 

Mota, reuniu na Ilha de S.Miguel, em Ponta Delgada, com os Oficiais do COA (Ver Mais) 

- 2019-05-14 - A AOFA reuniu com os Oficiais da Base Aérea nº 4 (BA4)  

A AOFA através do nosso Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa 

Mota, reuniu na Ilha Terceira com os Oficiais da BA4 (Ver Mais) 

- 2019-05-07 - Descongelamento das progressões remuneratórias: Associações de Militares, 

da GNR e da Polícia Marítima emitem comunicado  

Desde a decisão tomada em comissão da Assembleia da República sobre o chamado 

descongelamento das carreiras dos professores, com óbvias consequências sobre outros Corpos 

Especiais da Administração Pública, temos vindo a assistir a um pouco de tudo: à dramatização 

por parte do Primeiro-Ministro; à exibição de números não fundamentados, nomeadamente, 

apresentando-os como imediatos a uma eventual decisão; aos recuos de alguns partidos e à 

manutenção da posição de outros; etc. (Ver Mais) 

- 2019-05-05 - AOFA presente no 35º Aniversário da Delegação do Clube do Sargento da 

Armada  

Cumprindo, antes de mais, o dever de fazer votos para que o CSA e a sua Delegação continuem 

a pugnar, dentro das respetivas competências, pela defesa da Condição Militar, assinalamos 

que a AOFA foi representada pelo nosso Presidente, Tenente-Coronel António Augusto Proença 

da Costa Mota (Ver Mais) 

- 2019-05-03 - Associações Profissionais de Militares emitem comunicado sobre o 

descongelamento das progressões remuneratórias  

O descongelamento do tempo de serviço para a chamada progressão nas carreiras dos 

professores, que ontem teve lugar na Assembleia da República, abriu idênticas, porque justas e 

inevitáveis, perspetivas de que o mesmo suceda noutras categorias profissionais, 

nomeadamente nos militares e profissionais da GNR e da Polícia Marítima (Ver Mais) 

 

 

 

 

- 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  

http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-do-comando-operacional-dos-acores-coa/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-da-base-aerea-no-4-ba4/
http://aofa.pt/descongelamento-das-progressoes-remuneratorias-associacoes-de-militares-da-gnr-e-da-policia-maritima-emitem-comunicado/
http://aofa.pt/aofa-presente-no-35o-aniversario-da-delegacao-do-clube-do-sargento-da-armada/
http://aofa.pt/associacoes-profissionais-de-militares-emitem-comunicado-sobre-o-descongelamento-das-progressoes-remuneratorias-2/
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


 

 

 

 

 

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

5.1. Páginas Oficiais 

Outros Temas de Interesse 5 

- 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 

- Estado-Maior-General das Forças Armadas  

- Guarda Nacional Republicana 

- Associação Nacional de Sargentos 

- Associação de Praças 

- Associação dos Militares na Reserva e Reforma 

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
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/


 

 

 

 

 

5.2. Cultura 

- 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://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

