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Pela Dignidade dos Ex-Militares - Na Administração Pública 

A AOFA apela a todos os Militares, mas igualmente aos nossos Concidadãos que considerem 

assinar esta Petição. Poderão ler as respetivas motivações e assinar AQUI 

 

 

 

Pela Suspensão da Eficácia do RAMMFA (Regulamento de 

Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas) 

A AOFA apela a todos os Militares, mas igualmente aos nossos Concidadãos que considerem 

assinar esta Petição. Poderão ler as respetivas motivações e assinar AQUI 

http://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT88265
http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT89309


 

 

 

 

 

 

 

Apoio Social e Clínico aos Militares e seus agregados familiares 

A AOFA apela a todos os Militares, mas igualmente aos nossos Concidadãos que considerem 

assinar esta Petição. Poderão ler as respetivas motivações e assinar AQUI 

 

 

 

 

Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

 

 

 

http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT84943
http://www.aofa.pt/rimp/Regulamento_Conta_Solidaria.pdf


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

  

         

 

 

 

- Museu de Marinha distinguido nos prémios APOM 2018 (Marinha) 

- Comissão de Defesa Nacional visitou o Regimento de Guarnição nº 3 (Exército) 

- Exército solidário com a Cruz Vermelha Portuguesa (Exército) 

- Militares no Mali ministraram Curso de Sistemas de Informação Geográfica (Exército) 

- Comemoração dos 25 anos da primeira participação portuguesa nas missões das Nações Unidas 

(Exército) 

- Presidente da República "voa" com crianças nos Açores (Força Aérea) 

- 2.ª Rotação de militares no Baltic Air Policing 2018 (Força Aérea) 

- Mensagem do Almirante CEMGFA aos militares da 3ª FND na República Centro Africana (EMGFA) 

 

 

 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

- Militares Portugueses atacados na República Centro-Africana  

- C130 da Força Aérea Portuguesa | Reportagem CMTV  

- Força Aérea resgata tripulante de pesqueiro a 330 km da Terceira  

- Conhece o Instituto Hidrográfico?  

- 100 anos da Batalha de La Lys: 400 soldados portugueses morreram  

- Academia da Força Aérea – 40 anos 

- Novo Fardamento do Exército Português 

- Militares Portugueses arriscam a vida pela Paz no Mali 

- O interior da Força Aérea Portuguesa como "Nunca Visto" 

- 25º Aniversário da AOFA – Aceda aqui a todos os vídeos da Cerimónia 

https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Museu-de-Marinha-distinguido-nos-premios-APOM-2018.aspx
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/554
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/553
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/552
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/551
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/551
http://www.emfa.pt/www/noticia-1761-presidente-da-republica-quot-voa-quot-com-criancas-nos-acores
http://www.emfa.pt/www/noticia-1758-2-rotacao-de-militares-no-baltic-air-policing-2018
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1219
https://www.cmjornal.pt/multimedia/videos/detalhe/militares-portugueses-atacados-na-republica-centro-africana?ref=videos_BarraLat
https://www.youtube.com/watch?v=RVp6pFGE1LM
https://www.youtube.com/watch?v=-jis5mCpj2Y
https://www.youtube.com/watch?v=k6EVnmD7ej8
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/100-anos-da-batalha-de-la-lys-400-soldados-portugueses-morreram_v1068708
https://www.youtube.com/watch?v=9fTeDuSoXPU
https://www.youtube.com/watch?v=p8h7rSt-CJs
http://www.tvi24.iol.pt/videos/sociedade/militares-portugueses-arriscam-a-vida-pela-paz-no-mali/5851bc690cf29541c419c525
http://sicnoticias.sapo.pt/programas/nunca-visto/2017-12-02-O-interior-da-Forca-Aerea-Portuguesa-como-Nunca-Visto
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlJ5fC8oWkHkc-jQJ_CJkqZR3O-Uuh7qB


 

 

 

 

 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

3.1. Em Portugal 

- Repórter TVI – “O Cartel do Fogo” – O trabalho de investigação da jornalista Ana Leal que 

contou com a participação de inúmeros Oficiais das Forças Armadas, de entre os quais vários 

