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1 Grandes Destaques 
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Veja aqui o documento original a partir do Diário da República 
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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”  

8 Audiência da AOFA com o Presidente do IASFA, Tenente-General Fernando Campos Serafino  

9 Aceda aqui ao Ofício da AOFA, de 1 de Abril – “Suspensão dos Acordos – Grupo José Mello Saúde e 

Grupo Luz Saúde  

10 Comunicado da ADM noticia o fim da suspensão dos cuidados de Saúde com o Grupo CUF 

11 Comunicado do Grupo Luz Saúde reata o acordo com o IASFA e os Beneficiários da ADM 

http://www.aofa.pt/rimp/Tribunal_de_Contas_Relatorio_Auditoria_IASFA.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Tribunal_de_Contas_Relatorio_Auditoria_IASFA.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Tribunal_de_Contas_Relatorio_Auditoria_IASFA.pdf
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/ASMIR_ANS_AOFA_AP_Comunicado_Conjunto_IASFA_ADM_20FEV2019.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
http://aofa.pt/aofa-recebida-em-audiencia-pelo-presidente-do-conselho-diretivo-do-iasfa-tgen-fernando-campos-serafino/
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Suspensao_Acordos_ADM_01ABR2019.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Suspensao_Acordos_ADM_01ABR2019.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_IASFA_Grupo_Mello.jpg
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_IASFA_Grupo_Mello.jpg
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_IASFA_Grupo_Mello.jpg


 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Link para a Ficha de Inscrição (Não deixe 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


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

 

         

 

 

- Dia da Marinha: A Marinha vai desembarcar em Coimbra (Marinha) 

- Concursos abertos para a Marinha (Marinha) 

- Aeródromo de Trânsito N.º 1 comemora 41 anos (Força Aérea) 

 

 

 

- Comandante exonerado dos Comandos quer ser ouvido pelo Parlamento (Diário de Notícias) 

- Governo defende proposta de Infraestruturas Militares, BE e PCP criticam (Notícias ao Minuto) 

- Modernização das fragatas vai aumentar tempo de vida até década de 30 (Notícias ao Minuto) 

 

 

 

 

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

responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos 

- EX-Ministro da Defesa Nacional – José Azeredo Lopes (7 maio 2019) (Novo) 

- Francisco André – Chefe do Gabinete do 1º Ministro (7 maio 2019)  

             - Ministro da Defesa Nacional – João Gomes Cravinho (2 maio 2019)  

- Rui Pereira (2 maio 2019)  

- Maria João Mendes (Chefe do Gabinete do ex-Ministro da Defesa Nacional) (24 abril 2019)  

- Major-General Tiago Vasconcelos (24 abril 2019)  

- Vice-Almirante José Alfredo Monteiro Montenegro (16 abril 2019)  

- Discussão e Aprovação dos Requerimentos apresentados pelo CDS/PP (16 abril 2019)  

- Brigadeiro-General Mendes Ferrão (16 abril 2019)  

- Tenente-General António Martins Pereira (11 abril 2019)  

- Coronel Luís Augusto Vieira (Polícia Judiciária Militar) (10 abril 2019)  

- Major Vasco Brazão (Polícia Judiciária Militar) (4 abril 2019)  

- Capitão João Bengalinha (Polícia Judiciária Militar) (2 abril 2019)  

- Coronel Manuel Estalagem (Polícia Judiciária Militar) (2 abril 2019)  

https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Dia-da-Marinha-A-Marinha-vai-desembarcar-em-Coimbra.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Concursos-abertos-para-a-Marinha_maio.aspx
https://www.emfa.pt/noticia-2596-aerodromo-de-transito-n-1-comemora-41-anos
https://www.dn.pt/poder/interior/comandante-exonerado-dos-comandos-quer-ser-ouvido-pelo-parlamento-10878126.html
https://www.noticiasaominuto.com/politica/1249388/governo-defende-proposta-de-infraestruturas-militares-be-e-pcp-criticam
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1249791/modernizacao-das-fragatas-vai-aumentar-tempo-de-vida-ate-decada-de-30
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3990&title=audicao-de-jose-azeredo-lopes
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3979&title=audicao-francisco-andre
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3969&title=audicao-do-ministro-da-defesa-nacional
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3968&title=audicao-de-rui-pereira
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3945&title=audicao-de-maria-joao-mendes
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3944&title=audicao-do-major-general-tiago-vasconcelos
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3921&title=audicao-do-vice-almirante-jose-alfredo-monteiro-montenegro
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3920&title=discussao-e-votacao-de-requerimentos-apresentados-pelo-grupo-parlament
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3919&title=audicao-do-brigadeiro-general-mendes-ferrao
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3902&title=audicao-do-tenente-general-antonio-martins-pereira
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3893&title=audicao-do-coronel-luis-augusto-vieira
http://canal.parlamento.pt/?cid=3881&title=audicao-do-major-vasco-brazao-policia-judiciaria-militar
http://canal.parlamento.pt/?cid=3860&title=audicao-do-capitao-joao-bengalinha
http://canal.parlamento.pt/?cid=3859&title=audicao-do-coronel-manuel-estalagem


 

 

 

 

 
- Tenente-Coronel Luís Sequeira (Chefe de Secção de Investigação Criminal da GNR de Faro) (28 

março 2019)  

- Capitão de Mar-e-Guerra Paulo Isabel (Diretor da Polícia Judiciária Militar) (27 março 2019)  

- Diretor da Polícia Judiciária Luís Neves (26 março 2019)   

- Ex-Diretor Nacional da Polícia Judiciária José Almeida Rodrigues (21 março 2019)  

- Procuradora-Geral da República Lucília Gago (20 março 2019)  

- Ex-Procuradora-Geral da República Joana Marques Vidal (19 março 2019)  

- Secretária-Geral do SIS Helena Fazenda (14 março 2019)  

- Embaixadora Maria da Graça Mira Gomes (13 março 2019) 

- Juiz-Conselheiro Júlio Pereira (12 março 2019) 

- Cabo-Mor Luís Reis (Presidente da AP) (7 março 2019)  

- Sargento-Ajudante Mário Ramos (Presidente da ANS) (7 março 2019)  

- Tenente-Coronel António Costa Mota (Presidente da AOFA) (7 março 2019)  

- General Frederico Rovisco Duarte (6 Março 2019)  

- 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) 

- 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) 

http://canal.parlamento.pt/?cid=3845&title=audicao-do-chefe-de-seccao-de-investigacao-criminal-da-gnr-de-faro-te
http://canal.parlamento.pt/?cid=3845&title=audicao-do-chefe-de-seccao-de-investigacao-criminal-da-gnr-de-faro-te
http://canal.parlamento.pt/?cid=3836&title=audicao-do-capitao-de-mar-e-guerra-paulo-isabel-diretor-da-policia-ju
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3824&title=audicao-de-luis-neves
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3799&title=audicao-de-jose-almeida-rodrigues-ex-diretor-nacional-da-policiaria-j
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3794&title=audicao-de-lucilia-gago-procuradora-geral-da-republica
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3781&title=audicao-de-joana-marques-vidal
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3763&title=audicao-de-helena-fazenda-secretaria-geral-do-sistema-de-seguranca-in
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3752&title=audicao-da-embaixadora-maria-da-graca-mira-gomes
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3744&title=audicao-do-juiz-conselheiro-julio-pereira
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3730&title=audicao-do-presidente-da-associacao-de-pracas-cabo-mor-luis-reis
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3729&title=audicao-do-presidente-da-associacao-nacional-de-sargentos-sargento-ma
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3728&title=audicao-do-presidente-da-associacao-de-oficiais-das-forcas-armadas-te
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
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


 

 

 

 

 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

3.1. Em Portugal 

- 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 

 

 

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

- 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  

 

 

 

 

 

 

 

- O professor de Educação Física que desafiou as contas de Centeno (Diário de Notícias) 

- À espera da reforma. Há quem dependa dos filhos para viver (Diário de Notícias) 

- Rio sobre devolução aos professores: "Não é tudo em dinheiro" (Jornal de Notícias) 

- Motoristas de combustíveis mantêm greve até terem o acordo por escrito (Público) 

- Rede do SIRESP em causa por dívida do Governo de 15 milhões (Ionline) 

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://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/poder-politico-e-forcas-armadas-45-anos-apos-o-25-de-abril-440642?fbclid=IwAR1Mad27k6styQoisQeVwGQYo52MEOH5IKlTfEdwN-agCXSHvqjQqQ1jzfQ#.XM9utewSizM.facebook
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/o-professor-de-educacao-fisica-que-desafiou-as-contas-de-centeno-10880306.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/10-mai-2019/interior/a-espera-da-reforma-ha-quem-esteja-dependente-dos-filhos-para-viver-10880472.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/rio-diz-que-teria-condicoes-de-negociar-devolucao-aos-professores-numa-legislatura-10882651.html
https://www.publico.pt/2019/05/10/economia/noticia/motoristas-patroes-chegaram-acordo-durante-madrugada-1872140
https://ionline.sapo.pt/artigo/657583/rede-do-siresp-em-causa-por-divida-do-governo-de-15-milhoes?seccao=Portugal_i


 

 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo  

- SIRESP. Satélite de comunicações poderá ser desligado por falta de pagamento do Estado (Observador) 

- Governo aprova aplicação de categorias dos bombeiros sapadores aos bombeiros municipais 

(Observador) 

- Rui Rio. Contagem integral do tempo de serviço dos professores "é possível" numa legislatura (Rádio 

Renascença) 

- Comissões no multibanco? “Não nos passa pela cabeça que seremos capazes de mudar as regras”, diz 

presidente do BCP (Economia Online) 

- Novo Banco já recebeu 1.149 milhões do Fundo de Resolução no início da semana (Economia Online) 

- Ordem dos Enfermeiros vê rejeitado o pedido cautelar (Sol) 

- Adeus, mini crise. Chumbada contagem integral do tempo dos professores (Notícias ao Minuto) 

- Estátua ao Pupilo do Exército foi projeto mais votado no Orçamento Participativo de Lisboa (Sapo24) 

- Bombeiros profissionais mantêm protesto mesmo depois de Governo aprovar diplomas (Sapo24) 

- Portugal condena detenção de Zambrano na Venezuela e pede libertação imediata (Sapo24) 

- Conselho das Finanças Públicas alerta para despesa com pessoal e impacto do descongelamento das 

carreiras (Sapo24) 

  

 

 

- "UE fornece munições aos populistas", diz provedora de justiça europeia, dando como exemplo 

Barroso (Diário de Notícias) 

- EUA sobem taxas sobre bens chineses. Pequim promete retaliar (Diário de Notícias) 

- Coreia do Norte põe Exército em “prontidão total” (Público) 

- Mais de 40 milhões vivem deslocados no seu país devido a conflitos e desastres naturais (Expresso) 

- Ex-presidente do Brasil Michel Temer entrega-se à polícia (Expresso) 

- UE vai proteger "com todos os meios" investidores em Cuba (Notícias ao Minuto) 

- Nicolás Maduro reclama 28,35 mil milhões de euros retidos nos EUA e Portugal (Jornal Económico) 

- Estados Unidos testam mísseis no mesmo dia da Coreia do Norte (Jornal Económico) 

- Cofundador da Facebook defende desmantelamento da empresa (Sapo24) 

- Forças de segurança guineenses retiram à PJ arroz apreendido em operação (Sapo24) 

- Juan Guaidó convoca venezuelanos para novo protesto nas ruas no sábado contra Maduro (Sapo24) 

- Venezuela: Deputados opositores refugiam-se nas embaixadas de Itália e da Argentina (Sapo24) 
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4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

   

  

 

 

 

 

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

da GNR e da Polícia Marítima emitem comunicado (Novo) 

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 (Novo) 

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) 

- 2019-04-30 - AOFA responde à posição do MDN sobre as nossas “Grandes Prioridades”  

Em 12 de Março passado (ver notícia da mesma data) enviou a AOFA ao MDN um ofício, no 

qual eram apresentadas as nossas “Grandes Prioridades” (Ver Mais) 
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- 2019-04-29 - AOFA participa na reunião do Conselho Consultivo do IASFA  

A AOFA participa, por imposição legal, nas reuniões do CC/IASFA, conjuntamente com 

representantes do MDN, dos Estados-Maiores e das restantes Associações Profissionais Militares 

(Ver Mais) 

- 2019-04-28 - Associações e Clubes Militares comemoram o 25 de Abril  

Num almoço realizado no pavilhão do INATEL, na Costa da Caparica, com a presença da 

Presidente da Câmara Municipal de Almada, as Associações e Clubes Militares,   juntamente, 

com as suas famílias, comemoram o 25 de Abril, a iniciativa Histórica, que coube aos então 

jovens capitães, que souberam protagonizar, naquela madrugada, o derrubamento da ditadura 

(Ver Mais) 

-2019-04-25 - A AOFA esteve representada nas Comemorações do 25 de Abril em Santarém  

