
 

 Tel: 21 441 77 44 |  Fax: 21 440 68 02 |  E-mail geral@aofa.pt | www.aofa.pt 
Avenida Bulhão Pato, nº 7, 1º Andar, 2825-846 Trafaria 

 

 

 
           

 

                             Resumo de  

                             Imprensa 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

22 Fevereiro 2019 



 

 

 

 

 

 

 

1 Grandes Destaques 
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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! 

 

 

Na sequência das iniciativas já levadas a efeito pela AOFA, desta vez e por via de um Comunicado Conjunto as 

Associações Profissionais de Militares (APM) tomam posição sobre as questões relacionadas com as conclusões da 

Auditoria do Tribunal de Contas ao IASFA, exigindo da parte do Governo que tome medidas urgentes e imediatas 

para repor a legalidade no que concerne ao financiamento quer do IASFA quer, de forma muito particular, da ADM. 

De igual forma as APM anunciam neste Comunicado que promoverão de imediato um pedido de audiência, com 

carácter de urgência, ao Ministro da Defesa Nacional. Aceda AQUI ao Comunicado Conjunto! 

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
http://www.aofa.pt/rimp/ASMIR_ANS_AOFA_AP_Comunicado_Conjunto_IASFA_ADM_20FEV2019.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/


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

 

 

         

 

 

- Presidente da República condecora General CEMFA (Força Aérea) 

- Inscrições abertas para a Conferência “Valores, Lei e Crime – Um desafio para as novas gerações” 

(Força Aérea) 

 

 

 

- Ex-inspetor-geral diz que furto de Tancos afetou prestígio do Exército (Jornal de Notícias)  

- Paióis roubados em Tancos tinham sido inspeccionados em 2012 (Público) 

- Ex-combatentes com “via verde” no novo Hospital Militar de Belém (Público) 

- Militares portugueses na República Centro-Africana condecorados com a Medalha das Nações Unidas 

(Expresso) 

- Gomes Cravinho defende que IASFA é desafio e oportunidade para a Defesa (Notícias ao Minuto) 

- Presidente agraciou chefe de Estado-Maior da Força Aérea (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) 

- Major-General Luís Nunes da Fonseca (20 fevereiro 2019) 

- 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) 

https://www.emfa.pt/noticia-2536-presidente-da-republica-condecora-general-cemfa
https://www.emfa.pt/noticia-2535-inscricoes-abertas-para-a-conferencia-valores-lei-e-crime-um-desafio-as-novas-geracoes
https://www.jn.pt/nacional/interior/ex-inspetor-geral-diz-que-furto-de-tancos-afetou-prestigio-do-exercito-10605902.html
https://www.publico.pt/2019/02/21/politica/noticia/paiois-roubados-tancos-inspeccionados-2012-1862942#gs.yVV6UVjW
https://www.publico.pt/2019/02/22/politica/noticia/hospital-militar-belem-1862848#gs.HjQIVreH
https://expresso.pt/sociedade/2019-02-21-Militares-portugueses-na-Republica-Centro-Africana-condecorados-com-a-Medalha-das-Nacoes-Unidas#gs.ukQWXhOm
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1203621/gomes-cravinho-defende-que-iasfa-e-desafio-e-oportunidade-para-a-defesa
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1203583/presidente-agraciou-chefe-de-estado-maior-da-forca-aerea
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3673&title=audicao-do-major-general-luis-nunes-da-fonseca
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


 

 

 

 

 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

3.1. Em Portugal 

- 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  

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

- Greve adiou mais de 5000 cirurgias até 19 de fevereiro (Jornal de Notícias) 

- Ministro não revela se vai apresentar nova proposta aos professores (Jornal de Notícias) 

- Governo aprova proposta para garantir direitos dos residentes britânicos (Jornal de Notícias) 

- Governo prevê retomar negociações com enfermeiros até ao início de Março (Público) 

- Portugal antecipa-se em cerca de seis meses e proibe palhinhas e cotonetes em 2020 (Ionline) 

- Banco de Portugal. Condenação e multa para Tomás Correia (Observador) 

- Governo dá tolerância de ponto no Carnaval (Observador) 

