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1 Grandes Destaques 

 

AOFA EM MOVIMENTO 

 

 

 

Junta-te hoje mesmo à AOFA. Um simples “click” e…. já está! 

 

 

 

http://aofa.pt/associados/inscricao/
http://aofa.pt/associados/inscricao/


 

 

 

 

 

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 

 

 

Mais duas Petições em relação às quais se solicita a 

melhor atenção e apoio (assinatura) de todos! 

 
Indigitação de Grupo de Trabalho multidisciplinar, constituído por 
reputados especialistas nas matérias que o RJAM abrange, com o 
objetivo de rever o Regime Jurídico das Armas e suas Munições 
 

http://www.aofa.pt/rimp/Regulamento_Conta_Solidaria.pdf
http://peticaopublica.com/?pi=PT90973&fbclid=IwAR3bcbqwjbtCpcn0hydIO1HOWweGBp2DbxBKKkzzLBDTQUsygJMWe-PClSI
http://peticaopublica.com/?pi=PT90973&fbclid=IwAR3bcbqwjbtCpcn0hydIO1HOWweGBp2DbxBKKkzzLBDTQUsygJMWe-PClSI
http://peticaopublica.com/?pi=PT90973&fbclid=IwAR3bcbqwjbtCpcn0hydIO1HOWweGBp2DbxBKKkzzLBDTQUsygJMWe-PClSI
http://peticaopublica.com/?pi=PT90973&fbclid=IwAR3bcbqwjbtCpcn0hydIO1HOWweGBp2DbxBKKkzzLBDTQUsygJMWe-PClSI


 

 

 

 

 
 

 
 
 

Petição para a criação de um Quadro Permanente na Categoria de Praças, 
do Exército e da Força Aérea 

 

 
 

Aceda aqui ao Programa Completo 
 

Aceda aqui ao Código de Conduta 
 

Aceda aqui ao Formulário de Inscrição 

http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT91298
http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT91298
http://www.aofa.pt/rimp/ICC_Programa.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/ICC_Codigo_Conduta.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/ICC_Formulario_Inscricao.pdf
http://peticaopublica.com/?pi=PT90973&fbclid=IwAR3bcbqwjbtCpcn0hydIO1HOWweGBp2DbxBKKkzzLBDTQUsygJMWe-PClSI


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

 

 

         

 

 

- Militares nos Açores participam em campanha de recolha de sangue (Exército) 

- Força Aérea promove primeira mulher a Oficial-General (Força Aérea) 

 

 

 

 

- NADA A ASSINALAR 

  

 

 

 

- Comandos - Aprontamento Republica Centro Africana  

- EUROMIL: 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos  

- Resgate no navio “MARCO POLO” 3dez18  

- Busca e Salvamento - Esquadra 751  

- "A Nossa Senhora do Ar nestes momentos aparece para dar uma ajuda preciosa"  

- Busca e Salvamento - Esquadra 552  

 

 

 

 
 

- Major-General Carlos Branco – ““Quo Vadis” Europa?”  

- Major-General Carlos Branco – “Exército europeu?! Para quê?”  

- Coronel David Martelo - "Camaradas e Camarados"  

- Major-General Carlos Branco – “A Comissão Parlamentar ao caso de Tancos”  

- Tenente-Coronel Rui Pires de Carvalho – “A Neurocirurgia nos Hospitais Militares do Exército”  

 

 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/798
https://www.emfa.pt/noticia-2500-forca-aerea-promove-primeira-mulher-a-oficialgeneral
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
https://www.youtube.com/watch?v=8Im0kM1twKM&fbclid=IwAR3SvOKhivTtgFcZ2rYuogMc023BfpGshwK2QwaUzFU3E0Q66jG95tuv8U8
https://www.youtube.com/watch?v=kC6adf3AlGs&fbclid=IwAR3DKDCCmQbcXAIheqwQGZ6U7I36SYCsX0ShDj_rJbWTIn8Fb72x8E1AEik
https://sicnoticias.sapo.pt/pais/2018-11-12-A-Nossa-Senhora-do-Ar-nestes-momentos-aparece-para-dar-uma-ajuda-preciosa?fbclid=IwAR0ptBb4wj9S9h00VuBKHE_vQem6IxaJI9riXdDDPDtG4bPocxvEHEuchvU
https://www.youtube.com/watch?v=t8Xjj6wz87M&fbclid=IwAR14nNqWXlHsebilOqmkbC1QYDX1NVuwwt_1BLVXg-o0YL3y1mK0h3eDQQY
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/quo-vadis-europa-391689?fbclid=IwAR2CNxCQzWi-NxPW3V-8ScZA2wIQ-SJFJJDwAgbSiNDvz46yY6BGQY9cfBc#.XBzKAufBAH4.facebook
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/exercito-europeu-para-que-388660?fbclid=IwAR0-1I0BkDIDUTYRhH3dsIao4cHB6a-AiJ44o5QciPLxCQuimlf32kzUU-U#.XBLpgwhw3nQ.facebook
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_David_Martelo_Camaradas_e_Camarados.pdf
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/a-comissao-parlamentar-ao-caso-de-tancos-380830?fbclid=IwAR1mtm_Vk3JKkP9WrNxrWwaUJ0u_k2DPGSaRg1DOFsdH6QR5VFuC4umBbX4#.W_funNoYJn4.facebook
https://www.revistamilitar.pt/artigo/1321?fbclid=IwAR0I9GznTTQRW3CP2_6fVHfz7Pvi5ls3za9e4XrxsG-e_qpRiZi5v85dbqU


