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1 Grandes Destaques 

 

 

 

A AOFA informa que no passado dia 15 de outubro, dia da tomada de posse de 

Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, solicitou, com carácter de 

urgência, uma audiência. O documento, na sua íntegra, pode ser consultado 

através deste link 

 

 

 

 

http://www.aofa.pt/rimp/Solicitacao_Audiencia_MDN_15OUT2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Solicitacao_Audiencia_MDN_15OUT2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Solicitacao_Audiencia_MDN_15OUT2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Solicitacao_Audiencia_MDN_15OUT2018.pdf


 

 

 

 

 

 

O Presidente do Conselho Nacional da AOFA, Tenente-Coronel António Costa Mota foi o convidado da RTP para o 

comentário sobre a remodelação ministerial e concretamente as expectativas que se colocam em relação ao novo 

Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho. A entrevista poderá ser vista na íntegra entre os minutos 5:00 e 11:30 

 

 

 

 

 

Decreto-Lei 76/2018 - "Aprova o Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar nos Diferentes 

Regimes de Contrato e no Regime de Voluntariado" 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116640900/details/maximized 

 

Decreto-Lei 75/2018 - "Altera o regime de contrato especial para prestação de serviço militar" 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116640899/details/maximized 

 

 

https://www.rtp.pt/play/p2482/3-as-18
https://www.rtp.pt/play/p2482/3-as-18
https://www.rtp.pt/play/p2482/3-as-18
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116640900/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116640899/details/maximized


 

 

 

 

 

UNIÃO, COESÃO, CAMARADAGEM e SOLIDARIEDADE 

Todos os Contributos continuam a ser determinantes!!!! 

 

Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

 

E porque, também neste caso, de uma questão da mais elementar justiça se trata, 

apelamos a todos que assinem a petição “abaixo indicada” na defesa da Dignidade 

dos Ex-Militares que ingressaram na Administração Pública 

 

Pela Dignidade dos Ex-Militares - Na Administração Pública 

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

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

 

Às 9h do dia 17 de Outubro já se registaram 4.301 assinaturas!  

O OBJECTIVO DAS 4.000 FOI ATINGIDO! 

A Petição continua em aberto! Vamos prosseguir a recolha de 

assinaturas, agora com a garantia de que obrigatoriamente o assunto 

será discutido na A.R. 

A AOFA muito agradece a tod@s os que já assinaram! 

http://www.aofa.pt/rimp/Regulamento_Conta_Solidaria.pdf
http://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT88265


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

 

 

         

 

 

- Subsecretário de Economia e Finanças do Exército Brasileiro visitou o Exército Português (Exército) 

- Exército realizou Ação de Formação sobre “Segurança em Museus” (Exército) 

- Força Aérea resgata vítima de naufrágio da embarcação "Mestre Silva" (Força Aérea) 

- Geradores da Força Aérea fornecem energia a zona afetada por tempestade (Força Aérea) 

 

 

 

- Primeiro ato de Gomes Cravinho: presidir à abertura das aulas na Academia da Força Aérea (Diário de 

Notícias) 

- Militares prudentes quanto ao Orçamento de 2019 (Público) 

- Força Aérea e Exército disponibilizam geradores a zonas sem electricidade (Público) 

- Caso de Tancos. “Só há um memorando”, garante Ricardo Sá Fernandes (Expresso) 

- Esmoriz. Meios aéreos juntam-se às buscas por pescadores desaparecidos (Rádio Renascença) 

 

 

 

- 25º Aniversário da esquadrilha de Helicópteros da Marinha  

- Mais uma semana de treino intensivo na Brigada Mecanizada 

- ASAREX18 - Ponta Delgada e Terceira - 17-21SET2018  

- Fuzileiros em ação na fronteira russa 

- Curso de Comandos - Metamorfose  

- Comandos (127 curso) – A Viagem mais longa – Reportagem SIC  

- Força Aérea – Base Aberta nº 1 esteve aberta à população  

- Exército Português - Cavalaria - Perguntai ao Inimigo Quem Nós Somos!  

- RTP – Linha da Frente – A 3ª Força Nacional Destacada na República Centro-Africana 

- História dos carros de combate no exército português  

- C130 da Força Aérea Portuguesa | Reportagem CMTV  

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/698
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/697
https://www.emfa.pt/noticia-2120-forca-aerea-resgata-vitima-de-naufragio-da-embarcacao-mestre-silva
https://www.emfa.pt/noticia-2140-geradores-da-forca-aerea-fornecem-energia-a-zona-afetada-por-tempestade
https://www.dn.pt/poder/interior/gomes-cravinho-presidiu-a-abertura-das-aulas-na-academia-da-forca-aerea-10012203.html
https://www.dn.pt/poder/interior/gomes-cravinho-presidiu-a-abertura-das-aulas-na-academia-da-forca-aerea-10012203.html
https://www.publico.pt/2018/10/16/politica/noticia/militares-prudentes-quanto-ao-orcamento-de-2019-1847795
https://www.publico.pt/2018/10/16/sociedade/noticia/forca-aerea-e-exercito-disponibilizam-geradores-a-zonas-sem-electricidade-1847804
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-10-16-Caso-de-Tancos.-So-ha-um-memorando-garante-Ricardo-Sa-Fernandes-1#gs.G0ALAZs
https://rr.sapo.pt/noticia/127745/esmoriz-meios-aereos-juntam-se-as-buscas-por-pescadores-desaparecidos
https://www.youtube.com/watch?v=Qd-aBKNdxmw
https://www.facebook.com/BrigadaMecanizada/videos/238500583497030/UzpfSTIxNTQwNjk5NTE0NjA0NzoyMDM3NDc3MDk5NjA1Njg1/
https://www.youtube.com/watch?v=UB02V56oK88
https://www.cmjornal.pt/multimedia/videos/detalhe/fuzileiros-em-acao-na-fronteira-russa?v=cb
https://www.youtube.com/watch?v=mKBgXL8owMk&feature=youtu.be
https://sicnoticias.sapo.pt/programas/reportagemsic/2018-09-06-Comandos-127---2.-parte-1
https://www.youtube.com/watch?v=EwUZ2JWGtsM
https://www.youtube.com/watch?v=ynwEgfKvHKg
https://www.rtp.pt/play/p4231/e356368/linha-da-frente
https://www.youtube.com/watch?v=imNUgCn8pYI
https://www.youtube.com/watch?v=RVp6pFGE1LM


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

- Conhece o Instituto Hidrográfico?  

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

 

 

 

- Major-General Jorge Aires – “Soberania e componente Militar de Defesa (IV)”  

- Almirante Melo Gomes – “Tancos: as três (i)responsabilidades”  

- Major-General Carlos Branco – “Narrativas maniqueístas”  

- Coronel Carlos Matos Gomes - "As armas de Tancos e as ameaças ao Estado Democrático" 

- Tenente-Coronel António Costa Mota – “Um Grito de Profunda Revolta, mas de Mobilização, Confiança e 

Esperança!” 

- Major-General Jorge Aires – “Soberania e componente Militar de Defesa (III)” 

- Coronel Vasco Lourenço – “Tancos foi uma encenação”  

- Coronel Luís Alves Fraga - "Uma história de coisas militares"  

- Major-General Jorge Aires – “Soberania e componente Militar de Defesa (II)”  

- Major-General Jorge Aires – “Soberania e componente Militar de Defesa (I)”  

- Capitão de Fragata José Neto Simões - "A Reforma das Forças Armadas e a Condição Militar”  

- Major-General Jorge Aires – “Soberania e componente Militar de Defesa”  

 

 

 

 

 

 

- Habitação. Benefícios fiscais só para novos contratos podem acelerar 'despejos' (Diário de Notícias) 

- Portugal melhora posição com ranking para as economias de inovação (Diário de Notícias) 

- Mais de um milhão de portugueses trabalham, mas vivem na pobreza (Diário de Notícias) 

- BE e PCP negociaram 400 milhões de euros no Orçamento (Diário de Notícias) 

- OE219. O que acontece à sua conta da luz em 2019? (Diário de Notícias) 

- 22 maus hábitos que lhe estão a fazer perder dinheiro (Diário de Notícias) 

- Ainda há 20 mil consumidores sem energia elétrica (Jornal de Notícias) 

- Governo lança site sobre orçamento com António Costa em vídeo (Jornal de Notícias) 

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.abrilabril.pt/nacional/soberania-e-componente-militar-de-defesa-iv
https://www.publico.pt/2018/10/12/politica/opiniao/tancos-as-tres-iresponsabilidades-1847281
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/narrativas-maniqueistas-362039
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_Matos_Gomes_Tancos.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Tenente-Coronel_Antonio_Mota_Um_Grito_de_Profunda_Revolta.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Tenente-Coronel_Antonio_Mota_Um_Grito_de_Profunda_Revolta.pdf
https://www.abrilabril.pt/nacional/soberania-e-componente-militar-de-defesa-iii
https://www.publico.pt/2018/09/25/politica/noticia/vasco-lourenco-tancos-foi-uma-encenacao-1845181
https://luisalvesdefraga.blogs.sapo.pt/uma-historia-de-coisas-militares-153713
https://www.abrilabril.pt/nacional/soberania-e-componente-militar-de-defesa-ii
https://www.abrilabril.pt/nacional/soberania-e-componente-militar-de-defesa-i
http://noticiasdealmeirim.pt/opiniao_completa.asp?id=7501
https://www.abrilabril.pt/nacional/soberania-e-componente-militar-de-defesa
https://www.dn.pt/poder/interior/habitacao-beneficios-fiscais-so-para-novos-contratos-podem-acelerar-despejos-10012137.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/portugal-melhora-posicao-com-ranking-para-as-economias-de-inovacao-10013487.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/rede-anti-pobreza-alerta-para-11m-de-portugueses-que-trabalham-mas-sao-pobres--10014350.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/17-out-2018/interior/be-e-pcp-negociaram-400-milhoes-de-euros-no-orcamento--10013112.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/oe219-o-que-acontece-a-sua-conta-da-luz-em-2019-10012527.html
https://www.dinheirovivo.pt/economia/galeria/22-maus-habitos-que-lhes-estao-a-fazer-perder-dinheiro/
https://www.dinheirovivo.pt/economia/galeria/22-maus-habitos-que-lhes-estao-a-fazer-perder-dinheiro/
https://www.jn.pt/nacional/interior/edp-diz-que-94-dos-consumidores-afetados-pelo-mau-tempo-ja-tem-energia-eletrica-10013774.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/governo-lanca-site-sobre-orcamento-com-antonio-costa-em-video-10014661.html


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

- Intelectuais de vários quadrantes juntos contra Bolsonaro, pela democracia (Público) 

- Portugueses ainda não recuperaram do “enorme aumento” do IRS de Gaspar (Público) 

- O que muda na função pública em 2019 (Público) 

- Precário e desigual. Assim é o emprego em Portugal no pós-crise (Público) 

- Famílias vão poupar 1435 euros por filho com manuais gratuitos (Abril) 

- Fim do PEC alivia 100 milhões na tesouraria, particularmente das pequenas empresas (Abril) 

 

  

 

 

- "Vistos Gold são um risco para a segurança europeia", diz comissária (Diário de Notícias) 

- Ex-líder do Ku Klux Klan revê-se em Bolsonaro (Diário de Notícias) 

- Uma em quatro crianças em risco de pobreza e exclusão na União Europeia (Diário de Notícias) 

- EUA fará negociações comerciais com União Europeia, Japão e Reino Unido (Diário de Notícias) 

- Presidente do Brasil indiciado por corrupção (Ionline) 

- Eurobarómetro. Imagem da União Europeia é a mais positiva de sempre (Expresso) 

- Tensões entre EUA e China sobem de tom com troca de acusações em várias frentes (Expresso) 

- Theresa May quer manter aberta a porta das negociações para o Brexit. Cimeira da UE começa esta 

quarta-feira (Expresso) 

- Deputados do Parlamento Europeu (PE) expressam «profundo repúdio» por Bolsonaro (Abril) 

 

   

  

 

 

 

 

- 2018-10-09 - CDS-PP recebe a AOFA em audiência  

Na sequência de outras audiências concedidas pelos Partidos, a AOFA foi recebida pelo Grupo 

Parlamentar do CDS-PP, representado pelo Deputado Dr. João Rebelo (Ver Mais) 

- 2018-10-05 - AOFA no 37º Almoço e Convívio Nacional dos Antigos Combatentes da Guiné, 

em Azóia – Leiria  

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

3.2. Pelo Mundo  

https://www.publico.pt/2018/10/17/politica/noticia/intelectuais-de-varios-quadrantes-juntos-contra-bolsonaro-pela-democracia-1847803
https://www.publico.pt/2018/10/17/economia/noticia/portugueses-ainda-nao-recuperaram-do-enorme-aumento-do-irs-de-gaspar-1847815
https://www.publico.pt/2018/10/16/economia/noticia/o-que-muda-na-funcao-publica-em-2019-1847834
https://www.publico.pt/2018/10/17/economia/noticia/precario-e-desigual-assim-e-o-emprego-em-portugal-no-poscrise-1847837
https://www.abrilabril.pt/nacional/familias-vao-poupar-1435-euros-por-filho-com-manuais-gratuitos
https://www.abrilabril.pt/nacional/fim-do-pec-alivia-100-milhoes-na-tesouraria-particularmente-das-pequenas-empresas
https://www.dn.pt/mundo/interior/vistos-gold-sao-um-risco-para-a-seguranca-europeia-diz-comissaria-da-justica-10013486.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/ex-lider-do-ku-klux-klan-reve-se-em-bolsonaro-10012274.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/uma-em-quatro-criancas-em-risco-de-pobreza-e-exclusao-na-uniao-europeia---estudo-10014213.html
https://www.plataformamedia.com/pt-pt/noticias/economia/interior/eua-fara-negociacoes-comerciais-com-uniao-europeia-japao-e-reino-unido-10014131.html
https://ionline.sapo.pt/artigo/630507/presidente-do-brasil-indiciado-por-corrupcao?seccao=Mundo_i
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-10-17-Eurobarometro.-Imagem-da-Uniao-Europeia-e-a-mais-positiva-de-sempre#gs.InXuHwc
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-10-17-Tensoes-entre-EUA-e-China-sobem-de-tom-com-troca-de-acusacoes-em-varias-frentes#gs.0XjyNTE
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-10-17-Theresa-May-quer-manter-aberta-a-porta-das-negociacoes-para-o-Brexit.-Cimeira-da-UE-comeca-esta-quarta-feira#gs.bRAYVIQ
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-10-17-Theresa-May-quer-manter-aberta-a-porta-das-negociacoes-para-o-Brexit.-Cimeira-da-UE-comeca-esta-quarta-feira#gs.bRAYVIQ
https://www.abrilabril.pt/internacional/deputados-do-pe-expressam-profundo-repudio-por-bolsonaro
http://aofa.pt/cds-pp-recebe-a-aofa-em-audiencia/
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
AOFA esteve presente no 37º Convívio Nacional dos Antigos Combatentes da Guiné, representada pelo 

Coronel Jara Franco, membro do Conselho Deontológico (Ver Mais) 

- 2018-09-28 - Dívidas da ADM – MDN responde à AOFA  

Preocupados com a divulgação de notícias que davam conta de uma vultuosa dívida da ADM, fizemos 

um ofício para o MDN  solicitando o esclarecimento da situação. 

Consideramos importante recordar o nosso ofício e dar a conhecer a resposta do MDN (Ver Mais) 

- 2018-09-24 - Conselho Consultivo do IASFA rejeita aumento de quota  

Numa votação em que os representantes dos Chefes Militares (CEMGFA, CEMA, CEME, CEMFA) votaram 

ao lado das Associações Profissionais de Militares (AOFA, ASMIR, ANS, AP) contra a proposta do 

aumento de contribuição dos militares para o IASFA, esta apenas conheceu os votos favoráveis – para 

que conste – dos representantes da Direção de Recursos e da Secretaria Geral do MDN, para além do 

correspondente ao do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto (Ver Mais) 

- 2018-09-21 - AOFA emite comunicado acerca de proposta de nova quota para o IASFA  

O Conselho Diretivo do IASFA enviou-nos uma proposta de recuperação da quota de 0,8% destinada 

à Ação Social Complementar, cujo pagamento tinha cessado em 2005, a ser discutida em reunião do 

respetivo Conselho Consultivo, pelo que entendemos fazer um comunicado manifestando a nossa total 

oposição (Ver Mais) 

- 2018-09-20 - Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda recebeu a AOFA na Assembleia da 

República (AR)  

Dando sequência aos pedidos de audiência apresentados pela AOFA a todos os Grupos Parlamentares 

e à Representação do PAN na AR, a AOFA foi recebida pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 

(Ver Mais) 

- 2018-09-08 - AOFA presente no Dia Nacional das Praças das Forças Armadas  

Decorreram junto ao Monumento ao Marinheiro Insubmisso (ao lado do Edifício do Poder Local no 

Feijó), as cerimónias oficias do Dia Nacional da Praça das Forças Armadas 2018 e da Revolta dos 

Marinheiros de 1936. Presente, em representação da AOFA, o Secretário-Geral, CTEN Branco Baptista 

(Ver Mais) 

- 2018-09-06 - A AOFA na receção aos Militares da 3ª FND na República Centro-Africana (RCA)  

A AOFA esteve presente, através do Tenente-Coronel António Costa Mota (Presidente do Conselho 

Nacional) na receção aos nossos Camaradas Paraquedistas, mas também da Força Aérea, que, 

integrando a 3ª Força Nacional Destacada (FND) na RCA regressaram a casa (Ver Mais) 

- 2018-09-03 - AOFA nas Comemorações do Dia do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

(EMGFA) 

http://aofa.pt/aofa-no-37o-almoco-e-convivio-nacional-dos-antigos-combatentes-da-guine-em-azoia-leiria/
http://aofa.pt/dividas-da-adm-mdn-responde-a-aofa/
http://aofa.pt/conselho-consultivo-do-iasfa-rejeita-aumento-de-quota/
http://aofa.pt/aofa-emite-comunicado-acerca-de-proposta-de-nova-quota-para-o-iasfa/
http://aofa.pt/grupo-parlamentar-do-bloco-de-esquerda-recebeu-a-aofa-na-assembleia-da-republica-ar/
http://aofa.pt/17160-2/
http://aofa.pt/a-aofa-na-rececao-aos-militares-da-3a-fnd-na-republica-centro-africana-rca/


 

 

 

 

 
A convite do Almirante CEMGFA a AOFA esteve presente nas Comemorações do Dia do EMGFA que se 

realizaram em Belém. A representação da AOFA foi assegurada pelo Presidente do Conselho Nacional, 

Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais)  

 

- Ofício ao MDN – “Solicitação de Audiência com carácter de urgência” (Novo) 

- 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” 

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

justiça em matéria de “Valorizações Remuneratórias”             

 

 

 

- AOFA (Efectivos Aprovados nas Forças Armadas) – Todo o detalhe de 2016, 2017 e 2018  

- 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” 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

http://aofa.pt/aofa-nas-comemoracoes-do-dia-do-estado-maior-general-das-forcas-armadas-emgfa/
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/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/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


 

 

 

 

 

Outros Temas de Interesse 5 

- 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) – 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 

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

5.1. Páginas Oficiais 

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
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://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/


 

 

 

 

 
- 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://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

