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1 Grandes Destaques 

 

AOFA EM MOVIMENTO 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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://aofa.pt/associados/inscricao/
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
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Reserve já o seu lugar neste workshop! Inscreva-se AQUI 

 

 

 

         

 

 

- Português e polaca resgatados de veleiro nos Açores (Marinha) 

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

(EMGFA) 

- Seminário CIMIC realiza-se esta semana em Oeiras (EMGFA) 

 

 

 

- Céus de Portugal recebem exercícios militares (Diário de Notícias) 

- As imagens do furtivo bombardeiro B2 dos EUA a abastecer nos Açores (Jornal de Notícias) 

 

 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

https://forms.gle/fjXKzk5TTWode7qVA
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Portugues-e-polaca-resgatados-de-veleiro-nos-Acores.aspx
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1423
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1423
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1424
https://www.dn.pt/poder/interior/exercicios-militares-nos-ceus-de-portugal-11281861.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/as-imagens-do-furtivo-bombardeiro-b2-dos-eua-a-abastecer-nos-acores-11284028.html


 

 

 

 

 

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  

  

 

 
- Oficial (identificado perante a AOFA, mas que solicitou anonimato) – “Esses gajos dos helicópteros” (Novo) 

- Oficial (identificado perante a AOFA, mas que solicitou anonimato) – “Até um dia Camarada” (Novo) 

- 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"  

 

 

 

 

 

 

- Colocações da 2.ª fase. Restam 6734 vagas. São quase todas no interior (Diário de Notícias) 

- Aviões da TAP põem importações a crescer seis vezes mais do que exportações (Diário de Notícias) 

- Elisa Ferreira com o pelouro da Coesão e Reformas na Comissão Europeia (Jornal de Notícias) 

- Só 1% dos professores portugueses tem menos de 30 anos. OCDE avisa outra vez para o envelhecimento 

da classe (Público) 

- Manuais gratuitos. Queixas atrás de queixas (Ionline) 

- Início do ano letivo. Portugal é dos países da OCDE onde o envelhecimento da classe docente foi mais 

rápido (Expresso) 

- Juros da dívida continuam em alta. Mas Portugal pode pagar novos mínimos no leilão de quarta-feira 

(Expresso) 

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
http://merlin37.com/gajoshelis?fbclid=IwAR2o_ExlnBBJO5MHHKAEBg6HulcTXPZVd1K3v7QdekDKyGjY3RWMvouq1dQ
http://merlin37.com/home-1/ateumdia?fbclid=IwAR2UJ4iC_nA0mXZ3ssf8_slS6uREEUX1nQvootvUzw5ocefIZ-ROn6_b8lk
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/vida-e-futuro/interior/colocacoes-da-2-fase-restam-6734-vagas-sao-quase-todas-no-interior-11282086.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/avioes-da-tap-poem-importacoes-a-crescer-seis-vezes-mais-do-que-exportacoes-11283672.html
https://www.jn.pt/mundo/interior/elisa-ferreira-com-o-pelouro-da-coesao-e-reformas-na-comissao-europeia-11285101.html
https://www.publico.pt/2019/09/10/sociedade/noticia/novo-aviso-ocde-professores-portugueses-sao-velhos-1886031
https://www.publico.pt/2019/09/10/sociedade/noticia/novo-aviso-ocde-professores-portugueses-sao-velhos-1886031
https://ionline.sapo.pt/artigo/670668/manuais-gratuitos-queixas-atras-de-queixas-?seccao=Portugal_i
https://expresso.pt/sociedade/2019-09-10-Inicio-do-ano-letivo.-Portugal-e-dos-paises-da-OCDE-onde-o-envelhecimento-da-classe-docente-foi-mais-rapido
https://expresso.pt/sociedade/2019-09-10-Inicio-do-ano-letivo.-Portugal-e-dos-paises-da-OCDE-onde-o-envelhecimento-da-classe-docente-foi-mais-rapido
https://expresso.pt/economia/2019-09-10-Juros-da-divida-continuam-em-alta.-Mas-Portugal-pode-pagar-novos-minimos-no-leilao-de-quarta-feira
https://expresso.pt/economia/2019-09-10-Juros-da-divida-continuam-em-alta.-Mas-Portugal-pode-pagar-novos-minimos-no-leilao-de-quarta-feira