A AOFA esteve representada pelo COR Orlando Dias, membro do Concelho Nacional, nas 

cerimónias evocativa do 25 de abril, integradas nas Comemorações do 25 de abril em Santarém, 

a convite da Câmara Municipal de Santarém e de Comemorações do 25 de Abril – Associação 

Cultural (Ver Mais) 

- 2019-04-25 - A convite da Ministra da Cultura, AOFA presente na Fortaleza de Peniche na 

inauguração do Memorial de Homenagem aos Presos Políticos  

Numa cerimónia em que esteve presente o Primeiro-Ministro entre muitas outras 

individualidades, nomeadamente a Ministra da Cultura, a AOFA fez-se representar pelo 

Secretário-Geral, CTEN Branco Baptista. (Ver Mais) 

- 2019-04-25 - AOFA nas Comemorações do 45º Aniversário do 25 de Abril em Lisboa, na 

Avenida da Liberdade 

Cumprindo uma tradição que se perde no tempo, a AOFA esteve presente no Desfile das 

Comemorações do 45º Aniversário do 25 de Abril que decorreu na Avenida da Liberdade (Ver 

Mais) 

- 2019-04-25 - AOFA nas Comemorações do 45º Aniversário do 25 de Abril na Trafaria 

A convite da União das Freguesias Caparica-Trafaria a AOFA fez-se representar pelo Presidente 

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

- 2019-04-23 - AOFA na Conferência “Estado de Direito e Segurança ” 

A convite da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Comissão 

de Defesa Nacional, a AOFA fez-se representar pelo Presidente da Assembleia-Geral, Capitão de 

Mar-e-Guerra António Almeida de Moura e pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-

Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 
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- 2019-04-18 - AOFA presente nos 25 anos da APOIAR  

A APOIAR, associação que vem desempenhando um papel digno de realce no apoio aos 

combatentes vítimas do stress de guerra, comemorou os seus 25 anos. Entre diversas 

entidades civis e militares, de que destacamos a Secretária de Estado da Defesa Nacional Dra. 

Ana Pinto, esteve presente o COR Gonçalves Novo, em representação da AOFA. (Ver Mais) 

- 2019-04-15 - Plenário de Militares das Forças Armadas, GNR e Polícia Marítima  

Tendo como tema as Progressões Remuneratórias, decorreu na Casa do Alentejo o Plenário 

organizado pelas Associações Profissionais de Militares das Forças Armadas (AOFA, ANS e AP), 

das Associações da Guarda Nacional Republicana (APG/GNR e ANSG) e da Polícia Marítima 

(ASPPM) (Ver Mais) 

- 2019-04-12 - AOFA no Seminário “Serviço Militar: Escolher o futuro”  

A convite do Ministério da Defesa Nacional a AOFA esteve presente, sendo representada pelos 

Presidentes da Mesa da Assembleia-Geral e do Conselho Nacional, respetivamente o Capitão de 

Mar-e-Guerra António Almeida de Moura e o Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2019-04-10 - MDN responde à AOFA sobre a questão das nossas “Grandes Prioridades”  

Em 12 de Março (ver notícia com a mesma data) a AOFA enviou as suas “Grandes Prioridades” 

ao MDN (Ver Mais) 

- 2019-04-10 - AOFA presente no IX Congresso da Associação Sindical dos Funcionários de 

Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFIC/PJ)  

A convite da Direção da ASFIC/PJ o nosso Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel 

António Costa Mota, fez a representação por parte da AOFA (Ver Mais) 

- 2019-04-09 - A AOFA reuniu com os Oficiais da Escola das Armas  

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

António Costa Mota, e pelo Vogal do Conselho Nacional, Coronel Luís de Paula Campos reuniu 

em Mafra com os Oficiais da Escola das Armas (Ver Mais) 

- 2019-04-06 - Promoções – AOFA pede esclarecimentos ao MDN 

  Cumpre, antes de mais, recordar os antecedentes: 

Em ofício, colocou a AOFA as questões suscitadas pela forma, para si inaceitável, como se vêm 

processando as promoções nas Forças Armadas: para além das consequências remuneratórias  

só ocorrerem depois da publicação do Despacho conjunto do MDN e MF que as autoriza, estas 

só vêm tendo lugar no final de cada ano. (Ver Mais)  
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- 2019-04-05 - MDN responde ao nosso ofício que põe em causa a forma como se processam 

as promoções 

Em ofício (ver notícia de 22 de Março), colocou a AOFA as questões suscitadas pela forma 

inaceitável como se vêm processando as promoções nas Forças Armadas: para além das 

consequências remuneratórias  só ocorrerem depois da publicação do Despacho conjunto do 