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
http://www.aofa.pt/rimp/2019_02_14_carta%20aberta%20ao%20PM.pdf
https://www.jn.pt/nacional/interior/greve-adia-mais-de-5000-cirurgias-ate-19-de-fevereiro-10607055.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/ministro-nao-revela-se-vai-apresentar-nova-proposta-aos-professores--10606914.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/governo-apresenta-proposta-de-lei-para-salvaguardar-direitos-dos-residentes-britanicos-10605158.html
https://www.publico.pt/2019/02/22/sociedade/noticia/governo-preve-retomar-negociacoes-enfermeiros-ate-inicio-marco-1862976#gs.F0M1zyYX
https://ionline.sapo.pt/artigo/647677/portugal-antecipa-se-em-cerca-de-seis-meses-e-proibe-palhinhas-e-cotonetes-em-2020?seccao=Portugal_i
https://observador.pt/2019/02/21/banco-de-portugal-condenacao-e-multa-de-15-milhoes-para-ex-presidente-do-banco-montepio/
https://observador.pt/2019/02/22/governo-da-tolerancia-de-ponto-na-terca-feira-de-carnaval-na-funcao-publica/


 

 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo  

- Só 69 municípios aceitaram as primeiras nove competências em 2019 (Abril) 

- Certificados captam 103 milhões em janeiro. Aforro crescem pelo terceiro mês (Economia Online) 

- Governo e sindicatos reúnem-se para debater nova remuneração base (Notícias ao Minuto) 

- Taxas Euribor mantêm-se a três, seis e 12 meses (Notícias ao Minuto) 

- Juros da dívida caem a dois e 10 anos e mantêm-se a cinco anos (Notícias ao Minuto) 

- PS aguarda auditoria para propor medidas sobre futuro dos CTT (Sapo24) 

 

 

 

 

- China elogia "calma" de Nicolás Maduro mas teme violência no sábado (Público) 

- Aeroporto de Dublin obrigado a suspender aterragens durante várias devido à presença de drone 

(Ionline) 

- Venezuela. Guaidó ordena que se mantenha aberta a fronteira com o Brasil (Expresso) 

- Venezuela. Ajuda humanitária da Rússia chegou ao país (Expresso) 

- Síria. Estados Unidos vão manter 200 militares para “manutenção de paz” no país (Expresso) 

- Trump reúne-se com vice-presidente chinês a uma semana do fim das tréguas na guerra comercial 

(Expresso) 

- Oito milhões de cubanos são chamados a votar no domingo a nova Constituição (Expresso) 

- Guarda Nacional venezuelana bloqueia caravana de deputados a caminho da fronteira com Colômbia 

(Observador) 

- Brexit. 100 deputados ameaçam May com revolta (Observador) 

- Denunciado desmantelamento da rede consular venezuelana nos EUA (Notícias ao Minuto) 

- RCA: EUA querem que russos acusados de tortura sejam julgados (Notícias ao Minuto) 

- Concentrações de resíduos farmacêuticos na água estão a aumentar (Notícias ao Minuto) 

- Democratas apresentam resolução antimuro contra Trump (Sol) 

- Venezuela. Guaidó encabeçará entrada de ajuda humanitária desde a Colômbia (Sol) 

- Pompeo e Guterres discutem situação na Venezuela (Sapo24) 

- Governo da Nicarágua vai retomar diálogo com a oposição (Sapo24) 

- Mais de cem mil pessoas em Barcelona e Girona contra julgamento de independentistas (Sapo24) 

- Áustria recusa receber combatentes austríacos do grupo Estado Islâmico (Sapo24) 

- UE aloca 67 ME para estender missão de segurança no Mali até 2021 (Sapo24) 

- China doa 5.700 toneladas de arroz para vítimas das calamidades em Moçambique (Sapo24) 

https://www.abrilabril.pt/nacional/so-69-municipios-aceitaram-primeiras-nove-competencias-em-2019
https://eco.sapo.pt/2019/02/21/certificados-captam-103-milhoes-em-janeiro-aforro-crescem-pelo-terceiro-mes/
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1203749/governo-e-sindicatos-reunem-se-para-debater-nova-remuneracao-base
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1203860/taxas-euribor-mantem-se-a-tres-seis-e-12-meses
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1203799/juros-da-divida-caem-a-dois-e-10-anos-e-mantem-se-a-cinco-anos
https://eco.sapo.pt/2019/02/21/ps-aguarda-auditoria-para-propor-medidas-sobre-futuro-dos-ctt/
https://www.publico.pt/2019/02/22/mundo/noticia/china-elogia-calma-nicolas-maduro-teme-violencia-sabado-1862965#gs.h9DxWZtP
https://ionline.sapo.pt/artigo/647586/aeroporto-de-dublin-obrigado-a-suspender-aterragens-durante-varias-devido-a-presenca-de-drone?seccao=Mundo_i
https://expresso.pt/internacional/2019-02-22-Venezuela.-Guaido-ordena-que-se-mantenha-aberta-a-fronteira-com-o-Brasil#gs.dsEKji9T
https://expresso.pt/internacional/2019-02-21-Venezuela.-Ajuda-humanitaria-da-Russia-chegou-ao-pais#gs.GeBZzExa
https://expresso.pt/internacional/2019-02-22-Siria.-Estados-Unidos-vao-manter-200-militares-para-manutencao-de-paz-no-pais#gs.G4m59f7L
https://expresso.pt/internacional/2019-02-22-Trump-reune-se-com-vice-presidente-chines-a-uma-semana-do-fim-das-treguas-na-guerra-comercial#gs.7NWieMoF
https://expresso.pt/internacional/2019-02-21-Oito-milhoes-de-cubanos-sao-chamados-a-votar-no-domingo-a-nova-Constituicao#gs.dqlyFqQv
https://observador.pt/2019/02/21/deputados-venezuelanos-opositores-a-maduro-viajam-para-a-fronteira-com-a-colombia/
https://observador.pt/2019/02/21/brexit-100-deputados-tory-ameacam-may-com-revolta-caso-nao-haja-acordo-com-ue/
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1203729/denunciado-desmantelamento-da-rede-consular-venezuelana-nos-eua
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1203701/rca-eua-querem-que-russos-acusados-de-tortura-sejam-julgados
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1203878/concentracoes-de-residuos-farmaceuticos-na-agua-estao-a-aumentar
https://sol.sapo.pt/artigo/647651
https://sol.sapo.pt/artigo/647650
https://www.sapo.pt/noticias/internacional/pompeo-e-guterres-discutem-situacao-na_5c6f46efadb24b05c840c9b5
https://www.sapo.pt/noticias/internacional/governo-da-nicaragua-vai-retomar-dialogo-com-_5c6f8065594d7a05c46a6ae1
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/mais-de-cem-mil-pessoas-em-barcelona-e-girona-contra-julgamento-de-independentistas
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/austria-recusa-receber-combatentes-austriacos-do-grupo-estado-islamico
https://www.sapo.pt/noticias/internacional/ue-aloca-67-me-para-estender-missao-de_5c6edabd0ac3da05df86ff73
https://www.sapo.pt/noticias/internacional/china-doa-5-700-toneladas-de-arroz-para_5c6ec79c8a5ec905af52a348


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

   

  

 

 

 

 

- 2019-02-18 - A AOFA reuniu com os Oficiais da Academia da Força Aérea  

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 Academia da Força Aérea (Ver Mais) 

- 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 

http://www.aofa.pt/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-da-academia-da-forca-aerea/
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/


 

 

 

 

 
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”  

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) 

 

http://aofa.pt/cemfa-cessante-agradece-a-colaboracao-prestada-pelo-presidente-da-aofa/
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-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/


 

 

 

 

 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

  

- Comunicado Conjunto das APM e anúncio de pedido de audiência urgente ao MDN  

- 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://www.aofa.pt/rimp/ASMIR_ANS_AOFA_AP_Comunicado_Conjunto_IASFA_ADM_20FEV2019.pdf
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 

5.1. Páginas Oficiais 

Outros Temas de Interesse 5 

- 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! 

 

 

 

 

- Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) – Página Oficial 

- Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) - Facebook 

http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Saude_Militar_doc_suporte_audiencia_MDN_20181122.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_As_armas_alteracoes_necessarias_26out2018.pdf?fbclid=IwAR2pX0bE5487m3izpt_6OSZqNYf7IvXWJVGjIyi1V8YJTJnUJgIY14mWvNk
http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_Efetivos_Aprovados.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/2017_DEZ_Efectivos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/2017_OUT_Remuneracoes.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/RC_RV_Documento.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Propostas_de_alteracao_ao_EMFAR_Versao_Final_com_anexos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Propostas_de_alteracao_ao_EMFAR_Versao_Final_com_anexos.pdf
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=842
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=842
http://www.aofa.pt/rimp/Seminario_IASFA_Tcor_Antonio_Mota_O_Novo_IASFA_A_Visao_da_AOFA.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Seminario_IASFA_Tcor_Antonio_Mota_O_Novo_IASFA_A_Visao_da_AOFA.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Seminario_IASFA_Tcor_Antonio_Mota_O_Novo_IASFA_A_Visao_da_AOFA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCaY7nTRjv7a5scl4IhoWoBaDRzZGgaAtBaLIChsYkTA0wQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCaY7nTRjv7a5scl4IhoWoBaDRzZGgaAtBaLIChsYkTA0wQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCaY7nTRjv7a5scl4IhoWoBaDRzZGgaAtBaLIChsYkTA0wQ/viewform?c=0&w=1
http://www.aofa.pt/protocolos/A_AOFA_e_a_Rede_Nacional_de_Protocolos.pdf
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/


 

 

 

 

 

5.2. Cultura 

- 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://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

