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1 Grandes Destaques 

 

AOFA EM MOVIMENTO 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Despacho n.º 1702/2019, de 15 de fevereiro - Reorganização do Sistema de Saúde Militar (SSM) 

- Assunção de Encargos 

 

Um Despacho que não pode deixar de ser considerado positivo, quer pelo seu conteúdo quer 

pelo significado simbólico que tem ao revogar mais um Despacho do então MDN Aguiar-Branco. 

Com este Despacho é reduzido o encargo da ADM mas, ainda assim (e aliás como o próprio 

Despacho refere) trata-se de uma medida avulsa, ou seja, mais uma oportunidade perdida de se 

resolver o problema em toda a sua plenitude, o que não pode deixar de se lamentar e fortemente 

estranhar!!!!!! 

 

Mas, como a AOFA não se fica por lamentos, com a publicação deste Despacho inicia-se nova 

fase de luta e exigência para que a ADM não continue a financiar "tudo e mais alguma coisa", 

designadamente (esta é uma das maiores fatias) a continuar a financiar o HFAR através dos 

descontos de todos os Militares (Activo, Reserva e Reforma) no que respeita às despesas de 

saúde com os Militares na Reserva Fora da Efetividade de Serviço, na Reforma e ainda dos 

Familiares que por pleno direito têm ADM. Isto é absolutamente intolerável e irá continuar a 

contribuir para o agravamento da dívida da ADM que efetivamente TEM DE pagar APENAS às 

Entidades Protocoladas e as Comparticipações aos Beneficiários que recorrem ao Regime Livre. 

O financiamento do HFAR TEM DE, seja em que circunstância for ser assegurado pelo SNS no 

que respeita aos Militares na Reserva Fora da Efetividade de Serviço, na Reforma e aos nossos 

Familiares. 

 

Aceda aqui ao conteúdo do Despacho 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/119603272/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=119603267&fbclid=IwAR3Jw5KBrV6tsi3TtzH6YJE1eu4QkKscmV37fU0CvMXhyOWrwI79pAx42iY


 

 

 

 

 

 

 
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


 

 

 

 

 

 

 

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 

 

         

 

 

- Tomada de posse do Diretor de Material e Transportes e do Diretor de Infraestruturas (Exército) 

- Alunos da Força Aérea destacam-se em provas de cozinha (Força Aérea) 

- Fragata portuguesa navega em zona de risco de pirataria marítima (EMGFA) 

 

 

 

- Novos helicópteros da Força Aérea não integram dispositivo de combate a incêndios para 2019 (Público) 

- Marinha portuguesa ajuda no combate à pirataria marítima (Rádio Renascença) 

  

 

 

 

- 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) 

- 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) 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/856
https://www.emfa.pt/noticia-2530-alunos-da-forca-aerea-destacamse-em-prova-de-cozinha
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1327
https://www.publico.pt/2019/02/18/politica/noticia/novos-helis-forca-aerea-nao-integram-ano-dispositivo-combate-incendios-1862459#gs.Fv8UP7Ch
https://rr.sapo.pt/noticia/141589/marinha-portuguesa-ajuda-no-combate-a-pirataria-maritima
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
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


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

- 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  

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

- PGR diz que greve dos enfermeiros é ilegal por não corresponder ao pré-aviso (Diário de Notícias) 

- ADSE não cede e diferendo com privados mantém-se (Diário de Notícias) 

- Função pública ainda não recebe este mês subida da remuneração base (Diário de Notícias) 

- Governo chama professores para reunião dia 25 (Diário de Notícias) 

- Marcelo diz que legislatura já chegou ao fim e que portugueses vão poder escolher o futuro do país (Diário 

de Notícias) 

- ADSE perde acordo com 69 unidades de saúde (Jornal de Notícias) 

- Bónus no IRS só captou 8% de “cérebros” para Portugal (Público) 

- Enfermeiros: parecer da PGR pode ser usado para travar outras greves na Administração Pública (Público) 

- Negociações com professores vão começar a 25 de Fevereiro (Público) 

- Juros caem para metade nos últimos três anos (Correio da Manhã) 

- 'Enfermeiros que fizeram greve devem perder o salário referente a todo o período da paralisação' (Ionline) 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

