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Noticias    

Diário de Noticias 

- Cameron demite-se depois de os britânicos votarem para sair da UE 

- Farage quer fazer do 23 de junho feriado nacional 

- O brexit e o efeito dominó: se eles podem nós também podemos 

- Brexit : "É um dia triste", considera Governo português 

- Presidente do Conselho Europeu garante "unidade a 27" 

- Portugal é o primeiro país a receber aeronave militar KC-390 

- Catarina Martins: "Não me sinto obrigada a defender a governação do PS" 

Correio da Manhã 

- PS afirma que projeto europeu mantém-se 

- Auditoria avalia 16 anos de gestão na Caixa 

Jornal de Noticias  

- Passaporte vai mudar em 2017 

Público 

- Um vazio legal que pode valer 400 milhões 

- Francisco Louçã : E a União Europeia é um projecto falhado 

- Rui Tavares : O "Brexit" e os seus admiradores 

- Transferências de fundos de Bruxelas para Portugal estão paradas 

- ELSA LECHNER - Uma necropolítica internacional das migrações? 

 

 

Nota:  clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/mundo/ao-vivo/interior/dentro-ou-fora-britanicos-decidem-o-seu-futuro-na-ue-5245585.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/farage-quer-fazer-do-23-de-junho-feriado-nacional-5246017.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/o-brexit-e-o-efeito-domino-se-eles-podem-nos-tambem-podemos-5245531.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/e-um-dia-triste-considera-governo-portugues-5246320.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/presidente-do-conselho-europeu-garante-unidade-a-27-5246167.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/portugal-e-o-primeiro-pais-a-receber-aeronave-militar-kc-390-5244442.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/catarina-martins-nao-me-sinto-obrigada-a-defender-a-governacao-do-ps-5245680.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/brexit_ps_nao_esta_satisfeito_com_resultado_mas_diz_que_projeto_europeu_mantem_se.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/auditoria_avalia_16_anos_de_gestao_na_caixa.html
http://www.jn.pt/nacional/interior/passaporte-vai-mudar-em-2017-5245271.html
https://www.publico.pt/politica/noticia/um-vazio-legal-que-pode-valer-400-milhoes-1736150?page=-1
https://www.publico.pt/mundo/noticia/e-a-uniao-europeia-e-um-projecto-falhado-1736179
https://www.publico.pt/opiniao/noticia/o-brexit-e-os-seus-admiradores-1736182
https://www.publico.pt/economia/noticia/transferencias-de-fundos-de-bruxelas-para-portugal-estao-paradas-1736127?page=-1
https://www.publico.pt/mundo/noticia/uma-necropolitica-internacional-das-migracoes-1736162?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ionline 

- Marcelo deixa mensagem de tranquilidade a portugueses no Reino Unido 

- "Muita gente não está contente com a Europa", diz Corbyn 

- Stoltenberg. “A posição do Reino Unido na NATO permanecerá inalterada” 

- Brexit. Cameron já disse adeus, Escócia pode ser a seguinte 

- Brexit é um alerta para a Europa, diz BE 

Expresso 

- Começou a desintegração do Reino Unido? 

- Pedro Santos Guerreiro - A thousand natural shocks 

- Efeito dominó: em cinco países já se fala de referendos sobre a União Europeia 

- Brexit faz subir juros da dívida acima de 3,7% 

Diário Económico 

- Três fundos estrangeiros e três bancos na corrida ao Novo Banco 

Notícias ao Minuto 

- Portugal acabou o 1.º trimestre com défice de 3,2%, menos que em 2015 

- Subidas nos combustíveis estão de regresso 

- BCE 'de olho' nos mercados e pronto para fornecer liquidez 

- Petróleo cai a pique após quase confirmação do Brexit 

Observador 

- ADSE vai ter dupla tutela: Saúde e Finanças 

Assembleia da Républica 

- Audição do Ministro da Defesa na Comissão de Defesa em 21 de Junho de 2016 

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

 