MDN e MF que as autoriza, estas só vêm tendo lugar no final de cada ano. (Ver Mais)  

- 2019-04-04 - A AOFA reuniu com os Oficiais da Unidade de Apoio do Quartel-General da 

Zona Militar dos Açores (UAQGZMA) 

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 da UAQGZMA. (Ver Mais)  

- 2019-04-04 - Governo aprova Decreto-Lei sobre o descongelamento das progressões 

remuneratória – Quem defende os Militares? 

O Governo aprovou, em Conselho de Ministros, o diploma sobre o descongelamento das 

carreiras especiais, onde se incluem militares, juízes e polícias, e que prevê a recuperação de 

70% do tempo de serviço ‘relevante’ para a progressão, o que coloca os militares numa posição 

de clara discriminação, negativa mesmo! (Ver Mais)  

- 2019-04-04 - AOFA presente na evocação do 70º Aniversário da OTAN, a convite do CEMGFA 

Junto ao Padrão dos Descobrimentos, evocaram-se os 70 anos da assinatura do Tratado do 

Atlântico Norte, no qual Portugal esteve como membro fundador, entre uma dúzia de aliados. 

Actualmente a OTAN conta com 29 países. (Ver Mais)  

- 2019-04-03 - A AOFA reuniu com os Oficiais do Regimento de Guarnição nº 2 (RG2) 

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 RG2. (Ver Mais)  

- 2019-04-02 - A AOFA reuniu com os Oficiais do Regimento de Guarnição nº 1 (RG1) 

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

Mota, reuniu na Ilha Terceira com os Oficiais do RG1. (Ver Mais)  

- 2019-04-01 - O inaceitável projeto do Governo para o descongelamento das progressões 

remuneratórias – A posição de Associações Profissionais de Militares e das Forças e Serviços 

de Segurança. 

Na passada Sexta-feira, reuniram-se, em Lisboa, dirigentes de várias associações 

representativas de militares e de profissionais de forças e serviços de segurança, tendo como 

razão a apreciação do inaceitável “projeto legislativo sobre descongelamento de carreiras”. (Ver 

Mais) 
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4.2. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

- 2019-04-01 - A suspensão dos acordos de entidades prestadoras de serviços à ADM: AOFA 

envia ofício ao MDN 

Face à suspensão dos acordos por parte de entidade prestadoras de serviços à ADM, a AOFA, 

na linha, aliás, das suas posições anteriores, entendeu dever requerer ao MDN o pagamento 

dos chamados atrasados que serviram de pretexto para aquelas decisões, uma vez que a 

recente auditoria do Tribunal de Contas comprovou a inaceitável situação que a elas levou. (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  

- 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! 
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- Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) – Página Oficial 

- Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) - Facebook 

- Marinha 

- Exército 

- Força Aérea 

- Estado-Maior-General das Forças Armadas  

- Guarda Nacional Republicana 

- Associação Nacional de Sargentos 

- Associação de Praças 

- Associação dos Militares na Reserva e Reforma 

- EUROMIL 

- Associação dos Amigos das Forças Armadas Portuguesas 

- Clube Militar Naval 

- Clube do Sargento da Armada 

 

 

 

 

- Jornais e Revistas Nacionais  

- Cartaz Cultural de Lisboa 

- Cartaz Cultural do Porto 

- Cartaz Cultural de Coimbra 

- Cartaz Cultural do Algarve 

- Cartaz Cultural do Alentejo 

- Cartaz Cultural dos Açores 

- Cartaz Cultural da Madeira 

http://aofa.pt/
http://aofa.pt/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/
http://www.marinha.pt/
http://www.exercito.pt/
http://www.emfa.pt/
http://www.emgfa.pt/
http://www.gnr.pt/
https://ans.pt/
http://www.apracas.pt/
http://www.asmir.pt/
http://euromil.org/
http://afaportugal.org/
http://cmnaval.com/
https://www.csarmada.com/
https://www.leme.pt/jornais/
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
https://www.cm-coimbra.pt/index.php/areas-de-intervencao/cultura/agenda
http://www.cultalg.pt/
http://www.cultura-alentejo.pt/pagina.aspx?menu=10&id=10
http://pt.artazores.com/agenda/
http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx