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

 

 

 

 

 

- Bloco. Entrega da habitação vai ter de liquidar empréstimo bancário (Diário de Notícias) 

- Finanças autorizam ERSE a devolver três milhões aos consumidores (Público) 

- Inquérito a Borba conclui que câmara sabia desde 2014 e não tomou medidas (Público) 

- Preço da gasolina vai baixar para mínimo de dois anos (Jornal de Negócios) 

- Professores que regressem à Madeira recuperam tempo de serviço (Ionline) 

- Governo admite alguma responsabilidade do Estado em queda de estrada em Borba e vai indemnizar 

(Observador) 

- Lei da paridade. Bloco Central tenta consenso a tempo das europeias (Observador) 

- Governo alarga prazo para pagamento de impostos até ao início de janeiro (Rádio Renascença) 

- “Aumentou a impunidade” entre os condutores portugueses, alerta Prevenção Rodoviária (Rádio 

Renascença) 

  

 

 

- Assad assume controlo de regiões no norte da Síria após apelo de milícias curdas (Público) 

- Alemanha pondera contratar cidadãos da UE para as suas Forças Armadas (Público) 

- Cidadãos garante presidência do parlamento andaluz com a ajuda da extrema-direita (Público) 

- Viagem de Trump ao Iraque revela identidades e localizações secretas dos Navy Seals (Observador) 

- Exército sírio entra na cidade de Manbij (Abril) 

- Governo venezuelano aprova verbas para 500 mil novas casas em 2019 (Abril) 

- Sem dinheiro para o muro, Trump ameaça encerrar "totalmente" fronteira com o México (Rádio 

Renascença) 

 

 

 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo  

3.1. Em Portugal 

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/28-dez-2018/interior/entrega-da-habitacao-vai-ter-de-liquidar-emprestimo-bancario-10375645.html
https://www.publico.pt/2018/12/28/economia/noticia/financas-autorizam-erse-devolver-tres-milhoes-consumidores-1856106
https://www.publico.pt/2018/12/28/politica/noticia/governo-rejeita-relacao-directa-falhas-estado-central-acidente-pedreira-1856068
https://www.jornaldenegocios.pt/mercados/materias-primas/petroleo/detalhe/preco-da-gasolina-vai-baixar-para-minimo-de-dois-anos?ref=HP_cruzados_blocohorizontal_correiodamanha_pb
https://ionline.sapo.pt/artigo/640147/professores-que-regressem-a-madeira-recuperam-tempo-de-servico?seccao=Portugal_i
https://observador.pt/2018/12/27/governo-admite-responsabilidade-do-estado-e-vai-indemnizar-vitimas-de-queda-de-estrada-em-borba/
https://observador.pt/2018/12/27/governo-admite-responsabilidade-do-estado-e-vai-indemnizar-vitimas-de-queda-de-estrada-em-borba/
https://observador.pt/2018/12/27/lei-da-paridade-bloco-central-tenta-consenso-a-tempo-das-europeias/
https://rr.sapo.pt/noticia/135628/governo-alarga-prazo-para-pagamento-de-impostos-ate-ao-inicio-de-janeiro
https://rr.sapo.pt/noticia/135578/aumentou-a-impunidade-entre-os-condutores-portugueses-alerta-prevencao-rodoviaria
https://rr.sapo.pt/noticia/135578/aumentou-a-impunidade-entre-os-condutores-portugueses-alerta-prevencao-rodoviaria
https://www.publico.pt/2018/12/28/mundo/noticia/exercito-sirio-movese-zonas-curdas-1856099
https://www.publico.pt/2018/12/27/mundo/noticia/alemanha-considera-contratar-cidadaos-ue-forcas-armadas-1856003
https://www.publico.pt/2018/12/27/mundo/noticia/cidadaos-garante-presidencia-parlamento-andaluz-ajuda-extremadireit-1856017
https://observador.pt/2018/12/27/donald-trump-revela-identidade-e-localizacoes-secretas-dos-navy-seals-no-iraque/
https://www.abrilabril.pt/internacional/exercito-sirio-entra-na-cidade-de-manbij
https://www.abrilabril.pt/internacional/governo-venezuelano-aprova-verbas-para-500-mil-novas-casas-em-2019
https://rr.sapo.pt/noticia/135620/sem-dinheiro-para-o-muro-trump-ameaca-encerrar-totalmente-fronteira-com-o-mexico
https://rr.sapo.pt/noticia/135620/sem-dinheiro-para-o-muro-trump-ameaca-encerrar-totalmente-fronteira-com-o-mexico


