
 

 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 Abril 2018 



 

 

 

 

 

  

 

  1          Grandes Destaques 

 

 

Aceda AQUI ao trabalho sobre Efectivos nas Forças Armadas 

 

 

 

 

Aceda AQUI ao trabalho sobre Remunerações na Administração Pública 

http://www.aofa.pt/rimp/2017_DEZ_Efectivos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/2017_OUT_Remuneracoes.pdf
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Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

 

 

         

 

 

 

 

- Exército presente no 634º aniversário da Batalha dos Atoleiros (Exército) 

- Concerto assinala Centenário da Aeronáutica em Alverca (Força Aérea) 

- Presidente da Câmara de Beja visita Base Aérea N.º11 (Força Aérea) 

- Fragata da Marinha Portuguesa transporta migrantes irregulares para Sicília (EMGFA) 

- Missa de despedida do Bispo D. Manuel Linda celebrada no Mosteiro dos Jerónimos (EMGFA) 

 

 

-  

 

- Juíz Bernardo Colaço - Um militar não é polícia (Diário de Notícias) 

- Descongelamento das progressões remuneratórias marca passo (Abril) 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

http://www.aofa.pt/rimp/Regulamento_Conta_Solidaria.pdf
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/487
http://www.emfa.pt/www/noticia-1694-concerto-assinala-centenario-da-aeronautica-em-alverca
http://www.emfa.pt/www/noticia-1695-presidente-da-camara-de-beja-visita-base-aerea-n-11
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/1176
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/1177
https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/convidados/interior/um-militar-nao-e-policia-9252580.html
https://www.abrilabril.pt/nacional/descongelamento-das-progressoes-remuneratorias-marca-passo


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

 

- 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 

- 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  

 

 

 

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

(Novo) 

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

- 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" 

 

 

  

 

 

 

- Governo adia para 2019 mexidas nas pensões das carreiras longas (Diário de Notícias) 

- Portugal já cumpriu dois terços do plano de financiamento (Diário de Notícias) 

- Promoções na PSP não vão impedir protestos (Diário de Notícias) 

2.3. Vídeos 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

3.1. Em Portugal 

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
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/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.dn.pt/dinheiro/interior/governo-adia-para-2019-mexidas-nas-pensoes-das-carreiras-longas-9252471.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/portugal-ja-cumpriu--dois-tercos-do-plano-de-financiamento-9252487.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/promocoes-na-psp-nao-vao-impedir-protestos-9252167.html


 

 

 

 

 
- Porto e Vila Nova de Gaia vão ter uma nova ponte sobre o Douro (Diário de Notícias) 

- Retoma deve sobrar para acomodar os 800 milhões de euros no défice de 2018 (Diário de Notícias) 

- Matrículas vão exigir que alunos vivam com encarregados de educação (Jornal de Notícias) 

- Marcelo avisa: se não houver acordo para OE há eleições (Público) 

- Esquerda à espera de saber quem manda: Costa ou Centeno? (Ionline) 

- PS e direita chumbam projeto de lei sobre reformas sem cortes aos 63 anos (Expresso) 

- Portugal coloca dívida a 15 anos com taxa mais baixa de sempre (Expresso) 

- Governo deve aprovar esta quinta-feira défice de 0,7% para 2018 com a oposição do BE (Observador) 

- Centeno rejeita mexer no défice para investir no SNS (Abril) 

- PS volta atrás e adia reformas antecipadas por mais um ano (Abril) 

- IRS: Reembolsos já estão a chegar ao bolso dos contribuintes (Notícias ao Minuto) 

- Taxas Euribor mantêm-se a 3 e 9 meses e caem a 6 e 12 meses (Notícias ao Minuto) 

 

 

 

- Trump e Rússia em guerra de palavras a antecipar retaliação (Diário de Notícias) 

- Além de Lula, Lava-Jato atinge cinco candidatos (Diário de Notícias) 

- Putin face aos Estados Unidos nas Nações Unidas (Diário de Notícias) 

