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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/


 

 

 

 

 

 

Porque para a AOFA tem um significado muito especial e, estamos em crer, 
representa para todos os Oficiais das Forças Armadas uma prova inequívoca das 
excelentes relações institucionais que se verificam entre a Associação e as Chefias 
Militares, no caso presente e muito concreto com o Chefe do Estado-Maior da Força 
Aérea (CEMFA), General Manuel Teixeira Rolo, mas porque também é da mais 
elementar justiça referi-lo das muito relevantes relações pessoais e de amizade que 
nos unem, damos aqui a conhecer publicamente a carta que Sua Excelência o 
CEMFA acaba de dirigir à AOFA na pessoa do nosso Presidente do Conselho 
Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota. 

Ao General Manuel Teixeira Rolo a AOFA e particularmente o nosso Presidente 
desejam as maiores felicidades pessoais para a nova etapa de vida que se aproxima 
e reitera que o Senhor General terá sempre na AOFA uma Associação que muito o 
preza e que entre muito boas recordações não esquecerá que foi durante o seu 
mandato como CEMFA que a AOFA passou, quase 25 anos depois da fundação, a ter 
acesso livre às Unidades para poder reunir e conversar abertamente com os Oficiais 
sobre as matérias Socioprofissionais, Assistenciais e Deontológicas que a todos os 
Oficiais dizem respeito. Um marco histórico relevantíssimo na vida da Instituição 
Militar, da Força Aérea e do Associativismo Militar. Sempre com a lealdade e 
frontalidade que nos caracteriza debatemos, nem sempre com acordo total mas 
invariavelmente olhos nos olhos e sem quaisquer subterfúgios e soubemos fazer o 
que melhor podemos e sabemos pelas Mulheres e Homens que Servem Portugal na 
Força Aérea. 

Um grande abraço Camarada Teixeira Rolo! Até breve! 

 

http://aofa.pt/wp-content/uploads/2019/02/Carta-CEMFA-1.pdf 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faofa.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2FCarta-CEMFA-1.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1ztFxkMBy3fkS1piJNtIxC_ASHjpdDCFVJETmu6bv7BU-kECDkdObxGPM&h=AT0do8LBK7b9GgIr8Vjk_1SmoPWuYUXzEacdfaxlyuc1LygBYlc4N9hZFr3A5VzmpCY3lXC3sWsoO01y0c56k_t4lboq0Nkvr1-nOYNT--eOJagf7tBpMWk4mFeBpRK84yCDNmRHuADhygQpmvYtt7cnv0RbMFNLv_pBzMGjo4HGr6bYRo_OR59TVEqTBTu9STBgDSVbLy0l9UniyFqjoc68LQ-rHxQ1jSOEj6RQ5sz2PJT4lo72MT3S4_UfV5JTpaNdyiSE1CNDnVqSWeg3QHoevWWUuJH4dpzDfSUzWxRU5UvEClT90Mwv-NDCZ2UCpYLHub8-jzmj4qfgOtETgEIDS4rT1XQmUCsk5qaAjTfjbTUHAkOv8JIiHxOx05Jh_qpWtsi3RPjEo02JY7o0O6MUAlL4wNrXvaT3_pUiWSddHp9kLvXJiEv-ShcrlW1H3zYtrrN2gOFL5-Wd9tjHPpLxoMnUfN362Z6GtBqdSyQ7DMBfsVEedihUk1QZVxyuNQ4LA8ClIZWbwdSQ728aoKWopbpuGFmTXZg2rkJUnEyGTWy082AuiX6om1xOLxsRBH58uFaPYcXu0Xi3pTjVLE8ZUdkBkTbLLd99JETjx0iY2aaVYX2s6sQkkBdRrwr6tRET


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

 

 

         

 

 

- Resgate urgente de tripulante búlgaro (Marinha) 

- Encontro entre a Marinha Portuguesa e a Marinha do Brasil (Marinha) 

- Exército condecorou antigos Combatentes em Vila Real (Exército) 

- Militares do Exército visitaram lar de idosos em Ponta Delgada (Exército) 

- Força Aérea resgata tripulante búlgaro do navio “RILA" (Força Aérea) 

- Academia da Força Aérea comemora 41.º Aniversário (Força Aérea) 

 

 

 

 

- Ministro da Defesa: “As contrapartidas não têm historial de sucesso” (Público) 

- Tancos. Coronel Amorim Ribeiro diz que paióis do Exército estão no limite das capacidades (Expresso) 

- Sargentos exigem respostas sobre "redução de oferta" na Saúde (Notícias ao Minuto) 

- Fragata Álvares Cabral deixa hoje Cabo Verde onde testemunhou "avanço" dos militares (Sapo24) 

  

 

 

 

