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1 Grandes Destaques 

 

AOFA EM MOVIMENTO 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Aqui damos a conhecer o Despacho de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, datado de 24 de 

Janeiro de 2019, com efeitos a partir do dia 1 de Janeiro de 2019 e que revoga o tristemente célebre 

Despacho 511/2015, do então Ministro da Defesa Aguiar-Branco. Pese embora o presente Despacho, 

tendo sido tornado público, ainda não tenha sido publicado (e a AOFA deseja que em face do seu 

conteúdo, possa ainda ser revisto antes de publicação) e mesmo reconhecendo que o mesmo 

encerra uma medida positiva e que em cerca de 4 Milhões de euros desonera anualmente a ADM (o facto 

das despesas com os atos médicos com os Militares na Efetividade de Serviço, desde que prestados no 

âmbito do Sistema de Saúde Militar, passarem a ser pagas pelos Orçamentos dos Ramos, sendo que até 

agora o eram, em grande medida, suportados pela ADM, logo pelos Militares), a AOFA reitera a 

oposição frontal ao atual conteúdo do Despacho pelo mesmo não prever, desde já, que as 

despesas com os atos médicos respeitantes aos Militares na Reserva FORA da Efetividade de 

Serviço, com os Militares na Reforma e com os Familiares Beneficiários da ADM, sejam 

suportadas pelo Serviço Nacional de Saúde, e não pela ADM, como sucede com qualquer outro cidadão 

que recorra a um Hospital Público. Aliás, este mesmo Despacho, de forma intolerável, vem, ele próprio, 

referir tratar-se de “uma medida avulsa”, facto que a AOFA não pode deixar de qualificar como 

absolutamente inaceitável, ao assumir dessa forma, perfeitamente explícita, não resolver, de forma 

propositada, parte substancial do problema. 

Desta forma a AOFA expressa desde já que levará esta questão até às últimas consequências, na defesa 

intransigente dos mais legítimos Direitos, Interesses e Expectativas de TODOS os Militares, recusando por 

completo e de forma veemente a manutenção de políticas que visam manter divisões entre Militares, 

reiterando uma vez mais que os descontos dos Militares para a ADM (enquanto existirem) deverão ser 

exclusivamente utilizados no pagamento às Entidades Protocoladas e nas comparticipações aos 

Beneficiários que acedam ao Regime Livre.  

 

Aceda aqui à atual redação do Despacho do MDN, ainda não publicado 

http://www.aofa.pt/rimp/Despacho_MDN_revogacao_Despacho_511_2015.pdf


 

 

 

 

 
 

 

 

 
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/


 

 

 

 

 

 
Camaradas! Amigas e Amigos! No próximo dia 22 de fevereiro as Associações Profissionais de Militares (AOFA / ANS 

/ AP) levarão a efeito, entre as 10h e as 13h, em Lisboa, no Hotel Mundial, um importante evento internacional cujo 

tema é "A Realidade do Sindicalismo Militar na Europa". O acesso a este evento é LIVRE mas a Inscrição é 

OBRIGATÓRIA para efeitos de facilitar a Organização. 

O evento é aberto a Militares mas igualmente aos nossos Concidadãos que entendam estar presentes. O evento terá 

tradução simultânea. 

 

Formalizem desde já a vossa inscrição através do seguinte formulário : 

 

https://goo.gl/forms/Rz5VNO2mKb7G7Wr73 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/Rz5VNO2mKb7G7Wr73


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

 

         

 

 

- Militar do Exército foi galardoado com o prémio “Mérito Desportivo - Personalidade do Ano” (Exército) 

 

 

 

- Catarina Silva, uma portuguesa que vai combater na República Centro-Africana (Diário de Notícias) 

- Tancos "ocorreu com a geração que se preparava para resolver a situação" (Diário de Notícias) 

- Tancos: Relação diz que não há provas fortes contra ex-diretor da PJM (Diário de Notícias) 

- Longe da vista, mas perto do coração: militares portugueses enviam mensagens de amor (Jornal de 

Notícias) 

- General assume responsabilidades do furto de Tancos enquanto ex-comandante das forças terrestres 

(Correio da Manhã) 

- Juíza do caso de Tancos arrasa operacionais da PJM mas poupa o ex-diretor (Expresso) 

- Pilotos de “caças” recordam missões contra Estado Islâmico (Observador) 

- F-16. Defesa quer avançar para “caças” de última geração (Observador) 

- "Só havia uma saída possível que era a demissão do CEME e do ministro" (Notícias ao Minuto) 