Dirigentes da AOFA 

- Repórter TVI - Comandos na República Centro-Africana (RCA) - A Guerra Esquecida  

 

 

 

- Almirante Fernando Melo Gomes - "As Missões da Marinha - O Duplo Uso" (Novo) 

- Vice-Almirante Cunha Lopes – “As Forças Armadas e as Missões de Interesse Público”   

- Tenente-General António Menezes – “O Meu Capitão”  

- Almirante Mendes Calado (CEMA e AMN) – Discurso no Dia da Marinha  

- Tenente-General Mário Cabrita - "A Verdade a Nu"  

- Major-General Carlos Branco - Porquê uma Estratégia de Segurança Nacional?  

- Tenente-Coronel António Costa Mota (Tomada de Posse – 5 de Maio de 2018) 

- Capitão de Mar-e-Guerra António Almeida de Moura (Tomada de Posse – 5 de Maio de 2018) 

- Tenente-General Formeiro Monteiro (Tomada de Posse – 5 de Maio de 2018) 

- Coronel José Santos Coelho – Vídeo do discurso proferido no dia 25 de Abril 

- Coronel Farmacêutico José Damas Móra - "Uma Armadilha chamada HFAR" - Um relato na primeira 

pessoa  

- General Conceição e Silva – Sobre Armas, Militares na Reforma e Incentivos à AOFA  

- Major-General Jorge Aires - Recrutamento militar: dificuldades e desafios 

- General Pinto Ramalho in Editorial da Revista Militar nº 1, de Janeiro de 2018 

- Coronel José Gonçalves Novo - "Uma caçada em tempo de guerra" 

- Tenente-General Formeiro Monteiro - "O Serviço Militar em Portugal - O Debate Necessário" 

 

 

 

 

 

 

- Apoios sociais: Há novos valores para o abono de família (Diário de Notícias) 

- BE quer fim dos vistos gold e legalização de 30 mil imigrantes (Diário de Notícias) 

- Ministério trava greve em dia de provas de aferição (Diário de Notícias) 

http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e25
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e25
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e25
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e23
http://www.aofa.pt/artigos/ALM_Melo_Gomes_Marinha_Duplo_Uso.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/VALM_Cunha_Lopes_FAS_e_MIP.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Antonio_Menezes_O_Meu_Capitao.pdf
https://www.marinha.pt/pt/media-center/destaques/Paginas/DISCURSO-DO-ALMIRANTE-CEMA-E-AMN-POR-OCASIAO-DA-CERIMONIA-MILITAR-DO-DM2018.aspx
https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/convidados/interior/a-verdade-a-nu-9356696.html
http://expresso.sapo.pt/opiniao/2018-05-11-Porque-uma-Estrategia-de-Seguranca-Nacional-#gs.S9TnBhM
https://www.youtube.com/watch?v=3vUfcp_tb1w
https://www.youtube.com/watch?v=0jRjsCoRCz0
https://www.youtube.com/watch?v=FOkshNTlFq4
https://www.youtube.com/watch?v=9fbYWXTAaFA
http://www.aofa.pt/rimp/20180406_Cor_Damas_Mora_HFAR_uma_armadilha.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/20180406_Cor_Damas_Mora_HFAR_uma_armadilha.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Gen_Conceicao_e_Silva_Armas_Reformados_Militares.pdf
https://www.abrilabril.pt/recrutamento-militar-dificuldades-e-desafios
http://www.aofa.pt/artigos/General_Pinto_Ramalho_Rev_Mil_Janeiro_2018.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Coronel_Novo_Uma_cacada_em_tempo_de_guerra.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/O_Servico_Militar_o_debate_necessario.pdf
https://www.dinheirovivo.pt/economia/apoios-sociais-ha-novos-valores-para-o-abono-de-familia/
https://www.dn.pt/portugal/interior/be-quer-fim-dos-vistos-gold-e-legalizacao-de-30-mil-imigrantes-9430117.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/ministerio-trava-greve-em-dia-de-provas-de-afericao-9428672.html


 

 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo 

- Catarina e Jerónimo multiplicam avisos a Costa (Diário de Notícias) 

