
Noticias    

Diário de Noticias 

- FMI corta previsões para economia mundial e espera crescimento de 3,5% este ano 

- PwC: Reposição salarial e novas taxas de retenção sobem salários da função pública  

- Capitalização é o primeiro critério de seleção do futuro dono da TAP 

 

Correio da Manhã 

- Arnaut envolvido em empréstimo de 720 milhões ao BES  

- Estagiários tratam doentes 

- Deputados com liberdade para votar adoção gay 

 

Jornal de Noticias 

- Ex-ministro do PSD ajudou BES a obter empréstimo antes do colapso 

- Bruxelas "tão perigosa quanto Londres ou Madrid" 

 

Público 

- Em duas semanas, houve mais mil mortes do que era esperado 

- Nem a queda do preço do petróleo nem o BCE salvam a Europa de crescer menos 

- OCDE destaca reformas no ensino profissional que ainda quase não existem 

- OIT avisa que o desemprego não vai parar de aumentar 

- Dormidas nos hotéis crescem três vezes mais em Portugal que em Espanha 

- IGAI detecta desorganização e "falta de regras claras" na atribuição dos vistos gold 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4351749
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4351813&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4351756
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=4351207&dossier=O%20caso%20BES
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4351005
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/arnaut_ajudou_o_bes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/doentes_tratados_por_estagiarios.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/deputados_com_liberdade_para_votar_adocao_gay.html
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/em-duas-semanas-houve-mais-mil-mortes-do-que-era-esperado-1682736
http://www.publico.pt/economia/noticia/nem-a-queda-do-preco-do-petroleo-nem-o-bce-salvam-a-europa-de-crescer-menos-1682722
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ocde-destaca-reformas-no-ensino-profissional-que-ainda-quase-nao-existem-1682730
http://www.publico.pt/economia/noticia/oit-avisa-que-o-desemprego-nao-vai-parar-de-aumentar-1682748
http://www.publico.pt/economia/noticia/dormidas-nos-hoteis-crescem-tres-vezes-mais-em-portugal-que-em-espanha-1682694
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/igai-detecta-desorganizacao-e-falta-de-regras-claras-na-atribuicao-dos-vistos-gold-1682741
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Paulo Campos. “Ultimamente temos técnicos do INEM a ser agredidos na rua” 

- Caso Sócrates. Director do JN acusa juiz e MP de serem responsáveis pelas fugas  

- Grécia. Syriza volta a dominar sondagens a poucos dias das eleições  

- Europa perde milhões por falta de condições para viajantes com necessidades especiais 

-  Antigos mineiros exigem devolução do valor das taxas cobrado indevidamente 

- Porto de Leixões teve em 2014 melhor ano de sempre em número de cruzeiros 

 

Expresso 

- Soares diz que Cavaco foi "salazarista convicto" 

- Já se pode produzir eletricidade para consumo próprio 

- Procuradora-geral da República aconselhou diretor do JN a arranjar advogado 

- Vistos gold. Ministra quer Manual de Procedimentos no prazo de 30 dias 

- Portugal. O desafio das qualificações 

 

Diário Económico 

- Caixa deve pagar 1,1% para emitir obrigações hipotecárias 

- Riqueza dos 1% mais ricos vai superar a do resto do mundo em 2016 

- Taxa sobre novas tecnologias avança sem alterações 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/paulo-campos-ultimamente-temos-tecnicos-inem-ser-agredidos-na-rua
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/caso-socrates-director-jn-acusa-juiz-mp-serem-responsaveis-pelas-fugas
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/grecia-syriza-volta-dominar-sondagens-poucos-dias-das-eleicoes
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/europa-perde-milhoes-falta-condicoes-viajantes-necessidades-especiais
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/antigos-mineiros-exigem-devolucao-valor-das-taxas-cobrado-indevidamente
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/porto-leixoes-teve-2014-melhor-ano-sempre-numero-cruzeiros-0
http://expresso.sapo.pt/soares-diz-que-cavaco-foi-salazarista-convicto=f907161
http://expresso.sapo.pt/ja-se-pode-produzir-eletricidade-para-consumo-proprio=f907167
http://expresso.sapo.pt/procuradora-geral-da-republica-aconselhou-diretor-do-jn-a-arranjar-advogado=f907069
http://expresso.sapo.pt/vistos-gold-ministra-quer-manual-de-procedimentos-no-prazo-de-30-dias=f907110
http://expresso.sapo.pt/portugal-o-desafio-das-qualificacoes=f907094
http://economico.sapo.pt/noticias/caixa-deve-pagar-11-para-emitir-obrigacoes-hipotecarias_210246.html
http://economico.sapo.pt/noticias/riqueza-dos-1-mais-ricos-vai-superar-a-do-resto-do-mundo-em-2016_210213.html
http://economico.sapo.pt/noticias/taxa-sobre-novas-tecnologias-avanca-sem-alteracoes_210204.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Bruxelas Taxa de investimento das empresas na zona euro mantém-se inalterada 

- Habitação Euribor caem para novos mínimos de sempre 

- Auditoria Vistos gold: Não há ilegalidades, mas também não há "regras claras" 

- Privatização Dono da TAP terá que pagar o mesmo pelos 34% do Estado 

- Investimento Estradas de Portugal prevê gastar 4,4 milhões por ano em Vila Real 

 

Observador 

- Morrer no Afeganistão, por acaso 

- Zona euro precisa (mesmo) da bazuca de Draghi? 

- Coligação: PSD não quer falar do CDS 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Tenente-General Mário Cabrita - "Senhor Presidente, chegou o momento!" 

 

- AOFA - Processo de Extinção do Fundo de Pensões dos Militares das Forças Armadas - 
Queixa apresentada pela AOFA ao Provedor de Justiça 
 

  Queixa da AOFA (Março de 2014) 
 

  Resposta da Provedoria de Justiça (Janeiro de 2015) 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

20-01-2015 

20139-07-

2013 

 

 

http://observador.pt/especiais/o-papel-acaso-na-morte-no-afeganistao/
http://observador.pt/2015/01/20/zona-euro-precisa-mesmo-que-draghi-puxe-da-bazuca/
http://observador.pt/2015/01/19/coligacao-psd-nao-quer-falar-cds-ainda-ha-tempo/
http://www.noticiasaominuto.com/economia/336271/taxa-de-investimento-das-empresas-na-zona-euro-mantem-se-inalterada
http://www.noticiasaominuto.com/economia/336273/euribor-caem-para-novos-minimos-de-sempre
http://www.noticiasaominuto.com/pais/336242/vistos-gold-nao-ha-ilegalidades-mas-tambem-nao-ha-regras-claras
http://www.noticiasaominuto.com/economia/336282/dono-da-tap-tera-que-pagar-o-mesmo-pelos-34-do-estado
http://www.noticiasaominuto.com/economia/336292/estradas-de-portugal-preve-gastar-4-4-milhoes-por-ano-em-vila-real
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4349336&page=-1
http://www.aofa.pt/rimp/Provedor_de_Justica_FPMFA_Extincao_Verificacao_da_constitucionalidade_2014MAR12.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Provedoria_Justica_Fundo_Pensoes.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - FÉRIAS 2015 – INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS (IASFA) 

Esquadra 601 "Lobos" em Cabo Verde 

 

 

 

 

 

Outros Assuntos de Interesse 

- Taxas EURIBOR Actuais  

- Cartaz Cultural de Lisboa  

- Cartaz Cultural do Porto  

- Cartaz Cultural do Algarve  

- Cartaz Cultural de Coimbra  

- Cartaz Cultural do Alentejo  

- Cartaz Cultural dos Açores  

- Cartaz Cultural da Madeira      

- Jornais e Revistas de Portugal  

- Boletim do Contribuinte  

- Instituto de Meteorologia  

- Efemérides do Dia   

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/F%C3%89RIAS2015%E2%80%93INSTITUTODEA%C3%87%C3%83OSOCIALDASFOR%C3%87ASARMADAS(IASFA).aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-762-esquadra-601-quot-lobos-quot-em-cabo-verde
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=208
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
http://www.leme.pt/jornais/jornais-e-revistas-portugueses/
http://www.vidaeconomica.pt/boletim-do-contribuinte-0
Instituto de Meteorologia
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0120/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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