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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 

 

         

 

 

- Resgate de filipino ao largo de São Miguel (Marinha) 

- Ministro da Defesa Nacional visitou o Laboratório Militar (Exército) 

- Militares no Afeganistão recebem 4 novas viaturas de combate blindadas (Exército) 

- Tomada de posse do Comandante do Regimento de Infantaria N.º15 (Exército) 

- Major José Neves assume Comando da Estação de Radar N.º1 (Força Aérea) 

- Embaixador dos Estados Unidos da América visita BA5 (Força Aérea) 

 

 

 

- Pilotos dos EUA aprendem com militares portugueses (Jornal de Notícias) 

- Embaixador dos EUA reafirma importância da base das Lajes para a segurança no Atlântico (Sapo24) 

- Destacamento americano em Monte Real com impacto de quase 1 milhão de euros na economia local 

(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  

- "A Nossa Senhora do Ar nestes momentos aparece para dar uma ajuda preciosa"  

https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Resgate-de-filipino-ao-largo-de-Sao-Miguel0212-2384.aspx
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/854
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/853
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/848
https://www.emfa.pt/noticia-2527-major-jose-neves-assume-comando-da-estacao-de-radar-n1
https://www.emfa.pt/noticia-2526-embaixador-dos-estados-unidos-da-america-visita-ba5
https://www.jn.pt/nacional/interior/pilotos-dos-eua-aprendem-com-militares-portugueses-10568930.html
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/embaixador-dos-eua-reafirma-importancia-da-base-das-lajes-para-a-seguranca-no-atlantico
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/destacamento-americano-em-monte-real-com-impacto-de-quase-1-milhao-de-euros-na-economia-local
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
https://sicnoticias.sapo.pt/pais/2018-11-12-A-Nossa-Senhora-do-Ar-nestes-momentos-aparece-para-dar-uma-ajuda-preciosa?fbclid=IwAR0ptBb4wj9S9h00VuBKHE_vQem6IxaJI9riXdDDPDtG4bPocxvEHEuchvU


 

 

 

 

 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

3.1. Em Portugal 

- Busca e Salvamento - Esquadra 552  

 

 

 
 

NADA A ASSINALAR 

 

 

 

 

 

 

 

- Desigualdade de género estará a afetar a natalidade em Portugal (Diário de Notícias) 

- Privados rasgam acordo, ADSE pede diálogo urgente (Diário de Notícias) 

- Basta uma crise normal e a dívida pública não sai dos 120% nem daqui a dez anos (Diário de Notícias) 

- Greve de sexta-feira na função pública deve ter mais impacto na saúde e educação (Jornal de Notícias) 

- Beneficiários da ADSE pedem “diálogo urgente” para evitar saída da CUF e Luz em Abril (Público) 

- PSD disponível para alterar lei da ADSE mas quer explicações de todos no Parlamento (Público) 

- Portugal acusa Maduro de bloquear “milhões de euros” de ajuda à Venezuela (Público) 

- ADSE. Conselho Geral e de Supervisão apela ao diálogo (Ionline) 

- Lóbis passam a ser legais em 2020 (Ionline) 

- As portuguesas estão exaustas: o que diz o maior inquérito sobre as mulheres (Expresso) 

- ADSE paga quase 25% dos gastos dos hospitais privados (Expresso) 

- Venezuela. "Não somos partidários de Guáido nem adversários de Maduro", diz MNE (Rádio Renascença) 

- Famílias em incumprimento tocam mínimos. Mas ainda são 446 mil (Economia Online) 

- Privados que romperam com ADSE vão ter preços especiais para os funcionários públicos (Economia 

Online) 

- Gomes Cravinho na AR para audições sobre novo aeroporto e Venezuela (Notícias ao Minuto) 

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

- Parlamento Europeu: Quem são os deputados portugueses mais produtivos e assíduos? (Sapo24) 

