
 

 Tel: 21 441 77 44 |  Fax: 21 440 68 02 |  E-mail geral@aofa.pt | www.aofa.pt 
Avenida Bulhão Pato, nº 7, 1º Andar, 2825-846 Trafaria 

 

 

 
           

 

                             Resumo de  

                             Imprensa 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

12 Fevereiro 2019 



 

 

 

 

 

 

 

1 Grandes Destaques 

 

AOFA EM MOVIMENTO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Integrando um conjunto alargado de iniciativas que a AOFA levará a efeito nos próximos dias e que versam, em 

exclusivo, as questões do Sistema de Saúde Militar e mais concretamente do vastíssimo conjunto de irregularidades 

e ilegalidades detetadas pelo Tribunal de Contas na recente auditoria realizada ao IASFA/ADM, que mais não vem 

que confirmar tudo aquilo que a AOFA vinha documentalmente apresentando ao longo dos últimos anos, aqui fica, 

desde já, o Comunicado Oficial "IASFA/ADM soluções precisam-se, basta de negligência". Aceda AQUI ao 

Comunicado! 

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


 

 

 

 

 

 

 

Camaradas! Pese embora partes deste relatório já tivessem, durante os últimos dias, circulado 

pelas mais diversas formas, a AOFA, delas tendo pleno conhecimento, entendeu não as divulgar 

até que o próprio Tribunal de Contas o tornasse público.  

 

Publicado que foi pelo Tribunal de Contas, aqui o damos a conhecer, na íntegra. É composto por 

293 páginas, divididas por 3 grandes volumes, a saber : 

 

Volume 1 - Sumário Executivo 

Volume 2 - Desenvolvimento e Anexos 

Volume 3 - Alegações 

Aceda AQUI aos resultados, na íntegra, da Auditoria do Tribunal de Contas ao 

IASFA 

 

 

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


 

 

 

 

 
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 

 

 

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

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

 

         

 

 

- Operação de assistência a embarcação de pesca no Funchal (Marinha) 

- Embarcação salva-vidas resgata sul-africano em Sines (Marinha) 

- Marinha e Exército fazem treino conjunto (Marinha) 

- Engenhos explosivos inativados em Setúbal pelos Mergulhadores da Marinha (Marinha) 

 

 

 

- Estado já pagou 30 milhões por helicóptero militar avariado há mais de três anos (Diário de Notícias) 

- Oficiais exigem soluções para o IASFA (Abril) 

- Conselho Superior de Defesa dá parecer favorável a missão de cooperação naval com França 

(Observador) 

- Mergulhadores da Marinha inativam projéteis de artilharia em Setúbal (Sapo24) 

- Fragata portuguesa escolta porta-aviões francês em missão no Mediterrâneo (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/Marinha-coordena-operacao-de-assistencia-a-embarcacao-de-pesca-no-Funchal.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Embarca%C3%A7%C3%A3o-salva-vidas-resgata-sul-africano-em-Sines.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Marinha-e-Exercito-fazem-treino-conjunto.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Engenhos-explosivos-inativados-em-Setubal-pelos-Mergulhadores-da-Marinha.aspx
https://www.dn.pt/poder/interior/estado-ja-pagou-30-milhoes-por-helicoptero-militar-avariado-ha-mais-de-tres-anos-10562432.html
https://www.abrilabril.pt/nacional/oficiais-exigem-solucoes-para-o-iasfa
https://observador.pt/2019/02/11/conselho-superior-de-defesa-da-parecer-favoravel-a-missao-de-cooperacao-naval-com-franca/
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/mergulhadores-da-marinha-inativam-projeteis-de-artilharia-em-setubal
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/fragata-portuguesa-escolta-porta-avioes-frances-em-missao-no-mediterraneo
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 

 

 

 

 

 

 

 

- "Quando alguém come peixe, está a consumir plástico" (Diário de Notícias) 

- "Há maior consciência de que se deve meter a colher entre marido e mulher" (Diário de Notícias) 

- Há mais 73 mil precários do que no ano da troika (Diário de Notícias) 

- Grupo CUF suspende acordo com a ADSE (Diário de Notícias) 

- Promulgado diploma sobre identificação dos passageiros aéreos (Jornal de Notícias) 

- Falta grave ou incumprimento de requisitos podem afastar Carlos Costa (Jornal de Notícias) 

- ADSE conta com sector social para contornar saída de privados (Público) 