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

- Cartel no crédito à habitação multado em 225 milhões de euros (Abril) 

- Milhares de enfermeiros assinam petições pelas carreiras (Abril) 

- Evolução do emprego – leitura enviesada das estatísticas (Abril) 

- Arranca o ano letivo 2019/2020. Saiba quais são as novidades (Rádio Renascença) 

- Diretores querem mais auxiliares, professores e novos computadores nas escolas (Rádio Renascença) 

 

 

  

 

 

- Parlamento britânico suspenso durante cinco semanas. Deputados lutaram até ao fim (Diário de Notícias) 

- "Trump é tóxico na Europa". Só 5% dos europeus confiam nos EUA (Diário de Notícias) 

- Trump afasta possibilidade de retomar negociações com talibãs (Diário de Notícias) 

- Talibãs ameaçam EUA caso Washington abandone negociações de paz (Diário de Notícias) 

- ONU: Austeridade causa violações regulares de direitos humanos (Jornal de Notícias) 

- Von der Leyen anuncia nova Comissão Europeia, Elisa Ferreira na pasta da Coesão e Reformas (Público) 

- Governo de Giuseppe Conte recebe voto de confiança dos deputados (Expresso) 

- Interferência dos EUA nos assuntos de Hong Kong é "extremamente inapropriada", diz chefe do Governo 

(Expresso) 

 

   

  

 

 

 

 

- 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  

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

3.2. Pelo Mundo  

https://www.abrilabril.pt/nacional/cartel-no-credito-habitacao-multado-em-225-milhoes-de-euros
https://www.abrilabril.pt/trabalho/milhares-de-enfermeiros-assinam-peticoes-pelas-carreiras
https://www.abrilabril.pt/trabalho/evolucao-do-emprego-leitura-enviesada-das-estatisticas
https://rr.sapo.pt/2019/09/10/pais/arranca-o-ano-letivo-20192020-saiba-quais-sao-as-novidades/noticia/164032/
https://rr.sapo.pt/2019/09/10/pais/diretores-querem-mais-auxiliares-professores-e-novos-computadores-nas-escolas/noticia/164038/
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/10-set-2019/interior/parlamento-britanico-suspenso-cinco-semanas-deputados-lutaram-ate-ao-fim-11283132.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/trump-e-toxico-na-europa-so-5-dos-europeus-confiam-nos-eua-11282161.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/trump-afasta-possibilidade-de-retomar-negociacoes-com-talibas-11284489.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/talibas-ameacam-eua-caso-washington-abandone-negociacoes-de-paz-11284825.html
https://www.jn.pt/economia/interior/austeridade-causa-violacoes-regulares-de-direitos-humanos-11285091.html
https://www.publico.pt/2019/09/10/mundo/noticia/von-der-leyen-confirma-elisa-ferreira-comissao-europeia-1886099
https://expresso.pt/internacional/2019-09-09-Governo-de-Giuseppe-Conte-recebe-voto-de-confianca-dos-deputados
https://expresso.pt/internacional/2019-09-10-Interferencia-dos-EUA-nos-assuntos-de-Hong-Kong-e-extremamente-inapropriada-diz-chefe-do-Governo
https://expresso.pt/internacional/2019-09-10-Interferencia-dos-EUA-nos-assuntos-de-Hong-Kong-e-extremamente-inapropriada-diz-chefe-do-Governo
http://aofa.pt/aofa-presente-na-cerimonia-militar-do-dia-do-estado-maior-general-das-forcas-armadas/
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
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 

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

