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1 Grandes Destaques 

 

AOFA EM MOVIMENTO 

À data não estão agendados eventos oficiais 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 
CAMARADA! E SE FÔR OU TIVESSE SIDO CONTIGO? 

UNIÃO, COESÃO, CAMARADAGEM e SOLIDARIEDADE 

Que todos nos orgulhemos de não baixar os braços! 
 

 

Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

 

 

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


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Reserve já o seu lugar neste workshop! Inscreva-se AQUI 

 

 

Reserve já o seu lugar neste workshop! Inscreva-se AQUI 

 

https://forms.gle/fjXKzk5TTWode7qVA
https://forms.gle/fjXKzk5TTWode7qVA


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

 

Reserve já o seu lugar neste workshop! Inscreva-se AQUI 

 

 

 

         

 

 

- Secretária de Estado da Defesa Nacional visita o Regimento de Infantaria N.º 19, em Chave (Exército) 

- P-3C CUP+ em operação Sea Guardian da NATO (Força Aérea) 

- Força Aérea já iniciou voos de patrulhamento no Mediterrâneo (EMGFA) 

- Guarda da Marinha é o primeiro português a participar na prova de Triatlo mais exigente do mundo 

(EMGFA) 

 

 

 

- Mãe do filho de Noel Ferreira lê mensagem emocionante no último adeus: "vai crescer a ouvir as histórias 

do pai" (Correio da Manhã) 

- Aeroporto no Montijo. Costa diz que não há "plano B" (Ionline) 

 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

https://forms.gle/fjXKzk5TTWode7qVA
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1154
https://emfa.pt/noticia-2681-p3c-cup-em-operacao-sea-guardian-da-nato
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1422
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1423
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1423
https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/mae-do-filho-de-noel-ferreira-le-mensagem-emocionante-no-ultimo-adeus-vai-crescer-a-ouvir-as-historias-do-pai?ref=HP_OutrasNoticias1
https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/mae-do-filho-de-noel-ferreira-le-mensagem-emocionante-no-ultimo-adeus-vai-crescer-a-ouvir-as-historias-do-pai?ref=HP_OutrasNoticias1
https://ionline.sapo.pt/artigo/670644/aeroporto-no-montijo-costa-diz-que-nao-ha-plano-b?seccao=Portugal_i


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

 

 

 

 

- Militares portugueses na RCA empenhados em missão complexa durante um mês  

- Em Tancos, os paraquedistas são formados para integrar os cenários mais sensíveis 

- Brigada Mecanizada – Um exemplo na preservação do ambiente, vence prémio  

- DAE. A mais secreta força militar que existe em Portugal  

  

 

 
- Major-General Carlos Branco – “O Brexit e a defesa europeia”  

- Tenente-General Mário Cabrita – “Contributos para um debate honesto”  

- Major-General Carlos Branco – “Poder, Democracia e Forças Armadas”  

- Tenente-Coronel Eduardo Afonso - "FORÇAS ARMADAS: quando os bons princípios e as boas intenções 

dão maus resultados"  

 

 

 

 

 

 

- Quantas pessoas podem votar e outras curiosidades das legislativas (Diário de Notícias) 

- Jerónimo de Sousa. "O PS não mudou de natureza" (Diário de Notícias) 

- A caixa de ferramentas de Costa para enfrentar uma crise (Diário de Notícias) 

- Rui Rio: "Não tenho particular entusiasmo em ser deputado" (Diário de Notícias) 

- Carta para a Participação Pública em Saúde entra em vigor dentro de um mês (Diário de Notícias) 

- DN e ISCTE juntos em projeto contra desinformação (Diário de Notícias) 

- Transportes gratuitos para crianças andam a duas velocidades em Lisboa e no Porto (Público) 

- Exportações sobem 1,3% mas importações disparam 7,9% em julho (Ionline) 

- Jerónimo dispara contra maioria absoluta do PS (Expresso) 

- Associações de pais alertam para entrega de «manuais em mau estado» (Abril) 

- Rio admite acordo pós-eleitoral com o PS (Abril) 

- CDU "quer crescer em votos e deputados" nas eleições (Rádio Renascença) 

2.3. Vídeos 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

3.1. Em Portugal 

https://www.rtp.pt/noticias/mundo/militares-portugueses-na-rca-empenhados-em-missao-complexa-durante-um-mes_v1163123?fbclid=IwAR1nGkEWWo4w0rat4WDoe_OlyxtDXxEB0cWBcQt2EVnDK-dsvEZ49TLBtII
https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/em-tancos-os-paraquedistas-sao-formados-para-integrar-os-cenarios-mais-sensiveis/5d2dbf0f0cf25a69cc4a6ac9
https://www.facebook.com/watch/?t=3&v=874422336271597
https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/dae-a-mais-secreta-forca-militar-que-existe-em-portugal/5cfe47a20cf2587d42b95b65
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-brexit-e-a-defesa-europeia-484099
https://expresso.pt/opiniao/2019-07-26-Contributos-para-um-debate-honesto?fbclid=IwAR2JvIa4uYuLJWdzz1hOvTHMnnytcdjeCkizo3WJ7j2nfeJtmlqGTa8uPas
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/poder-democracia-e-forcas-armadas-471521?fbclid=IwAR125W6AEGUChyQagEnvBYeYsnZOXATTlnYL-Gip3dWMMddp0UoeJUYO_Nc
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Eduardo_Afonso_Boas_Intencoes_Maus_Resultados.pdf?fbclid=IwAR39tN21aQiQk_JK3WrXfIizdcokZ5lzNaFpBoGT_GuVusNvnkm11e02N_4
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Eduardo_Afonso_Boas_Intencoes_Maus_Resultados.pdf?fbclid=IwAR39tN21aQiQk_JK3WrXfIizdcokZ5lzNaFpBoGT_GuVusNvnkm11e02N_4
https://www.dn.pt/poder/interior/quantas-pessoas-podem-votar-e-outras-curiosidades-das-legislativas-11281273.html
https://www.dn.pt/poder/interior/jeronimo-de-sousa-o-ps-nao-mudou-de-natureza-11280459.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/a-caixa-de-ferramentas-de-costa-para-enfrentar-uma-crise-11279930.html
https://www.dn.pt/poder/interior/rui-rio-diz-que-qualquer-acordo-sobre-reformas-tem-de-ser-por-escrito-11279608.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/carta-para-a-participacao-publica-em-saude-entra-em-vigor-dentro-de-um-mes-11281536.html
https://www.dn.pt/poder/interior/dn-e-iscte-juntos-em-projeto-contra-desinformacao-11274484.html
https://www.publico.pt/2019/09/09/local/noticia/transportes-gratuitos-criancas-duas-velocidades-lisboa-porto-1885770
https://ionline.sapo.pt/artigo/670607/exportacoes-sobem-1-3-mas-importacoes-disparam-7-9-em-julho-?seccao=Dinheiro_i
https://expresso.pt/legislativas-2019/2019-09-08-Jeronimo-dispara-contra-maioria-absoluta-do-PS
https://www.abrilabril.pt/nacional/associacoes-de-pais-alertam-para-entrega-de-manuais-em-mau-estado
https://www.abrilabril.pt/nacional/rio-admite-acordo-pos-eleitoral-com-o-ps
https://rr.sapo.pt/2019/09/09/legislativas-2019/cdu-quer-crescer-em-votos-e-deputados-nas-eleicoes/noticia/163901/


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

- "Condenação inédita." Autoridade da Concorrência multa bancos em 225 milhões de euros (TSF) 

 

  

 

 

- Democratas alargam investigação a Trump: objetivo impeachment (Diário de Notícias) 

- PM irlandês avisa Boris: "Sem backstop não há acordo" (Diário de Notícias) 

- Brexit. Mais uma demissão no Governo de Boris Johnson (Diário de Notícias) 

- Incêndios na Amazónia. ONU alerta para "efeito catastrófico" na humanidade (Diário de Notícias) 

- Von der Leyen cumpre promessa e apresenta equipa paritária (Público) 

- Suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens. Taxa é três vezes superior nos países ricos (Público) 

- Governo do Reino Unido confirma suspensão do Parlamento (Expresso) 

- OCDE deteta sinais de abrandamento na zona euro, Alemanha e nos EUA (Observador) 

- Kristalina Georgieva é a única candidata à liderança do FMI (Observador) 

 

   

  

 

 

 

 

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

Armadas  

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

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

Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2019-08-01 - AOFA emite comunicado a propósito dos atrasos no chamado descongelamento 

das carreiras  

Todos sabemos que o descongelamento das progressões no regime remuneratório não foi o que 

a Justiça determinava, mas, mesmo feito de forma claramente insuficiente, nem assim avança. A 

AOFA entendeu por bem emitir um comunicado sobre o assunto, que, como habitualmente, foi 

enviado para: Presidência da República, Assembleia da República (todos os Grupos 

Parlamentares), Primeiro-Ministro, MDN, Chefes Militares, restantes Associações Profissionais de 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

3.2. Pelo Mundo  

https://www.tsf.pt/portugal/economia/interior/condenacao-inedita-autoridade-da-concorrencia-multa-bancos-em-225-milhoes-de-euros-11283315.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/democratas-alargam-investigacao-a-trump-objetivo-impeachment-11281362.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/pm-irlandes-avisa-boris-sem-backstop-nao-ha-acordo-11281820.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/brexit-mais-uma-demissao-no-governo-de-boris-johnson-11278719.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/incendios-na-amazonia-onu-alerta-para-efeito-catastrofico-na-humanidade--11281615.html
https://www.publico.pt/2019/09/09/mundo/noticia/von-der-leyen-cumpre-promessa-apresenta-equipa-paritaria-1885991
https://www.publico.pt/2019/09/09/sociedade/noticia/sao-paises-mundo-aplicam-planos-prevenir-suicidio-1885983
https://expresso.pt/internacional/2019-09-09-Governo-do-Reino-Unido-confirma-suspensao-do-Parlamento
https://observador.pt/2019/09/09/ocde-deteta-sinais-de-abrandamento-na-zona-euro-alemanha-e-nos-eua/
https://observador.pt/2019/09/09/kristalina-georgieva-e-a-unica-candidata-a-lideranca-do-fmi/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-cerimonia-militar-do-dia-do-estado-maior-general-das-forcas-armadas/
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
Militares, Organizações de Ex-Combatentes, Órgãos de Comunicação Social e, claro, Oficiais das 

Forças Armadas (Ver Mais) 

- 2019-07-18 - Os vários esquecimentos a  que têm sido sujeitos os militares  

A AOFA entendeu emitir um comunicado em que dá conta dos vários esquecimentos a que têm 

sido votados os militares: nomeadamente promoções e progressões no regime remuneratório, 

entre outras. (Ver Mais) 

 

 

 

 

- AOFA (Remunerações na Administração Pública) – Últimos dados oficiais a 30 de abril de 2019 

- AOFA (Efetivos nas Forças Armadas) – Últimos dados oficiais a 30 de junho de 2019 

- AOFA – Saúde Militar – Documento de Suporte da AOFA na Audiência com o MDN  

- AOFA – Lei das Armas (inclui oficio)  

- AOFA (Efetivos Aprovados nas Forças Armadas) – Todo o detalhe de 2016, 2017 e 2018  

- AOFA (RC/RV) - “Diagnóstico, Preocupações e Soluções dos Militares em Regime de Contrato” 

- AOFA (RAMMFA) – Posições apresentadas na Audição da AOFA à Comissão de Defesa da Assembleia da 

República sobre o Regulamento de Avaliação de Mérito dos Militares das Forças Armadas 

- AOFA (IASFA) – As Propostas e Sugestões da AOFA para a componente de Ação Social Complementar 

(ASC) e Governação do IASFA  

  

 

 

- AOFA – Caro(a) Associado(a)! Se ainda não o fez solicite os Cartões AOFA (gratuitos) 

para que os seus Familiares usufruam dos benefícios inerentes à Rede Nacional de 

Protocolos (RNP) 

- AOFA – Pelouro de Apoio Social – Saiba “absolutamente tudo” sobre a Rede Nacional de 

Protocolos (RNP) da AOFA! 

 

 

 

 

 

4.2. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

http://aofa.pt/aofa-emite-comunicado-a-proposito-dos-atrasos-no-chamado-descongelamento-das-carreiras/
http://aofa.pt/os-varios-esquecimentos-a-que-tem-sido-sujeitos-os-militares/
http://www.aofa.pt/rimp/2019_ABR_Remuneracoes.pdf
http://aofa.pt/rimp/2019_JUN_Efectivos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Saude_Militar_doc_suporte_audiencia_MDN_20181122.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_As_armas_alteracoes_necessarias_26out2018.pdf?fbclid=IwAR2pX0bE5487m3izpt_6OSZqNYf7IvXWJVGjIyi1V8YJTJnUJgIY14mWvNk
http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_Efetivos_Aprovados.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/RC_RV_Documento.pdf
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=842
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=842
http://www.aofa.pt/rimp/Seminario_IASFA_Tcor_Antonio_Mota_O_Novo_IASFA_A_Visao_da_AOFA.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Seminario_IASFA_Tcor_Antonio_Mota_O_Novo_IASFA_A_Visao_da_AOFA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCaY7nTRjv7a5scl4IhoWoBaDRzZGgaAtBaLIChsYkTA0wQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCaY7nTRjv7a5scl4IhoWoBaDRzZGgaAtBaLIChsYkTA0wQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCaY7nTRjv7a5scl4IhoWoBaDRzZGgaAtBaLIChsYkTA0wQ/viewform?c=0&w=1
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


 

 

 

 

 

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 

- Associação dos Pupilos do Exército  

- Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar  

- Associação de Comandos  

- Associação de Fuzileiros  

- Associação de Operações Especiais - Facebook  

- Associação Portuguesa de Paraquedistas  

- Tropas Paraquedistas Portuguesas  

- União Portuguesa de Paraquedistas  

- Boinas Verdes e Paraquedistas  

- EUROMIL 

- Associação dos Amigos das Forças Armadas Portuguesas 

- Clube Militar Naval 

- Clube do Sargento da Armada 

- Clube de Praças da Armada  

 

 

5.1. Páginas Oficiais 

http://aofa.pt/
http://aofa.pt/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/
http://www.marinha.pt/
http://www.exercito.pt/
http://www.emfa.pt/
http://www.emgfa.pt/
http://www.gnr.pt/
https://ans.pt/
http://www.apracas.pt/
http://www.asmir.pt/
https://www.ape.pt/
https://www.aaacm.pt/
http://associacaocomandos.pt/
http://www.associacaofuzileiros.pt/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Ranger-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Opera%C3%A7%C3%B5es-Especiais-142031869187491/
http://apparas.pt/
http://www.paraquedistas.com.pt/
https://www.uniao-portuguesa-paraquedistas.com/
https://boinas-verdes-e-para-quedistas.webnode.pt/
http://euromil.org/
http://afaportugal.org/
http://cmnaval.com/
https://www.csarmada.com/
http://www.clubepracasarmada.pt/


 

 

 

 

 
 

 

- 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 

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