- Da CUF Infante Santo ao Hospital da Luz Clínica do Caniço. Estas são as unidades que vão deixar de ter 

ADSE (Sapo24) 

https://www.youtube.com/watch?v=t8Xjj6wz87M&fbclid=IwAR14nNqWXlHsebilOqmkbC1QYDX1NVuwwt_1BLVXg-o0YL3y1mK0h3eDQQY
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/13-fev-2019/interior/desigualdade-de-genero-estara-a-afetar-a-natalidade-em-portugal-10569109.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/13-fev-2019/interior/privados-rasgam-acordo-adse-pede-dialogo-urgente-10570577.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/13-fev-2019/interior/basta-uma-crise-normal-e-a-divida-publica-nao-sai-dos-120-nem-daqui-a-dez-anos-10570238.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/greve-de-sexta-feira-na-funcao-publica-deve-ter-mais-impacto-na-saude-e-educacao-10571400.html
https://www.publico.pt/2019/02/13/economia/noticia/beneficiarios-pedem-dialogo-urgente-evitar-saida-cuf-luz-abril-1861749#gs.25mkiJIk
https://www.publico.pt/2019/02/12/politica/noticia/psd-disponivel-alterar-lei-adse-quer-explicacoes-parlamento-1861721#gs.kaXxse0J
https://www.publico.pt/2019/02/12/politica/noticia/portugal-acusa-maduro-bloquear-milhoes-euros-ajuda-venezuela-1861714#gs.EXLAdhVw
https://ionline.sapo.pt/artigo/646335/adse-conselho-geral-e-de-supervisao-apela-ao-dialogo?seccao=Dinheiro_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/646347/lobis-passam-a-ser-legais-em-2020?seccao=Portugal_i
https://expresso.pt/dossies/diario/2019-02-12-As-portuguesas-estao-exaustas-o-que-diz-o-maior-inquerito-sobre-as-mulheres-1#gs.wwuu4Bfu
https://expresso.pt/revista-de-imprensa/2019-02-13-ADSE-paga-quase-25-dos-gastos-dos-hospitais-privados#gs.I9cswHlm
https://rr.sapo.pt/noticia/140854/venezuela-nao-somos-partidarios-de-guaido-nem-adversarios-de-maduro-diz-mne
https://eco.sapo.pt/2019/02/12/familias-em-incumprimento-tocam-minimos-mas-ainda-sao-446-mil/
https://eco.sapo.pt/2019/02/12/privados-que-romperam-com-adse-vao-ter-precos-especiais-para-os-funcionarios-publicos/
https://www.noticiasaominuto.com/politica/1197596/gomes-cravinho-na-ar-para-audicoes-sobre-novo-aeroporto-e-venezuela
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1197900/juros-da-divida-de-portugal-caem-a-dois-anos-e-sobem-a-dez-anos
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/parlamento-europeu-quem-sao-os-deputados-portugueses-mais-produtivos-e-assiduos-410342
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/da-cuf-infante-santo-ao-hospital-da-luz-clinica-do-canico-estas-sao-as-unidades-que-vao-deixar-de-ter-adse-410579
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/da-cuf-infante-santo-ao-hospital-da-luz-clinica-do-canico-estas-sao-as-unidades-que-vao-deixar-de-ter-adse-410579


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

3.2. Pelo Mundo  

- Santos Silva: “Intervenção militar não é solução para transição política na Venezuela” (Sapo24) 

- Portugal afasta-se do objetivo nacional de energia de fontes renováveis, segundo o Eurostat (Sapo24) 

 

 

 

 

- Encontrado porta-aviões dos EUA naufragado na Segunda Guerra Mundial (Diário de Notícias) 

- Manifestações dividem Caracas em zonas pintadas de cores distintas (Diário de Notícias) 

- Comité do Senado norte-americano não encontrou provas diretas de conluio entre a campanha de 

Trump e os russos (Expresso) 

- Tentativa de derrubar Governo “acabou” e UE seguiu “cegamente” os EUA, diz Maduro (Expresso) 