- Estado vai vender terrenos da antiga Lisnave num único lote (Diário de Notícias) 

- Governo nomeia Comissão para instalar Centro para a Defesa do Atlântico (Diário de Notícias) 

- Governo recua e só aceita pagar IMI de prédios vazios (Jornal de Notícias) 

- Polícias, militares e professores à espera de progressões na carreira (Jornal de Notícias) 

- Enfermeiros marcam greve a horas extra a partir de julho (Jornal de Notícias) 

- Interior do interior, a fronteira concentra riscos demográficos (Público) 

- Portugal desperdiça fundo que apoia oferta de fruta a crianças (Público) 

- Venda de sacos de plástico caiu 94% em três anos de taxa (Público) 

- Factura de carregamento dos carros eléctricos poderá incluir a “taxa RTP” (Público) 

- Costa diz que não vale a pena antecipar problemas com o OE de 2019 (Público) 

- PCP só decide sobre orçamento depois de o discutir (Ionline) 

- Governo anunciou que ia propor novas regras para a progressão dos professores em novembro (Ionline) 

- Portugal é um dos países mais pacíficos do mundo (Ionline) 

- Processo do incêndio de Pedrógão tem mais três arguidos (Expresso) 

- Uma semana de clarificação para os juros da dívida (Expresso) 

- Milhares de pessoas desfilam em Lisboa a exigir valorização do trabalho (Notícias ao Minuto) 

- Pais vão receber vales para livros através de plataforma (Rádio Renascença) 

 

 

 

 

- Merkel considera "deprimente" atitude de Donald Trump no G7 (Diário de Notícias) 

- Kim vs. Trump: depois das trocas de insultos é hora do frente-a-frente (Diário de Notícias) 

- Uma fotografia, seis versões: o momento de tensão vivido no G7 (Diário de Notícias) 

- Alunos carenciados precisam dos docentes mais qualificados e experientes (Jornal de Notícias) 

- País Basco. Independentistas formam cordão humano de 200km para exigir referendo (Ioline) 

- França responde a Trump que cooperação internacional não pode depender de raiva (Expresso) 

- Exército realiza exercício militar surpresa na fronteira com a Síria (Notícias ao Minuto) 

 

 

 

 

https://www.dn.pt/portugal/interior/catarina-e-jeronimo-multiplicam-avisos-a-costa-9429018.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/estado-vai-vender-terrenos-da-antiga-lisnave-num-unico-lote-9430547.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/governo-nomeia-comissao-para-instalar-centro-para-a-defesa-do-atlantico-9430158.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/governo-recua-e-so-aceita-pagar-imi-de-predios-vazios-9428247.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/policias-militares-e-professores-a-espera-de-progressoes-na-carreira-9425735.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/enfermeiros-marcam-greve-a-horas-extra-a-partir-de-julho-9424748.html
https://www.publico.pt/2018/06/11/local/noticia/interior-do-interior-a-fronteira-concentra-riscos-demograficos-1833785
https://www.publico.pt/2018/06/11/sociedade/noticia/portugal-desperdica-milhoes-em-programa-europeu-para-dar-fruta-a-criancas-1833804
https://www.publico.pt/2018/06/11/sociedade/noticia/venda-de-sacos-de-plastico-leves-caiu-80-em-tres-anos-de-taxa-1833715
https://www.publico.pt/2018/06/10/economia/noticia/factura-de-carregamento-dos-carros-electricos-pode-incluir-a-taxa-rtp-1833799
https://www.publico.pt/2018/06/10/politica/noticia/costa-diz-que-nao-vale-a-pena-antecipar-problemas-com-o-oe-de-2019-1833904
https://ionline.sapo.pt/artigo/615278/pcp-so-decide-sobre-orcamento-depois-de-o-discutir-?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/615245/governo-anunciou-que-ia-propor-novas-regras-para-a-progressao-dos-professores-em-novembro?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/615238/portugal-e-um-dos-paises-mais-pacificos-do-mundo?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-06-11-Processo-do-incendio-de-Pedrogao-tem-mais-tres-arguidos
http://expresso.sapo.pt/economia/2018-06-11-Uma-semana-de-clarificacao-para-os-juros-da-divida
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1026570/milhares-de-pessoas-desfilam-em-lisboa-a-exigir-valorizacao-do-trabalho
http://rr.sapo.pt/noticia/115565/pais-vao-receber-vales-para-livros-atraves-de-plataforma
http://rr.sapo.pt/noticia/115565/pais-vao-receber-vales-para-livros-atraves-de-plataforma
https://www.dn.pt/mundo/interior/angela-merkel-considera-deprimente-atitude-de-donald-trump-perante-o-g7-9429269.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/kim-vs-trump-depois-das-trocas-de-insultos-e-hora-do-frente-a-frente-9428980.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/as-seis-versoes-do-momento-de-tensao-vivido-no-g7-9428055.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/alunos-carenciados-precisam-dos-docentes-mais-qualificados-e-experientes-9430898.html
https://ionline.sapo.pt/artigo/615274/pais-basco-independentistas-formam-cordao-humano-de-200km-para-exigir-referendo?seccao=Mundo_i
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-06-10-Franca-responde-a-Trump-que-cooperacao-internacional-nao-pode-depender-de-raiva
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1026980/exercito-realiza-exercicio-militar-surpresa-na-fronteira-com-a-siria