- 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  

https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Resgate-urgente-de-tripulante-bulgaro-.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Encontro-entre-a-Marinha-Portuguesa-e-a-Marinha-do-Brasil.aspx
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/847
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/846
https://www.emfa.pt/noticia-2525-forca-aerea-resgata-tripulante-bulgaro-do-navio-rila
https://www.emfa.pt/noticia-2524-academia-da-forca-aerea-comemora-41-aniversario
https://www.publico.pt/2019/02/08/politica/entrevista/contrapartidas-nao-historico-sucesso-1861043#gs.bnT1NMYc
https://www.expresso.pt/sociedade/2019-02-07-Tancos.-Coronel-Amorim-Ribeiro-diz-que-paiois-do-Exercito-estao-no-limite-das-capacidades#gs.6IREI8o5
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1194763/sargentos-exigem-respostas-sobre-reducao-de-oferta-na-saude
https://www.sapo.pt/noticias/internacional/fragata-alvares-cabral-deixa-hoje-cabo-verde-_5c5d10db7d50b605cea7d689
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


 

 

 

 

 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

3.1. Em Portugal 

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

- Busca e Salvamento - Esquadra 552  

 

 

 
 

NADA A ASSINALAR 

 

 

 

 

 

 

- Requisição civil de enfermeiros em apenas quatro unidades hospitalares (Diário de Notícias) 

- Marcelo reconhece que a sua ida ao Jamaica pode ter sido mal interpretada (Diário de Notícias) 

- Requisição civil dos enfermeiros foi publicada com efeito imediato (Jornal de Notícias) 

- Marcelo considera intolerável a ameaça dos enfermeiros de faltar ao trabalho (Jornal de Notícias) 

- Saída dos privados da ADSE limita acesso a cirurgias (Público) 

- MB Way: Deco acusa banca de criar hábito para depois cobrar comissões (Público) 

- Governo aprova medidas de combate à violência doméstica (Ionline) 

- PS quer proibir donativos anónimos no crowdfunding (Ionline) 

- Aprovado plano de intervenção em pedreiras (Ionline) 

- Ministério da Saúde pede parecer à PGR sobre legalidade do uso de crowdfunding na greve dos 

enfermeiros (Expresso) 

- Exame de idoneidade a ex-gestores da Caixa exclui Carlos Costa (Expresso) 

- CDS exige ao Governo solução para eventual rutura entre ADSE e privados (Observador) 

- Chefes da Guarda Prisional entregaram insígnias à ministra da Justiça (Notícias ao Minuto) 

- Marcelo nega "veto prometido" e vê espaço para acordo sobre Lei de Bases da Saúde (Sapo24) 

- MNE vê avanços no Grupo de Contacto Internacional sobre a Venezuela apesar da dissidência da Bolívia 

(Sapo24) 

- ADSE: BE requer audições urgentes da ministra da saúde sobre possível interrupção dos acordos nos 

privados (Sapo24) 

- Cerca de 10 mil portugueses regressaram da Venezuela (Sapo24) 

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
https://www.dn.pt/pais/interior/requisicao-civil-de-enfermeiros-em-apenas-quatro-unidades-hospitalares-10550977.html
https://www.dn.pt/poder/interior/marcelo-reconhece-que-a-sua-ida-ao-jamaica-pode-ter-sido-mal-interpretada--10551781.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/requisicao-civil-dos-enfermeiros-foi-publicada-com-efeito-imediato-10552136.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/marcelo-considera-intoleravel-a-ameaca-dos-enfermeiros-de-faltar-ao-trabalho-10553266.html
https://www.publico.pt/2019/02/08/economia/noticia/suspensao-convencos-adse-privados-obrigara-maior-procura-sns-cirurgias-1861143#gs.ylTkVb5X
https://www.publico.pt/2019/02/07/economia/noticia/deco-acusa-banca-criar-habito-mb-way-passar-cobrar-1861149#gs.qKLu5mta
https://ionline.sapo.pt/artigo/645604/governo-aprova-medidas-de-combate-a-viol-ncia-domestica?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/645602/ps-quer-proibir-donativos-anonimos-no-crowdfunding?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/645595/aprovado-plano-de-intervencao-em-pedreiras?seccao=Portugal_i
https://www.expresso.pt/revista-de-imprensa/2019-02-08-Ministerio-da-Saude-pede-parecer-a-PGR-sobre-legalidade-do-uso-de-crowdfunding-na-greve-dos-enfermeiros#gs.6bzRVO9u
https://www.expresso.pt/revista-de-imprensa/2019-02-08-Ministerio-da-Saude-pede-parecer-a-PGR-sobre-legalidade-do-uso-de-crowdfunding-na-greve-dos-enfermeiros#gs.6bzRVO9u
https://www.expresso.pt/revista-de-imprensa/2019-02-08-Exame-de-idoneidade-a-ex-gestores-da-Caixa-exclui-Carlos-Costa
https://observador.pt/2019/02/08/cds-exige-ao-governo-solucao-para-eventual-rutura-entre-adse-e-privados/
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1194574/chefes-da-guarda-prisional-entregaram-insignias-a-ministra-da-justica
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/marcelo-nega-veto-prometido-e-ve-espaco-para-acordo-sobre-lei-de-bases-da-saude
https://www.sapo.pt/noticias/nacional/mne-ve-avancos-no-grupo-de-contacto_5c5cc372cafe180593063ae6
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/adse-be-requer-audicoes-urgentes-da-ministra-da-saude-sobre-possivel-interrupcao-dos-acordos-nos-privados
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/adse-be-requer-audicoes-urgentes-da-ministra-da-saude-sobre-possivel-interrupcao-dos-acordos-nos-privados
https://www.sapo.pt/noticias/nacional/cerca-de-10-mil-portugueses-regressaram-da_5c5c8a87d63f1a059e2bc452