- Trump admite adiar tarifas punitivas sobre exportações chinesas (Observador) 

- Militares ou mercenários russos acusados de tortura na RCA (Notícias ao Minuto) 

- Lavrov adverte Pompeo contra qualquer "recurso à força" na Venezuela (Notícias ao Minuto) 

- Venezuela: Itália "não pode reconhecer ninguém que não ganhe eleições" (Notícias ao Minuto) 

- Greve geral convocada para amanhã ameaça paralisar a Bélgica (Notícias ao Minuto) 

- Venezuela: Moscovo acusa EUA de criarem pretexto para intervenção militar (Notícias ao Minuto) 

- Brasil mantém militares na fronteira com a Venezuela até abril (Sapo24) 

- Estados Unidos e NATO organizam cimeiras em duas frentes (Sapo24) 

- Guaidó anuncia que ajuda humanitária entrará na Venezuela a 23 de fevereiro (Sapo24) 

 

 

   

  

 

 

 

 

- 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 

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

cumprimento das missões que lhes estão atribuídas (Ver Mais) 

http://www.aofa.pt/
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/santos-silva-intervencao-militar-nao-e-solucao-para-transicao-politica-na-venezuela-410442
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/portugal-afasta-se-do-objetivo-nacional-de-energia-de-fontes-renovaveis-segundo-o-eurostat
https://www.dn.pt/mundo/interior/encontrado-porta-avioes-dos-eua-naufragado-na-segunda-guerra-mundial-10570618.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/reportagem-venezuela-manifestacoes-dividem-caracas-em-zonas-pintadas-de-cores-distintas--10568950.html
https://expresso.pt/internacional/2019-02-12-Comite-do-Senado-norte-americano-nao-encontrou-provas-diretas-de-conluio-entre-a-campanha-de-Trump-e-os-russos#gs.5DX8dZsn
https://expresso.pt/internacional/2019-02-12-Comite-do-Senado-norte-americano-nao-encontrou-provas-diretas-de-conluio-entre-a-campanha-de-Trump-e-os-russos#gs.5DX8dZsn
https://expresso.pt/internacional/2019-02-13-Tentativa-de-derrubar-Governo-acabou-e-UE-seguiu-cegamente-os-EUA-diz-Maduro
https://observador.pt/2019/02/12/trump-admite-adiar-tarifas-punitivas-sobre-exportacoes-chinesas/
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1197734/militares-ou-mercenarios-russos-acusados-de-tortura-na-rca
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1197729/lavrov-adverte-pompeo-contra-qualquer-recurso-a-forca-na-venezuela
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1197647/venezuela-italia-nao-pode-reconhecer-ninguem-que-nao-ganhe-eleicoes
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1197413/greve-geral-convocada-para-amanha-ameaca-paralisar-a-belgica
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1197325/venezuela-moscovo-acusa-eua-de-criarem-pretexto-para-intervencao-militar
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/brasil-mantem-militares-na-fronteira-com-a-venezuela-ate-abril-410746
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/estados-unidos-e-nato-organizam-cimeiras-em-duas-frentes-410634
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/guaido-anuncia-que-ajuda-humanitaria-entrara-na-venezuela-a-23-de-fevereiro
http://aofa.pt/cemfa-cessante-agradece-a-colaboracao-prestada-pelo-presidente-da-aofa/


 

 

 

 

 
- 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) 

-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  

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 

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”  

- Documento entregue na Presidência da República pelas Associações Militares e pelas Forças e Serviços 

de Segurança (GNR e PSP)  

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
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


 

 

 

 

 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

- 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 

Protocolos (RNP) 

- AOFA – Pelouro de Apoio Social – Saiba “absolutamente tudo” sobre a Rede Nacional de 

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
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


 

 

 

 

 

5.1. Páginas Oficiais 

5.2. Cultura 

Outros Temas de Interesse 5 

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 

- 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