3.1. Em Portugal 

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
http://www.aofa.pt/rimp/2019_02_14_carta%20aberta%20ao%20PM.pdf
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/greveenfermeiros-paralisacao-e-ilegal-por-nao-corresponder-ao-pre-aviso---pgr-10593379.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/19-fev-2019/interior/adse-nao-cede-e-diferendo-com-privados-mantem-se-10592496.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/funcao-publica-ainda-nao-recebe-este-mes-subida-da-remuneracao-base-10593307.html
https://www.dn.pt/poder/interior/sindicatos-de-professores-convocados-para-reuniao-com-o-governo-a-25-de-fevereiro-10592203.html
https://www.dn.pt/poder/interior/pr-diz-que-fim-de-legislatura-sem-crises-permite-aos-portugueses-escolher-o-futuro-do-pais--10592072.html
https://www.dn.pt/poder/interior/pr-diz-que-fim-de-legislatura-sem-crises-permite-aos-portugueses-escolher-o-futuro-do-pais--10592072.html
https://www.jn.pt/economia/interior/adse-perde-acordo-com-69-unidades-de-saude-10591094.html
https://www.publico.pt/2019/02/19/economia/noticia/irs-naoresidentes-so-8-profissao-valor-acrescentado-1862441#gs.KHrQq7Gk
https://www.publico.pt/2019/02/19/sociedade/noticia/greve-1862480#gs.x7cDHGEt
https://www.publico.pt/2019/02/18/sociedade/noticia/negociacoes-professores-vao-comecar-25-fevereiro-1862457#gs.7ss1gQUZ
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/juros-caem-para-metade-nos-ultimos-tres-anos?ref=HP_Grupo1
https://ionline.sapo.pt/artigo/647204/-enfermeiros-que-fizeram-greve-devem-perder-o-salario-referente-a-todo-o-periodo-da-paralisacao?seccao=Portugal_i


 

 

 

 

 
- Enfermeiros dizem que “só os tribunais podem proibir” greve. Hospitais afetados aguardam instruções do 

ministério (Expresso) 

- Síria. “Não queremos em Portugal pessoas que possam constituir uma ameaça”, diz Santos Silva 

(Expresso) 

- Sindicatos de professores convocados para reunião com o Governo (Expresso) 

- Acertos no IRS das pensões pagas em janeiro vão ser feitos em março (Expresso) 

- Marcelo promulga com dúvidas salário mínimo de 635,07 euros na função pública (Observador) 

- Caixa Geral de Aposentações está a negar a antecipação de reforma sem cortes aos funcionários públicos 

(Observador) 

- Governo pode usar requisição civil para ultrapassar boicote dos privados à ADSE (Abril) 

- Enfermeiros. Associação Sindical pede suspensão imediata da greve cirúrgica (Rádio Renascença) 

- ADSE. 38 milhões não vão ser pagos, diz Associação de Hospitalização Privada (Rádio Renascença) 

 

 

 

 

- Dezasseis Estados dos EUA em tribunal contra Trump por declarar emergência para construir o muro 

(Diário de Notícias) 

- Trump ameaça militares da Venezuela se não se juntarem a Guaidó (Diário de Notícias) 

- Puigdemont pede novo referendo "internacionalmente reconhecido" (Diário de Notícias) 

- Primeira demissão no Brasil. Bebianno foi 50 dias ministro (Diário de Notícias) 

- Vaso de guerra espanhol tenta expulsar barcos de Gibraltar e é afastado por navio britânico (Correio da 

Manhã) 

- Jordi Sànchez. “Este é um julgamento político. É o julgamento da democracia em Espanha” (Ionline) 

- Venezuela. Rússia envia 300 toneladas de ajuda humanitária (Expresso) 

- Muro. Califórnia e outros 15 estados processam Trump “para o impedir de roubar fundos dos contribuintes” 

(Expresso) 

- Trump insta países europeus a receberem os seus nacionais que se juntaram ao Daesh. França recusa 

(Expresso) 

- Washington leva toneladas de ouro da Síria, em acordo com o Daesh (Abril) 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo  

https://expresso.pt/sociedade/2019-02-19-Enfermeiros-dizem-que-so-os-tribunais-podem-proibir-greve.-Hospitais-afetados-aguardam-instrucoes-do-ministerio#gs.uWwJdUuY
https://expresso.pt/sociedade/2019-02-19-Enfermeiros-dizem-que-so-os-tribunais-podem-proibir-greve.-Hospitais-afetados-aguardam-instrucoes-do-ministerio#gs.uWwJdUuY
https://expresso.pt/politica/2019-02-18-Siria.-Nao-queremos-em-Portugal-pessoas-que-possam-constituir-uma-ameaca-diz-Santos-Silva#gs.XgbsKrhB
https://expresso.pt/politica/2019-02-18-Siria.-Nao-queremos-em-Portugal-pessoas-que-possam-constituir-uma-ameaca-diz-Santos-Silva#gs.XgbsKrhB
https://expresso.pt/sociedade/2019-02-18-Sindicatos-de-professores-convocados-para-reuniao-com-o-Governo#gs.xlUSSh5A
https://expresso.pt/economia/2019-02-18-Acertos-no-IRS-das-pensoes-pagas-em-janeiro-vao-ser-feitos-em-marco#gs.gifiEvKk
https://observador.pt/2019/02/18/marcelo-promulga-com-duvidas-salario-minimo-de-63507-euros-na-funcao-publica/
https://observador.pt/2019/02/19/caixa-geral-de-aposentacoes-esta-a-negar-a-antecipacao-de-reforma-sem-cortes-aos-funcionarios-publicos/
https://observador.pt/2019/02/19/caixa-geral-de-aposentacoes-esta-a-negar-a-antecipacao-de-reforma-sem-cortes-aos-funcionarios-publicos/
https://www.abrilabril.pt/nacional/governo-pode-usar-requisicao-civil-para-ultrapassar-boicote-dos-privados-adse
https://rr.sapo.pt/noticia/141611/enfermeiros-associacao-sindical-pede-suspensao-imediata-da-greve-cirurgica
https://rr.sapo.pt/noticia/141593/adse-38-milhoes-nao-vao-ser-pagos-diz-associacao-de-hospitalizacao-privada
https://www.dn.pt/mundo/interior/dezasseis-estados-em-tribunal-contra-emergencia-declarada-por-trump-para-construir-muro-10593021.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/dezasseis-estados-em-tribunal-contra-emergencia-declarada-por-trump-para-construir-muro-10593021.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/venezuela-trump-ameaca-militares-se-nao-se-juntarem-a-guaido-10592850.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/puigdemont-pede-novo-referendo-internacionalmente-reconhecido-10592615.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/primeira-demissao-no-brasil-bebianno-foi-50-dias-ministro-10592672.html
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/vaso-de-guerra-espanhol-ordena-a-navios-que-saiam-de-gibraltar-e-e-afastado-por-navio-militar-britanico?ref=HP_Grupo1
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/vaso-de-guerra-espanhol-ordena-a-navios-que-saiam-de-gibraltar-e-e-afastado-por-navio-militar-britanico?ref=HP_Grupo1
https://ionline.sapo.pt/artigo/647151/jordi-sanchez-este-e-um-julgamento-politico-e-o-julgamento-da-democracia-em-espanha-?seccao=Mundo_i
https://expresso.pt/internacional/2019-02-19-Venezuela.-Russia-envia-300-toneladas-de-ajuda-humanitaria#gs.krx9Rn9v
https://expresso.pt/internacional/2019-02-19-Muro.-California-e-outros-15-estados-processam-Trump-para-o-impedir-de-roubar-fundos-dos-contribuintes#gs.C5dFN5Z3
https://expresso.pt/internacional/2019-02-19-Muro.-California-e-outros-15-estados-processam-Trump-para-o-impedir-de-roubar-fundos-dos-contribuintes#gs.C5dFN5Z3
https://expresso.pt/internacional/2019-02-19-Trump-insta-paises-europeus-a-receberem-os-seus-nacionais-que-se-juntaram-ao-Daesh.-Franca-recusa#gs.N0w9VA8D
https://expresso.pt/internacional/2019-02-19-Trump-insta-paises-europeus-a-receberem-os-seus-nacionais-que-se-juntaram-ao-Daesh.-Franca-recusa#gs.N0w9VA8D
https://www.abrilabril.pt/internacional/washington-leva-toneladas-de-ouro-da-siria-em-acordo-com-o-daesh
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- 2019-02-12 - A AOFA reuniu com os Oficiais da Direção de Comunicações e Sistemas de 

Informação (DCSI) do Exército  

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  

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  

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) 

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

“Complexo de Alfragide”  

4.1. Últimas Notícias em 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/
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
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) 

  

- 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  

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-da-forca-aerea-colocados-nas-unidades-do-complexo-de-alfragide/
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-apoia-ex-militares-na-comissao-de-defesa-da-assembleia-da-republica-ar/
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


 

 

 

 

 
- 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” 

- 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  

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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/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/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


 

 

 

 

 

Outros Temas de Interesse 5 

- 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! 

 

 

 

 

- 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 

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

5.1. Páginas Oficiais 

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
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/
http://euromil.org/


 

 

 

 

 
- 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 

5.2. Cultura 

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