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

3.2. Pelo Mundo  

- Conselho Geral e de Supervisão da ADSE reúne-se na terça-feira (Sapo24) 

- Magistrados do Ministério Público entregam pré-aviso de greve em fevereiro (Sapo24) 

- Portugal volta a crescer acima da média da Zona Euro por vários anos (Exame) 

 

 

 

 

- Venezuela acusa Espanha, Portugal e Alemanha de pôr em perigo os seus nacionais (Diário de Notícias) 

- Apoio a Guaidó trava GOE na Venezuela (Correio da Manhã) 

- Faltam 49 dias para o “Brexit” e há um backstop a bloqueá-lo (Público) 

- Conflito diplomático. França chama embaixador (Ionline) 

- Brexit. May diz que Bruxelas está empenhada em saída com acordo (Ionline) 

- Primeiros camiões com ajuda humanitária já chegaram à fronteira da Colômbia com a Venezuela 

(Expresso) 

- Grupo de Contacto Internacional quer reunir-se com oposição e regime venezuelano (Expresso) 

- Trump e Xi não vão reunir-se antes do final da trégua comercial (Jornal de Negócios) 

- ONU pronta a enviar ajuda humanitária de emergência se Caracas autorizar (Notícias ao Minuto) 

 

   

  

 

 

 

 

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

(Novo) 

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) 

- 2019-01-29 - 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) 

http://www.aofa.pt/
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/conselho-geral-e-de-supervisao-da-adse-reune-se-na-terca-feira
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/magistrados-do-ministerio-publico-entregam-pre-aviso-de-greve-em-fevereiro
http://visao.sapo.pt/exame/2019-02-07-Portugal-volta-a-crescer-acima-da-media-da-Zona-Euro-por-varios-anos
https://www.dn.pt/mundo/interior/venezuela-acusa-espanha-portugal-e-alemanha-de-por-em-perigo-os-seus-nacionais--10552462.html
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/apoio-a-guaido-trava-goe-na-venezuela?ref=HP_Grupo1
https://www.publico.pt/2019/02/08/mundo/noticia/faltam-50-dias-brexit-ha-backstop-bloquealo-1861073#gs.ue2O9Rt1
https://ionline.sapo.pt/artigo/645628/conflito-diplomatico-franca-chama-embaixador?seccao=Mundo_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/645626/brexit-may-diz-que-bruxelas-esta-empenhada-em-saida-com-acordo?seccao=Mundo_i
https://www.expresso.pt/internacional/2019-02-07-Primeiros-camioes-com-ajuda-humanitaria-ja-chegaram-a-fronteira-da-Colombia-com-a-Venezuela#gs.CcUMOfN1
https://www.expresso.pt/internacional/2019-02-07-Grupo-de-Contacto-Internacional-quer-reunir-se-com-oposicao-e-regime-venezuelano#gs.3s55pykx
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/detalhe/trump-e-xi-nao-vao-reunir-se-antes-do-final-da-tregua-comercial?ref=HP_Destaquesduasnot%C3%ADcias2
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1194514/onu-pronta-a-enviar-ajuda-humanitaria-de-emergencia-se-caracas-autorizar
http://aofa.pt/cemfa-cessante-agradece-a-colaboracao-prestada-pelo-presidente-da-aofa/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-em-lisboa-com-os-oficiais-do-colegio-militar/


 

 

 

 

 
- 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)  

- 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 

http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-em-vila-real-com-os-oficiais-do-regimento-de-infantaria-13/
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/


 

 

 

 

 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

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

delas decorrentes (Ver Mais) 

  

- 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” 

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/
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


 

 

 

 

 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

5.1. Páginas Oficiais 

Outros Temas de Interesse 5 

- Comunicado da AOFA – Acerca da Proposta de Orçamento para 2018 e das expectativas de reposição da 

justiça em matéria de “Valorizações Remuneratórias”             

 

 

 

- 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 

http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.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/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/


 

 

 

 

 

5.2. Cultura 

- 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://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