- Comissão Europeia - A “porta giratória” com que os privados capturam os reguladores financeiros (Público) 

- Síria. Assad reconquista controlo de Ghouta Oriental (Ionline) 

- Casa Branca desmente ataque iminente na Síria: “Ainda não foram tomadas decisões, há outras opções” 

(Expresso) 

- Lula preso pelo menos mais uma semana (Expresso) 

- Risco de conflito mundial no “ponto mais alto desde a Guerra Fria” (Rádio Renascença) 

- UE prolonga sanções ao Irão por mais um ano (Notícias ao Minuto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo 

https://www.dn.pt/portugal/interior/porto-e-vila-nova-de-gaia-anunciam-construcao-de-nova-ponte-sobre-o-douro-9253233.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/retoma-deve-sobrar-para-acomodar-os-800-milhoes-de-euros-no-defice-de-2018-9252823.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/matriculas-vao-exigir-que-alunos-vivam-com-encarregados-de-educacao-9253164.html
https://www.publico.pt/2018/04/12/politica/noticia/marcelo-avisa-se-nao-houver-acordo-para-oe-ha-eleicoes-1810014
https://ionline.sapo.pt/artigo/607884/esquerda-a-espera-de-saber-quem-manda-costa-ou-centeno-?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2018-04-11-PS-e-direita-chumbam-projeto-de-lei-sobre-reformas-sem-cortes-aos-63-anos#gs.haoL2IA
http://expresso.sapo.pt/economia/2018-04-11-Portugal-coloca-divida-a-15-anos-com-taxa-mais-baixa-de-sempre#gs.v8lQFn8
https://observador.pt/2018/04/12/governo-deve-aprovar-esta-quinta-feira-defice-de-07-para-2018-com-a-oposicao-do-be/
https://www.abrilabril.pt/nacional/centeno-rejeita-mexer-no-defice-para-investir-no-sns
https://www.abrilabril.pt/nacional/ps-volta-atras-e-adia-reformas-antecipadas-por-mais-um-ano
https://www.noticiasaominuto.com/economia/991135/irs-reembolsos-ja-estao-a-chegar-ao-bolso-dos-contribuintes
https://www.noticiasaominuto.com/economia/991084/taxas-euribor-mantem-se-a-3-e-9-meses-e-caem-a-6-e-12-meses
https://www.dn.pt/mundo/interior/trump-e-russia-em-guerra-de-palavras-a-antecipar-retaliacao-9252381.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/alem-de-lula-lava-jato--atinge-cinco-candidatos-9251865.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/putin-face-aos-estados-unidos-nas-nacoes-unidas-9252358.html
https://www.publico.pt/2018/04/12/mundo/noticia/a-porta-giratoria-com-que-os-privados-capturam-os-reguladores-financeiros-da-comissao-europeia-1809927
https://ionline.sapo.pt/artigo/607878/siria-assad-reconquista-controlo-de-ghouta-oriental?seccao=Mundo_i
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-04-11-Casa-Branca-desmente-ataque-iminente-na-Siria-Ainda-nao-foram-tomadas-decisoes-ha-outras-opcoes#gs.BfT3fcI
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-04-11-Casa-Branca-desmente-ataque-iminente-na-Siria-Ainda-nao-foram-tomadas-decisoes-ha-outras-opcoes#gs.BfT3fcI
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-04-11-Lula-preso-pelo-menos-mais-uma-semana#gs.q5TcGhk
http://rr.sapo.pt/noticia/110514/risco-de-conflito-mundial-no-ponto-mais-alto-desde-a-guerra-fria
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/991071/ue-prolonga-sancoes-ao-irao-por-mais-um-ano
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- 2018-04-06 - AOFA responde ao MDN sobre projetos de diplomas relativos ao Regime de 

Contrato Especial e ao que regulamenta os Incentivos 

Foram-nos enviados pelo MDN, para apreciação, dois projetos relativos aos militares em Regime de 

Contrato: o que alarga o âmbito do Regime de Contrato Especial e o que altera o regime de incentivos. 