- Revisão das pensões por morte de deficientes militares merece consenso (Notícias ao Minuto) 

- Governo prepara "maior dispositivo" de combate de sempre a incêndios (Notícias ao Minuto) 

  

 

 

 

- Vídeos das Audições na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e 

responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos (Novo) 

- Tenente-General António Menezes (14 fevereiro 2019) 

- General Carlos Jerónimo (13 fevereiro 2019) 

- Tenente-General Fernando Serafino (12 fevereiro 2019)  

- Coronel Manuel Amorim Ribeiro (7 fevereiro 2019) 

- Coronel João Sousa Pires (6 fevereiro 2019) 

- Tenente-Coronel Pedro Misseno Marques (31 janeiro 2019) 

https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/857
https://www.dn.pt/poder/interior/catarina-silva-uma-portuguesa-que-vai-combater-na-republica-centro-africana-10572577.html
https://www.dn.pt/poder/interior/tancos-ocorreu-com-a-geracao-que-se-preparava-para-resolver-a-situacao-10578226.html
https://www.dn.pt/poder/interior/tancos-relacao-diz-que-nao-ha-provas-fortes-contra-ex-diretor-da-pjm-10575962.html
https://www.jn.pt/nacional/galerias/interior/longe-da-vista-mas-perto-do-coracao-militares-portugueses-enviam-mensagens-de-amor-10576212.html
https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/tancos-general-assume-responsabilidades-enquanto-ex-comandante-das-forcas-terrestres?ref=HP_TickerCMAoMinuto
https://expresso.pt/dossies/diario/2019-02-14-Juiza-do-caso-de-Tancos-arrasa-operacionais-da-PJM-mas-poupa-o-ex-diretor-1#gs.zw1hWzcx
https://observador.pt/videos/atualidade/pilotos-de-cacas-recordam-missoes-contra-estado-islamico/
https://observador.pt/especiais/f-16-defesa-quer-avancar-para-cacas-de-ultima-geracao/
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1199252/so-havia-uma-saida-possivel-que-era-a-demissao-do-ceme-e-do-ministro
https://www.noticiasaominuto.com/politica/1199148/revisao-das-pensoes-por-morte-de-deficientes-militares-merece-consenso
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1198849/governo-prepara-maior-dispositivo-de-combate-de-sempre-a-incendios
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3661&title=audicao-do-tenente-general-antonio-xavier-lobato-de-faria-menezes
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3653&title=audicao-do-general-carlos-antonio-corbal-hernandez-jeronimo
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3645&title=audicao-do-tenente-general-fernando-celso-vicente-de-campos-serafino
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3628&title=audicao-do-coronel-de-material-manuel-duarte-de-amorim-ribeiro
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3617&title=audicao-do-coronel-de-material-joao-luis-de-sousa-pires
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3600&title=audicao-do-tenente-coronel-de-infantaria-pedro-miguel-misseno-marques


 

 

 

 

 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

- Coronel David Teixeira Correia (30 janeiro 2019) 

- Coronel Leonel Mendes Martins (24 janeiro 2019) 

- Coronel João Paulo de Almeida (23 janeiro 2019) 

- Coronel João Manuel Pires (22 janeiro 2019) 

- Coronel Hilário Peixeiro (17 janeiro 2019) 

- Coronel Vasco Alves Pereira (16 janeiro 2019) 

- Coronel Francisco Ferreira Duarte (10 janeiro 2019) 

- Coronel Manuel Vieira Esperança (9 janeiro 2019) 

- 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"  

- Busca e Salvamento - Esquadra 552  

 

 

 
 

- Tenente-Coronel José Lucas – carta aberta ao 1º Ministro intitulada "AS PESSOAS ESTÃO CANSADAS…" 

(Novo) 

 

 

 

 

 

 

http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3594&title=audicao-do-coronel-de-infantaria-david-teixeira-correia
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3576&title=audicao-do-coronel-de-engenharia-leonel-jose-mendes-martins
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3568&title=audicao-do-coronel-de-engenharia-joao-paulo-de-almeida
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3555&title=audicao-do-coronel-de-engenharia-joao-manuel-pires
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3540&title=audicao-do-coronel-de-infantaria-hilario-dionisio-peixeiro
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3533&title=audicao-do-coronel-de-infantaria-vasco-francisco-de-melo-parente-de-al
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3505&title=audicao-do-coronel-de-infantaria-francisco-jose-ferreira-duarte
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3500&title=audicao-do-coronel-de-infantaria-manuel-joaquim-vieira-esperanca
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
https://www.youtube.com/watch?v=t8Xjj6wz87M&fbclid=IwAR14nNqWXlHsebilOqmkbC1QYDX1NVuwwt_1BLVXg-o0YL3y1mK0h3eDQQY
http://www.aofa.pt/rimp/2019_02_14_carta%20aberta%20ao%20PM.pdf