24-06-2016 

 

 

http://ionline.sapo.pt/artigo/514388/marcelo-deixa-mensagem-de-tranquilidade-a-portugueses-no-reino-unido-?seccao=Portugal_i
http://ionline.sapo.pt/artigo/514358/muita-gente-nao-esta-contente-com-a-europa-diz-corbyn?seccao=Mundo_i
http://ionline.sapo.pt/artigo/514379/stoltenberg-a-posicao-do-reino-unido-na-nato-permanecera-inalterada-?seccao=Mundo_i
http://ionline.sapo.pt/artigo/514363/brexit-cameron-ja-disse-adeus-escocia-pode-ser-a-seguinte-?seccao=Mundo_i
http://ionline.sapo.pt/artigo/514369/brexit-e-um-alerta-para-a-europa-diz-be?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/internacional/2016-06-24-Comecou-a-desintegracao-do-Reino-Unido-
http://expresso.sapo.pt/opiniao/2016-06-24-A-thousand-natural-shocks-1
http://expresso.sapo.pt/internacional/2016-06-24-Efeito-domino-em-cinco-paises-ja-se-fala-de-referendos-sobre-a-Uniao-Europeia
http://expresso.sapo.pt/economia/2016-06-24-Brexit-faz-subir-juros-da-divida-acima-de-37
http://economico.sapo.pt/noticias/tres-fundos-estrangeiros-e-tres-bancos-na-corrida-ao-novo-banco_252788.html
https://www.noticiasaominuto.com/economia/611200/portugal-acabou-o-1-trimestre-com-defice-de-3-2-menos-que-em-2015
https://www.noticiasaominuto.com/economia/611198/subidas-nos-combustiveis-estao-de-regresso
https://www.noticiasaominuto.com/economia/611215/bce-de-olho-nos-mercados-e-pronto-para-fornecer-liquidez
https://www.noticiasaominuto.com/economia/611027/petroleo-cai-a-pique-apos-quase-confirmacao-do-brexit
http://observador.pt/2016/06/23/adse-vai-ter-dupla-tutela-saude-e-financas/
https://www.youtube.com/watch?v=L6_NxFr7ohA
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- AOFA presente no Congresso da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública 

A convite da Organização a AOFA esteve presente na Sessão de Encerramento do Congresso 
da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública que decorreu nos dias 2 e 3 de Junho 
de 2016, em Lisboa, na União das Associações de Comércio e Serviços. A nossa representação 
foi assegurada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=786 

- AOFA presente na 4ª Conferência da Associação Socioprofissional da Polícia Marítima 

A Conferência decorreu na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e contou com um 
valioso leque de intervenções (ver cartaz, no final). Representou a AOFA o Vogal do Conselho 
Nacional e membro do Secretariado CMG Heitor Sequeira Alves. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=785 

- AOFA presente na Conferência "A Europa e os Refugiados - Riscos e Oportunidades" 

A convite da Direcção do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SCIF-SEF), a AOFA este presente na Conferência "A Europa e os 
Refugiados - Riscos e Oportunidades" que decorreu no Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas (ISCSP), em Lisboa (Polo de Monsanto). A nossa representação esteve a cargo do 
Presidente, Tenente-Coronel António Costa Mota. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=784 
 

- AOFA envia ao MDN apreciação sobre projeto relativo a direitos dos militares candidatos 

a eleições 

Dando resposta à solicitação do MDN, a AOFA apreciou o projeto que nos foi enviado sugeriu 
alterações e propôs que os direitos dos militares em comissão especial acompanhassem aos 
consagrados para os militares eleitos 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=782 

 
 
Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=786
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=785
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=784
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=782
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA (cont.) 

- AOFA – Comunicado Oficial - "SOLIDARIEDADE COM AS PRAÇAS DAS FORÇAS 

ARMADAS" 

http://www.aofa.pt/rimp/EMFAR_Posto_de_Cabo-Mor_Comunicado_2016JUN23_Final.pdf 

- AOFA envia ao MDN os seus comentários ao projecto de diploma sobre os Conselhos de 

Classes na Marinha 

Correspondendo ao solicitado pelo MDN, a AOFA analisou o projecto de diploma e remeteu ao 
Ministério os correspondentes comentários. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=768 

- AOFA envia para o MDN os seus comentários ao projecto de alteração à orgânica do 

IASFA 

O MDN enviou-nos um projecto de diploma relativo à alteração da orgânica do IASFA, a 
pretexto do cumprimento do regime de audição estabelecido na Lei Orgânica nº 3/2001, de 29 

de Agosto, mas depois de ter sido ignorado o direito de fazermos parte do Grupo de Trabalho 
que levou a esta decisão e incumpridos os normativos da Lei Quadro dos Institutos Públicos e 
os da própria orgânica do IASFA. A AOFA comentou, em ofício, o que nos foi enviado. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=765 

- AOFA envia informação sobe a situação do HFAR para o MDN 

Em 4 de Abril, enviámos para o Gabinete do CEMGFA um ofício em que dávamos conta das 
carências que se verificavam no HFAR, a partir da informação que nos foi possível obter. Não 
tendo obtido resposta, entendemos por bem colocar a questão ao MDN, o que fizemos, por 
ofício, tanto mais que parte do que hoje acontece é consequência do atribulado processo de 
extinção dos Hospitais Militares que antecederam o HFAR, sem que estivessem criadas 
condições para tal. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=764 
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http://www.aofa.pt/rimp/EMFAR_Posto_de_Cabo-Mor_Comunicado_2016JUN23_Final.pdf
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=768
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=765
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=764
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA (cont.) 

- AOFA - "O" Documento Fundamental! As Propostas concretas da AOFA para alteração 

do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

Um trabalho efectuado ao longo dos últimos 8 (oito) meses, que contou com a participação de 
muitas dezenas de Oficiais (Sócios e Não Sócios da AOFA) e que esteve em consulta pública 
para introdução de contributos. Pode pois afirmar-se, com toda a propriedade, que reflecte 
exaustivamente as preocupações, anseios e expectativas dos Oficiais das Forças Armadas 
Portuguesas mas, não menos relevante, as PROPOSTAS concretas e devidamente 
fundamentadas das alterações que pretendemos ver reflectidas no EMFAR! 

Aceda ao ofício de cobertura de propostas de alteração ao EMFAR, recentemente aprovado e 
vertido no DL 90/2015, de 29MAI. Uma indecência de Estatuto profissional, é o mínimo que se 
pode referir sobre tal documento! 

http://www.aofa.pt/rimp/192_1_Oficio_Propost_alteracao_EMFAR_DL_90_2015_29MAI_FINAL.pdf 

O documento relacionado com as propostas concretas de alteração ao EMFAR pode ser 
visualizado e, eventualmente, descarregado, com recurso ao LINK: 

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

- AOFA – Quadro Comparativo entre o EMFAR de 1999 (DL 236) e o EMFAR actual (DL 

90/2015 

Precedendo as diligências que vamos fazer junto dos vários centros do poder, resolvemos 
relembrar o quadro comparativo entre o EMFAR, posto em vigor pelo DL 236/99, de 25 de 
Junho, e o actual (DL 90/2015, de 29 de Maio): 
Naquelas diligências, entregaremos um documento com maior substância. 
No entanto, por este quadro comparativo já podemos concluir que as “poupanças”, de que se 
orgulhava o anterior MDN, foram feitas, sem contemplações, à custa dos militares e das 
expectativas, legalmente sustentadas, que lhes tinham sido criadas. 
Mais: problemas de fluxos de carreira, de que não cabiam quaisquer culpas aos militares, vão 
ser resolvidos integralmente à sua custa. 
Se nada for feito… 
Vamos fazer os possíveis para que os que detêm o poder oiçam as nossas/vossas razões. 
http://www.aofa.pt/rimp/161_7_Quadro_comparativo_EMFAR_1999_e_DL_90_2015_Com_corr.pdf 
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http://www.aofa.pt/rimp/192_1_Oficio_Propost_alteracao_EMFAR_DL_90_2015_29MAI_FINAL.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Propostas_de_alteracao_ao_EMFAR_Versao_Final_com_anexos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/161_7_Quadro_comparativo_EMFAR_1999_e_DL_90_2015_Com_corr.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

- 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) 

https://docs.google.com/forms/d/15RRDJM20EvL7l_Q8aKdBR4iLta80i1yFyc0MahHVDVY/viewform?c=

0&w=1 

- AOFA – Pelouro de Apoio Social – Saiba “absolutamente tudo” sobre a Rede Nacional de 

Protocolos (RNP) da AOFA! 

http://www.aofa.pt/protocolos/A_AOFA_e_a_Rede_Nacional_de_Protocolos.pdf 

Eventos 

- Conferência por parte do nosso Camarada e Membro do Conselho Deontológico, Capitão 

de Mar-e-Guerra António de Almeida Moura 

Local : Galeria Verney em Oeiras, no próximo dia 14 de Julho pelas 16h 
Tema : «Crítica do Pensamento Único: Como Pensar em vez de O Que Pensar» 
Sinopse: Breve crítica do Pensamento Único, relacionando-o com: 
· A diferença entre Aprender Como Pensar e Aprender O Que Pensar, a partir do exemplo dos 
militares – jurar o sacrifício da própria vida: sintoma de uma patologia? 
· E com temas como: 

-  “O mundo incerto, instável e inseguro em que vivemos”; 
- “O desafio da complexidade e o peso da superfície das circunstâncias” – a dialéctica é 
suficiente para responder?; 
- “O domínio do homem sobre o homem e do homem sobre a natureza”; 
- “O pensamento único como expressão do poder dominante”; 
- “As armas do poder dominante” – qual o preço de não pensar? 
Nota : A conferência é promovida pela "A MAPA Associação Cultural", em colaboração com a 

Associação 25 de Abril 
 
Nota: clique nos títulos das notícias para aceder à notícia na íntegra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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https://docs.google.com/forms/d/15RRDJM20EvL7l_Q8aKdBR4iLta80i1yFyc0MahHVDVY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/15RRDJM20EvL7l_Q8aKdBR4iLta80i1yFyc0MahHVDVY/viewform?c=0&w=1
http://www.aofa.pt/protocolos/A_AOFA_e_a_Rede_Nacional_de_Protocolos.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Nossas Forças Armadas 

( Nota : Todas as notícias deste capítulo são retiradas directamente das páginas oficiais da 

Marinha, Exército, Força Aérea e Estado-Maior-General das Forças Armadas) 

 

Marinha - ASSISTÊNCIA AO VELEIRO SIETA ALA EM OLHÃO 

Marinha - SWORDFISH 16 - MAIOR EXERCÍCIO NAVAL 

Força Aérea - Adidos militares visitaram CFMTFA 

Força Aérea - 35.ª peregrinação das forças militares e de segurança a Fátima 

Força Aérea - Força Aérea apoia fiscalização de atividades de pesca nos Açores 

EMGFA - CERIMÓNIA MILITAR DE HOMENAGEM AO GENERAL RAMALHO EANES 
 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Assistencia-ao-veleiro-SIETA-ALA-em-Olhao.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/SWORDFISH-16-Maior-exercicio-naval-.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-1115-adidos-militares-visitaram-cfmtfa
http://www.emfa.pt/www/noticia-1116-35-peregrinacao-das-forcas-militares-e-de-seguranca-a-fatima
http://www.emfa.pt/www/noticia-1118-forca-aerea-apoia-fiscalizacao-de-atividades-de-pesca-nos-acores
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2016-7
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
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0624/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