Mais uma vez o MDN não cumpriu o estabelecido na Lei Orgânica nº 3/2001, não integrando a AOFA 

no Grupo de Trabalho que produziu os projetos de diplomas em apreço (Ver Mais)  (Novo) 

- 2018-04-03 - IASFA – Por onde anda o dinheiro que descontamos para a ADM?  

Uma empresa enviou-nos um ofício solicitando o nosso apoio para conseguir resolver o problema de 

uma dívida, vultuosa, da ADM, que se arrastava há muitos meses. Em seguida, oficiou o IASFA 

afirmando que ia fazer cessar os serviços que prestava. O problema foi ultrapassado, mas por resolver 

continuam situações em tudo idênticas (sendo que as empresas começaram a cobrar juros de mora), 

bem como o pagamento das comparticipações a que os beneficiários têm direito. A AOFA resolveu 

intervir publicamente, colocando várias questões (Ver Mais) 

- 2018-03-27 - Militares das Forças Armadas e Profissionais das Forças e Serviços de Segurança 

apelam à intervenção do Presidente da República  

Os Miltares das Forças Armadas, através das suas Organizações representativas (AOFA, ANS e AP), 

bem como os Profissionais das Forças e Serviços de Segurança (ASPP/PSP, APG/GNR, ANSG, SPP/PSP 

e SIAP), recorreram ao Senhor Presidente da República solicitando que exerça o seu Magistério de 

Influência, no sentido de que o estipulado nos artigos 18º e 19º da Lei do Orçamento do Estado para 

2018 (OE2018) seja cumprido. Em causa o reposicionamento destes profissionais nas posições 

remuneratórias a que têm direito, com efeitos retroactivos a 1 de Janeiro de 2018 (Ver Mais) 

- 2018-03-21 - AOFA presente no 38º Aniversário do Museu Militar do Porto 

Acedendo ao amável convite que nos foi endereçado pelo Exmº Tenente-General Vice-Chefe do Estado-

Maior do Exército, pelo Exmº Major-General Diretor da Direção de História e Cultura Militar e pelo 

Coronel Diretor do Museu Militar do Porto (MMP), a AOFA esteve presente nas cerimónias do 38º 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=977
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=976
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=975
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
Aniversário do MMP. A representação da AOFA foi efetuada pelo Presidente do Conselho Nacional, 

Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2018-03-11 - AOFA presente no 27º Congresso do CDS, em Lamego 

Acedendo ao amavel convite que foi endereçado à AOFA por parte da Drª Assunção Cristas para que 

estivessemos presentes, em Lamego, no Congresso do CDS, a nossa delegação foi composta pelo 

Presidente do Conselho Nacional (CN), Tenente-Coronel António Costa Mota e pelo Vice-Presidente do 

CN, Tenente-Coronel Musa Paulino (Ver Mais) 

- 2018-03-08 - AOFA é Membro Honorário da Associação dos Amigos das Forças Armadas 

Acedendo ao honroso convite que nos foi formulado pela respetiva Direção, a AOFA passou a ser 

Membro Honorário da Associação dos Amigos das Forças Armadas, que integra conhecidas e 

respeitadas personalidades da cidade do Porto (Ver Mais) 

- 2018-03-05 - Associações Profissionais de Militares (APM) levaram a efeito, na Assembleia 

da República, o debate internacional sobre Associativismo / Sindicalismo Militar na Europa 

Organizado pelas APM (AOFA, ANS e AP) e com a participação de Dirigentes Associativos e Sindicais 

Militares, provenientes de diversos países europeus, aos quais se juntou também o Presidente da 

EUROMIL, decorreu na Assembleia da República o evento denominado " Associativismo / Sindicalismo 

Militar na Europa" (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”             

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=974
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=973
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=971
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=972
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/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
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- 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! 

 

 

 

 

 

- Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 

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

- Marinha 

- Exército 

- Força Aérea 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

5.1. Páginas Oficiais 

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
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/


 

 

 

 

 
- 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 

 

 

 

5.2. Cultura 

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