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

 

 

 

 

 

 

- 2018-05-30 - AOFA presente na Assembleia da República na Conferência "As Forças 

Armadas e as Missões de Interesse Público"  

Promovida pela Comissão de Defesa Nacional, a Conferência contou, por parte da AOFA, com a 

presença de diversos Oficiais, de entre os quais o Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel 

António Costa Mota, o Presidente da Assembleia-Geral, Capitão de Mar-e-Guerra António Almeida de 

Moura e o Presidente do Conselho Deontológico, Major-General Jorge Aires (Ver Mais) 

- 2018-05-29 - AOFA presente nas cerimónias do Dia Internacional dos Capacetes Azuis  

A cerimónia comemorativa do Dia internacional dos Capacetes Azuis, realizada em Belém, foi 

presidida por Sua Excelência o Presidente da República. A representação da AOFA, convidada por Sua 

Exa. o CEMGFA, esteve a cargo do Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa 

Mota (Ver Mais) 

- 2018-05-28 - AOFA presente nas comemorações do 4º Aniversário do Hospital das Forças 

Armadas (HFAR)  

A convite de sua Excelência o Almirante CEMGFA a AOFA foi convidada a estar presente na cerimónia 

comemorativa do 4º Aniversário do HFAR. A nossa representação esteve a cargo do Presidente do 

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

- 2018-05-28 - AOFA pede que CEMFA esclareça dúvidas sobre as indemnizações pagar e 

tempo de serviço adicional a prestar pelos que pretendem ser abatidos ao Quadro 

Permanente  

Com a Portaria 188/2016 e o Despacho 51/2016 alteraram-se profundamente as condições impostas 

aos que pretendem o abate ao QP. Face às dúvidas suscitadas, nomeadamente no que à 

retroatividade da aplicação destes novos enquadramentos diz respeito, a AOFA resolveu solicitar os 

necessários esclarecimentos ao CEMFA (Ver Mais) 

- 2018-05-20 - AOFA 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 

http://www.aofa.pt/
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=1000
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=998
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=999
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=997


 

 

 

 

 
este ano se realizaram em Peniche. A AOFA esteve representada pelo Presidente do Conselho 

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

- 2018-05-19 - AOFA presente nas comemorações do 27º Aniversário da Associação 

Socioprofissional da Polícia Marítima (ASPPM)  

A convite da Direção da ASPPM a AOFA esteve presente nas comemorações do 27º Aniversário que 

este ano decorreram no Concelho de Alcochete, Freguesia do Samouco. A nossa representação 

esteve a cargo do Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2018-05-16 - AOFA envia a numerosas entidades a descrição do que se passou à volta da 

aprovação pelo CC/IASFA do Relatório de Atividades de 2017  

Face ao envio pelo IASFA do Relatório de Atividades de 2017para o MDN em 10 de Maio, sem 

qualquer possibilidade de serem confirmadas as referidas introduções das sugestões e correções 

sugeridas na reunião do Conselho Consultivo do IASFA de 9 de Maio, a AOFA reforçou a sua intenção 

de relatar todas as envolventes do inaceitável processo a diversas entidades: PR, Assembleia da 

República (todos os Grupos Parlamentares), MDN, Chefes Militares (Ver Mais) 

- 2018-05-14 - AOFA apresenta propostas ao MDN sobre o Regime de Contrato Especial  

Na sequência da reunião que teve lugar no MDN em 26 de Abril, como noticiado nesta página, a 

AOFA ficou de enviar as suas propostas para alteração dos diplomas que tinham submetidos à nossa 

apreciação, o que fez agora (Ver Mais) 

- 2018-05-14 - AOFA presente no 44º Aniversário da ADFA  

Correspondendo ao convite da Direcção Nacional da Associação dos Deficientes das Forças Armadas 

para a Sessão Solene Comemorativa do 44º Aniversário da fundação da ADFA, que foi presidida por 

Sua Excelência o Secretário de Estado da Defesa Nacional, Dr. Marcos Perestrello, ocorrida hoje, na 

Sede Nacional, a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) esteve representada pelo Coronel 

João Miguel de Jesus Marquito, Vogal do Conselho Nacional (Ver Mais) 

- 2018-05-09 - AOFA participa no Conselho Consultivo do IASFA destinada a emitir parecer 

sobre o Relatório de Atividades de 2017  

Convocada em 2018ABR30 pelo IASFA para indicar o seu representante na reunião, a AOFA 

respondeu de imediato, nomeando o Vogal do Conselho Nacional e membro do Secretariado COR 

Paula Campos. O mesmo mail anexava o Relatório de Atividades de 2017 que iria ser apreciado na 

reunião do Conselho Consultivo do IASFA (CC/IASFA) (Ver Mais) 

- 2018-05-05 - Tomada de Posse dos Membros dos Órgãos Sociais da AOFA, eleitos a 3 de 

Março  

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=995
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=990
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=993
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=991
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=988
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=992


 

 

 

 

 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

A cerimónia decorreu nas instalações do Instituto Universitário Militar (IUM) e contou com a presença 

de cerca de 30 (trinta) Entidades Civis e Militares, nelas incluídas representantes dos Grupos 

Parlamentares do PSD, PS e PCP, do CEMGFA, CEMA, CEME e CEMFA, e ainda da Direção do IUM na 

pessoa do Vice-Almirante Edgar Bastos Ribeiro (Ver Mais) 

- 2018-05-04 - Associações Profissionais de Militares e Organizações das Forças e Serviços de 

Segurança suspendem a vigília iniciada a 2 de Maio  

Na sequência de várias diligências visando o descongelamento da progressão nos respetivos regimes 

remuneratórios (junto dos Ministros correspondentes, do Primeiro-Ministro e do Presidente da 

República) e face ao insucesso das mesmas, as APM e as Organizações representativas das Forças e 

Serviços de Segurança iniciaram uma vigília junto da Presidência da República a 2 de Maio. 

Suspenderam hoje essa vigília, face ao prometido inicio do diálogo com o Governo (Ver Mais) 

 

 

- 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” 

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

justiça em matéria de “Valorizações Remuneratórias”             

 

 

 

 

 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=984
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=994
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
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.pdf


 

 

 

 

 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

 

 

 

- AOFA (Efectivos nas Forças Armadas) – Actualizado a 31 de Dezembro de 2017  

- AOFA (Remunerações na Administração Pública) – Actualizado 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/10_4_12_13_IASFA_PROPOSTA_Futuro_IASFA_Projecto_FINAL_JAN2016_Com_ANEXOS_e_Ass.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/10_4_12_13_IASFA_PROPOSTA_Futuro_IASFA_Projecto_FINAL_JAN2016_Com_ANEXOS_e_Ass.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


 

 

 

 

 

5.1. Páginas Oficiais 

5.2. Cultura 

Outros Temas de Interesse 5 

 

 

 

 
 

 

 

- Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 

- 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 

- Clube de Praças 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.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/
http://www.clubepracasarmada.pt/
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