- Governo deixou de fixar metas ambientais para veículos do Estado (Público) 

- Sindicato quer que Governo pague 10 mil euros por dia se insistir na requisição (Público) 

- Contribuintes vão ter mais cinco dias para pagamento do IVA (Público) 

- Enfermeiros entregam intimação contra requisição civil (Ionline) 

- Paralisação adia 56% das 4.782 cirurgias previstas na primeira semana (Expresso) 

- Enfermeiros. Plataforma do crowdfunding pediu parecer sobre divulgação de dados à CNPD (Expresso) 

- Marcelo diz que chamou diretor da PSP para o ouvir sobre matérias sociais e laborais (Expresso) 

- Segurança Social está a cobrar a quem está isento (Observador) 

- Empresas de trabalho temporário continuam a ganhar milhões (Abril) 

- Governo diz que vai "apurar responsabilidades", partidos ponderam exoneração de Carlos Costa (Rádio 

Renascença) 

- Carlos Costa antecipou-se, mas 'caiu' no olho do furacão CGD. E agora? (Notícias ao Minuto) 

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/vida-e-futuro/interior/quando-alguem-come-peixe-esta-a-consumir-plastico-10555379.html
https://www.dn.pt/pais/interior/entrevista-violencia-domestica-sociedade-tem-de-ser-intolerante---sec-estado--10566892.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/12-fev-2019/interior/ha-mais-73-mil-precarios-do-que-no-ano-da-troika-10566227.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/grupo-cuf-suspende-acordo-com-a-adse-10567047.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/promulgado-diploma-sobre-identificacao-dos-passageiros-aereos-10566534.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/falta-grave-ou-incumprimento-de-requisitos-podem-afastar-carlos-costa--10565875.html
https://www.publico.pt/2019/02/12/economia/noticia/adse-conta-hospitais-sector-social-ultrapassar-diferendo-grupos-1861588#gs.XDBZ0r4E
https://www.publico.pt/2019/02/12/sociedade/noticia/governo-esqueceuse-fixar-metas-ambientais-veiculos-estado-1861512#gs.4VTLCf0i
https://www.publico.pt/2019/02/12/sociedade/noticia/sindicato-quer-governo-obrigado-pagar-10-mil-euros-dia-insistir-requisicao-1861602#gs.1wmhCeDF
https://www.publico.pt/2019/02/12/economia/noticia/contribuintes-cinco-dias-pagamento-iva-1861614#gs.gYcgjD6t
https://ionline.sapo.pt/artigo/646110/enfermeiros-entregam-intimacao-contra-requisicao-civil?seccao=Portugal_i
https://www.expresso.pt/sociedade/2019-02-11-Paralisacao-adia-56-das-4.782-cirurgias-previstas-na-primeira-semana#gs.zpBSiY8i
https://www.expresso.pt/revista-de-imprensa/2019-02-12-Enfermeiros.-Plataforma-do-crowdfunding-pediu-parecer-sobre-divulgacao-de-dados-a-CNPD
https://www.expresso.pt/politica/2019-02-11-Marcelo-diz-que-chamou-diretor-da-PSP-para-o-ouvir-sobre-materias-sociais-e-laborais#gs.AkgFdYLC
https://observador.pt/2019/02/11/cuidado-ao-preencher-a-declaracao-trimestral-a-seguranca-social-esta-a-cobrar-mesmo-que-esteja-isento/
https://www.abrilabril.pt/trabalho/empresas-de-trabalho-temporario-continuam-ganhar-milhoes
https://rr.sapo.pt/noticia/140755/governo-diz-que-vai-apurar-responsabilidades-partidos-ponderam-exoneracao-de-carlos-costa
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1197112/carlos-costa-antecipou-se-mas-caiu-no-olho-do-furacao-cgd-e-agora


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

3.2. Pelo Mundo  

- Suspender convenções com privados? Conselho Geral da ADSE reúne-se hoje (Notícias ao Minuto) 

- Juros da dívida de Portugal caem a dois, cinco e dez anos (Notícias ao Minuto) 

 

 

 

 

- Menos dinheiro para o muro, mas Trump insiste: "Vamos construí-lo" (Diário de Notícias) 

- Doze dirigentes separatistas catalães começam a ser julgados em Madrid (Jornal de Notícias) 

- Democratas e republicanos anunciam acordo provisório sobre muro exigido por Trump (Jornal de 

Notícias) 

- Venezuela audita Guaidó por suspeita de falsificação de dados (Jornal de Notícias) 

- Rússia vai testar uma Internet nacional desligada do resto do mundo (Público) 

- May descarta proposta de Corbyn para manter Reino Unido numa união aduaneira com a UE (Público) 

- Nicolás Maduro lança "maiores manobras militares de sempre" em resposta a Trump (Correio da Manhã) 

- O perigo de legitimar a extrema-direita: a democracia costuma encontrar saídas mas às vezes suicida-se 

(Expresso) 

- Tropas dos EUA dificultam acesso de ajuda humanitária ao campo de Rukban (Abril) 

- Governador da Califórnia retira Guarda Nacional da fronteira com México (Notícias ao Minuto) 

- Brexit: Fracasso seria "ferida aberta" na sociedade britânica (Notícias ao Minuto) 

- ONU: Estados Unidos e Rússia preparam resoluções opostas sobre Venezuela para Conselho de 

Segurança (Sapo24) 

- Maduro reforça fronteira devido à chegada da ajuda humanitária (Sol) 

 

   

  

 

 

 

 

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

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 

http://www.aofa.pt/
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1197077/suspender-convencoes-com-privados-conselho-geral-da-adse-reune-se-hoje
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1197139/juros-da-divida-de-portugal-caem-a-dois-cinco-e-dez-anos
https://www.dn.pt/mundo/interior/democratas-e-republicanos-anunciam-acordo-provisorio-sobre-muro-exigido-por-trump-10566961.html
https://www.jn.pt/mundo/interior/doze-dirigentes-separatistas-catalaes-comecam-a-ser-julgados-em-madrid-10567040.html
https://www.jn.pt/mundo/interior/democratas-e-republicanos-anunciam-acordo-provisorio-sobre-muro-exigido-por-trump-10567111.html
https://www.jn.pt/mundo/interior/venezuela-audita-guaido-por-suspeita-de-falsificacao-de-dados-10566730.html
https://www.publico.pt/2019/02/11/tecnologia/noticia/russia-vai-experimentar-desconectar-internet-pais-resto-mundo-1861567#gs.Ez3SZ9bM
https://www.publico.pt/2019/02/11/mundo/noticia/brexit-may-descarta-proposta-corbyn-manter-reino-unido-uniao-aduaneira-1861555#gs.bo8D7vAl
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/nicolas-maduro-lanca-maiores-manobras-militares-de-sempre-em-resposta-a-trump?ref=HP_Grupo1
https://www.expresso.pt/analise/2019-02-11-O-perigo-de-legitimar-a-extrema-direita-a-democracia-costuma-encontrar-saidas-mas-as-vezes-suicida-se
https://www.abrilabril.pt/internacional/tropas-dos-eua-dificultam-acesso-de-ajuda-humanitaria-ao-campo-de-rukban
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1197038/governador-da-california-retira-guarda-nacional-da-fronteira-com-mexico
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1197126/brexit-fracasso-seria-ferida-aberta-na-sociedade-britanica
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/onu-estados-unidos-e-russia-preparam-resolucoes-opostas-sobre-venezuela-para-conselho-de-seguranca
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/onu-estados-unidos-e-russia-preparam-resolucoes-opostas-sobre-venezuela-para-conselho-de-seguranca
https://sol.sapo.pt/artigo/646143


 

 

 

 

 
reforço da cooperação entre as duas Instituições, contribuindo, por essa via, para o 

cumprimento das missões que lhes estão atribuídas (Ver Mais) 

- 2019-02-06 - A AOFA reuniu, em Lisboa, com os Oficiais do Regimento de Transportes  

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

António Costa Mota e pelo Vogal do Conselho Nacional, Coronel João Marquito, reuniu com os 

Oficiais do Regimento de Transportes (RT) (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) 

- 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) 

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-regimento-de-transportes/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-em-lisboa-com-os-oficiais-do-colegio-militar/
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/


 

 

 

 

 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

-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 

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”  

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/
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


 

 

 

 

 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

- 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”             

 

 

 

- 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 

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
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


 

 

 

 

 

5.1. Páginas Oficiais 

5.2. Cultura 

Outros Temas de Interesse 5 

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 

- 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 

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/
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


 

 

 

 

 
- Cartaz Cultural dos Açores 

- Cartaz Cultural da Madeira 

http://pt.artazores.com/agenda/
http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx