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

3.1. Em Portugal 

 

 

 

 

 

 

- PS, PSD e CDS-PP rejeitam fim das propinas (Diário de Notícias) 

- Adesão elevada à greve nos hospitais, escolas e recolha de lixo (Diário de Notícias) 

- Dos 3,99 para 35 ou 98 euros. Quanto vão pagar os utentes da ADSE pelas consultas nos privados a 

partir de abril (Diário de Notícias) 

- Supremo Tribunal Administrativo aceita intimação do Sindicato dos Enfermeiros (Diário de Notícias) 

- ADSE. Privados garantem que vão manter tratamentos oncológicos (Diário de Notícias) 

- Quem deu e quanto? Doadores da greve dos enfermeiros vão poder ser conhecidos (Público) 

- "Permanência vitalícia" para moradores aprovada pelo governo (Ionline) 

- Marcelo às avessas com o Governo: “É preciso bom senso e capacidade de entendimento” (Expresso) 

- Rusga na prisão de Paços de Ferreira apanha 79 telemóveis e muito mais (Expresso) 

- Parlamento debate esta sexta-feira o fim das propinas e o alojamento dos estudantes (Expresso) 

- Fundação Champalimaud não vai denunciar o acordo com a ADSE (Expresso) 

- Marcelo vê no crescimento de 2,1% em 2018 “uma notícia razoável” em relação no quadro europeu 

(Observador) 

- Moody’s alerta para “danos reputacionais e económicos” causados pela auditoria à CGD (Economia 

Online) 

- Procura interna sustentou crescimento económico em 2018 (Abril) 

- Fenprof rejeita novos fundos para financiar greves de professores (Jornal de Negócios) 

- ADSE: Associação de Hospitalização Privada diz que ainda "há espaço" para voltar atrás (Jornal de 

Negócios) 

- Ministério apresentará defesa contra intimação com "factos comprovativos" (Notícias ao Minuto) 

- Aprovada por maioria nova comissão de inquérito à gestão à CGD (Notícias ao Minuto) 

- CDS ao lado dos sindicatos dos professores na exigência de negociações (Notícias ao Minuto) 

- Presidente promulga diploma do Governo sobre policiamento de proximidade (Sapo24) 

- ADSE: Conselho Geral e de Supervisão reúne-se com ministra da Saúde na terça-feira (Sapo24) 

- António Costa diz que ADSE não vai acabar. “Mas não nos podemos deixar capturar pelos interesses 

privados” (Sapo24) 

https://www.dn.pt/pais/interior/ps-psd-e-cds-pp-rejeitam-fim-das-propinas-10580541.html
https://www.dn.pt/pais/interior/funcao-publica-adesao-elevada-nos-hospitais-escolas-e-recolha-de-lixo---cgtp--10580204.html
https://www.dn.pt/pais/interior/dos-399-para-98-euros-hospitais-da-luz-e-da-cuf-deixam-de-ter-consultas-adse-em-abril-10580238.html
https://www.dn.pt/pais/interior/dos-399-para-98-euros-hospitais-da-luz-e-da-cuf-deixam-de-ter-consultas-adse-em-abril-10580238.html
https://www.dn.pt/pais/interior/greveenfermeiros-supremo-tribunal-administrativo-aceita-intimacao-de-sindicato-10576089.html
https://www.dn.pt/poder/interior/adse-privados-garantem-que-vao-manter-tratamentos-oncologicos--10578493.html
https://www.publico.pt/2019/02/15/sociedade/noticia/autorizada-divulgacao-dados-crowdfundig-greve-enfermeiros-1862089#gs.l9r4dnHa
https://ionline.sapo.pt/artigo/646657/perman-ncia-vitalicia-para-moradores-aprovada-pelo-governo?seccao=Portugal_i
https://expresso.pt/politica/2019-02-14-Marcelo-as-avessas-com-o-Governo-E-preciso-bom-senso-e-capacidade-de-entendimento#gs.92AqXcgg
https://expresso.pt/sociedade/2019-02-15-Rusga-na-prisao-de-Pacos-de-Ferreira-apanha-79-telemoveis-e-muito-mais#gs.Uqq5Jw7n
https://expresso.pt/politica/2019-02-15-Parlamento-debate-esta-sexta-feira-o-fim-das-propinas-e-o-alojamento-dos-estudantes#gs.dw8OUFMv
https://expresso.pt/sociedade/2019-02-15-Fundacao-Champalimaud-nao-vai-denunciar-o-acordo-com-a-ADSE#gs.ZghZGflc
https://observador.pt/2019/02/14/marcelo-ve-no-crescimento-de-21-em-2018-uma-noticia-razoavel-em-relacao-no-quadro-europeu/
https://eco.sapo.pt/2019/02/15/moodys-alerta-para-danos-reputacionais-causados-pela-auditoria-a-cgd/
https://www.abrilabril.pt/nacional/procura-interna-sustentou-crescimento-economico-em-2018
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/educacao/detalhe/fenprof-rejeita-novos-fundos-para-financiar-greves-de-professores?ref=HP_DestaquesPrincipais
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/saude/detalhe/adse-associacao-de-hospitalizacao-privada-diz-que-ainda-ha-espaco-para-voltar-atras?ref=HP_DestaquesPrincipais
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1199119/ministerio-apresentara-defesa-contra-intimacao-com-factos-comprovativos
https://www.noticiasaominuto.com/politica/1199565/aprovada-por-maioria-nova-comissao-de-inquerito-a-gestao-a-cgd
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1199050/cds-ao-lado-dos-sindicatos-dos-professores-na-exigencia-de-negociacoes
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/presidente-promulga-diploma-do-governo-sobre-policiamento-de-proximidade
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/adse-conselho-geral-e-de-supervisao-reune-se-com-ministra-da-saude-na-terca-feira
https://eco.sapo.pt/2019/02/14/antonio-costa-diz-que-adse-nao-vai-acabar-mas-nao-nos-podemos-deixar-capturar-pelos-interesses-privados/
https://eco.sapo.pt/2019/02/14/antonio-costa-diz-que-adse-nao-vai-acabar-mas-nao-nos-podemos-deixar-capturar-pelos-interesses-privados/


 

 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo  

- ADSE: Há "largas centenas" de pedidos de novas convenções em análise (Sapo24) 

 

 

 

 

- Eleições espanholas marcadas para 28 de Abril (Público) 

- Trump aceita evitar shutdown e declara emergência nacional para construir muro (Público) 

- Guerra comercial EUA/China. Secretário do Tesouro destaca “encontros produtivos” com delegação 

chinesa (Expresso) 

- Décima derrota para Theresa May. Moção sobre o Brexit chumbada devido a abstenção de 

conservadores eurocéticos (Observador) 

- Cuba denuncia «aventura militar imperialista» contra a Venezuela (Abril) 

- Procuradoria investiga junta administrativa da petrolífera venezuelana (Notícias ao Minuto) 

- Rússia, China e outros países comprometem-se a defender Maduro na ONU (Notícias ao Minuto) 

- Cuba acusa EUA de estarem a mover forças especiais para a Venezuela (Notícias ao Minuto) 

- Holanda vai instalar centro de ajuda em Curaçao para apoiar venezuelanos (Notícias ao Minuto) 

- União Europeia mais perto de criar Autoridade Europeia do Trabalho (Notícias ao Minuto) 

- Rússia preparada para enfrentar novas sanções dos Estados Unidos (Notícias ao Minuto) 

- ONU defende que o diálogo é a única saída para a crise da Venezuela (Sapo24) 

- Ex-oficiais generais angolanos na reforma prometem aguardar por resolução no corte de pensões 

(Sapo24) 

- Militares venezuelanos reforçam bloqueio a entrada de ajuda humanitária vinda dos EUA (Sapo24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/adse-ha-largas-centenas-de-pedidos-de-novas-convencoes-em-analise
https://www.publico.pt/2019/02/15/mundo/noticia/eleicoes-espanholas-marcadas-28-abril-1862076#gs.A0muK2Tq
https://www.publico.pt/2019/02/14/mundo/noticia/trump-assina-acordo-evitar-shutdown-declara-emergencia-nacional-construir-muro-1862055#gs.2CYvewYg
https://expresso.pt/internacional/2019-02-15-Guerra-comercial-EUA-China.-Secretario-do-Tesouro-destaca-encontros-produtivos-com-delegacao-chinesa#gs.IVV64hEm
https://expresso.pt/internacional/2019-02-15-Guerra-comercial-EUA-China.-Secretario-do-Tesouro-destaca-encontros-produtivos-com-delegacao-chinesa#gs.IVV64hEm
https://observador.pt/2019/02/14/decima-derrota-para-theresa-may-mocao-sobre-o-brexit-chumbada-devido-a-abstencao-de-conservadores-euroceticos/
https://observador.pt/2019/02/14/decima-derrota-para-theresa-may-mocao-sobre-o-brexit-chumbada-devido-a-abstencao-de-conservadores-euroceticos/
https://www.abrilabril.pt/internacional/cuba-denuncia-aventura-militar-imperialista-contra-venezuela
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1199160/procuradoria-investiga-junta-administrativa-da-petrolifera-venezuelana
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1199141/russia-china-e-outros-paises-comprometem-se-a-defender-maduro-na-onu
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1199090/cuba-acusa-eua-de-estarem-a-mover-forcas-especiais-para-a-venezuela
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1198966/holanda-vai-instalar-centro-de-ajuda-em-curacao-para-apoiar-venezuelanos
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1198734/uniao-europeia-mais-perto-de-criar-autoridade-europeia-do-trabalho
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1198626/russia-preparada-para-enfrentar-novas-sancoes-dos-estados-unidos
https://www.sapo.pt/noticias/internacional/onu-defende-que-o-dialogo-e-a-unica-saida_5c6605fad63f1a059e2f2588
https://www.sapo.pt/noticias/internacional/ex-oficiais-generais-angolanos-na-reforma_5c65ab8017d82805c23b1df3
https://www.sapo.pt/noticias/internacional/militares-venezuelanos-reforcam-bloqueio-a_5c65954fd63f1a059e2efa08


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

   

  

 

 

 

 

- 2019-02-12 - A AOFA reuniu com os Oficiais da Direção de Comunicações e Sistemas de 

Informação (DCSI) do Exército (Novo) 

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

António Costa Mota e pelo Vogal do Conselho Nacional, Coronel Luís de Paula Campos reuniu 

com os Oficiais da DCSI (Ver Mais) 

- 2019-02-10 - IASFA/ADM – Auditoria do Tribunal de Contas dá total razão à AOFA que 

emite comunicado a propósito da situação (Novo) 

Do antecedente vem a AOFA alertando para a situação do IASFA, com particular ênfase na da 

ADM, sem que os poderes públicos tenham dado atenção a essas sucessivas tomadas de 

posição. A recente auditoria do Tribunal de Contas vem reproduzir, é o termo, esses alertas, 

confirmando a situação a que o IASFA e particularmente a ADM têm sido conduzidos (Ver Mais) 

- 2019-02-09 - AOFA presente na cerimónia de tomada de posse dos Órgãos Sociais do Clube 

do Sargento da Armada (Novo) 

Em cerimónia presidida pelo Vice-Almirante Neves Coelho, em representação de Sua Excelência 

o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, tomaram posse 

os Órgãos Sociais do Clube do Sargento da Armada (CSA), para o biénio 2019/2020. A AOFA 

esteve representada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa 

Mota (Ver Mais) 

- 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/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-da-direcao-de-comunicacoes-e-sistemas-de-informacao-dcsi-do-exercito/
http://aofa.pt/iasfa-adm-auditoria-do-tribunal-de-contas-da-total-razao-a-aofa-que-emite-comunicado-a-proposito-da-situacao/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-cerimonia-de-tomada-de-posse-dos-orgaos-sociais-do-clube-do-sargento-da-armada/
http://aofa.pt/cemfa-cessante-agradece-a-colaboracao-prestada-pelo-presidente-da-aofa/


 

 

 

 

 
- 2019-02-07 - A AOFA reuniu com os Oficiais da Força Aérea colocados nas Unidades do 

“Complexo de Alfragide” (Novo) 

O Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota  reuniu com os 

Oficiais da Força Aérea colocados nas várias Unidades do Complexo de Alfragide (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) 
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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/
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4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

  

- Comunicado – “IASFA/ADM soluções precisam-se, basta de negligência!” 

- 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)  

- 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” 

http://aofa.pt/wp-content/uploads/2019/02/Comunicado_ADM_Rescisao_Contratual_Grupo_Mello_Saude_20190210-1.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/2018/12/20181207_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
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


 

 

 

 

 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

- 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 

Protocolos (RNP) da AOFA! 
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http://www.aofa.pt/rimp/RC_RV_Documento.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Propostas_de_alteracao_ao_EMFAR_Versao_Final_com_anexos.pdf
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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) – 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