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

   

  

 

 

 

 

-2018-12-07 - AOFA questiona o Ministro da Defesa Nacional e o Ministro das Finanças pelo 

facto de não se ter iniciado o processo negocial estabelecido no artigo 19º Da Lei do Orçamento 

do Estado para 2018  

Estamos no final de 2018 e não foi dado cumprimento ao disposto no artigo 19º da Lei do Orçamento 

do Estado para o ano ainda em curso, que estabelecia a abertura de um processo negocial sobre o 

descongelamento das progressões nas posições remuneratórias (Ver Mais) 

-2018-12-03 - AOFA envia ofício ao Ministro das Finanças sobre as consequências das 

cativações de que tem sido alvo o Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos  

Face à difícil situação por que vem passando o Laboratório Militar de Produtos Químicos e 

Farmacêuticos (LMPQF), a AOFA resolveu remeter um ofício sobre o assunto ao Ministro das 

Finanças, em que alertávamos para as nefastas consequências das cativações nas respetivas 

capacidades de atuação e para a correspondente responsabilização por qualquer grave ocorrência 

delas decorrentes (Ver Mais) 

-2018-11-29 - Comunicado da AOFA sobre a forma como é apresentada a questão do 

descongelamento das progressões remuneratórias 

Uma notícia do Expresso de 28 de Novembro (Polícias e militares à boleia dos professores) foi a gota 

de água que fez saltar um comunicado da AOFA sobre a forma como deve ser encarada a questão 

do descongelamento da progressão nas posições remuneratórias (Ver Mais) 

- 2018-11-22 - AOFA recebida em audiência por Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional  

A audiência decorreu durante cerca de 1h30m, nela tendo estado presentes, por parte do MDN e 

para além do Ministro da Defesa Nacional, a Secretária de Estado da Defesa, o Chefe de Gabinete 

do MDN, uma representante da Assessoria Jurídica e os nossos Camaradas Assessores do Exército 

e da Força Aérea. A delegação da AOFA foi composta pelo Presidente do Conselho Nacional, 

Tenente-Coronel António Costa Mota, pelo Secretário-Geral, Capitão-Tenente Diocleciano Batista, 

pela Tesoureira e Vogal do Conselho Nacional, Major Margarida Santos e pelos Vogais do Conselho 

Nacional, Coronel Luís Paula Campos, Coronel João Marquito e Major Paulo Cruz (Ver Mais) 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

http://aofa.pt/aofa-questiona-o-ministro-da-defesa-nacional-e-o-ministro-das-financas-pelo-facto-de-nao-se-ter-iniciado-o-processo-negocial-estabelecido-no-artigo-19o-da-lei-do-orcamento-do-estado-para-2018/
http://aofa.pt/aofa-envia-oficio-ao-ministro-das-financas-sobre-as-consequencias-das-cativacoes-de-que-tem-sido-alvo-o-laboratorio-militar-de-produtos-quimicos-e-farmaceuticos/
http://aofa.pt/comunicado-da-aofa-sobre-a-forma-como-e-apresentada-a-questao-do-descongelamento-das-progressoes-remuneratorias/
http://aofa.pt/aofa-recebida-em-audiencia-por-sua-excelencia-o-ministro-da-defesa-nacional/
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
- 2018-11-18 - AOFA presente na 14ª Convenção do Partido Ecologista “Os Verdes”  

Na sequência do que se vem tornando um hábito, que muito valorizamos, a AOFA tem vindo a ser 

convidada pela maioria dos Partidos para estar presente nas respectivas Convenções e Congressos. 

Desta vez estivemos presentes, a convite de “Os Verdes” na sua 14ª Convenção (Ver Mais) 

- 2018-11-15 - AOFA presente na Cerimónia Evocativa do 152º Aniversário do Clube Militar 

Naval  

A convite da Direção do Clube Militar Naval (CMN), a AOFA, através do nosso Presidente do Conselho 

Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota, esteve presente na Cerimónia que foi presidida por 

Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Almirante 

António Mendes Calado (Ver Mais) 

- 2018-11-12 - Promoções e Vencimentos – AOFA emite comunicado  

Relembrando o que se encontra por resolver, a AOFA emitiu um comunicado em que aborda matéria 

muito maltratada, melhor dizendo, por tratar (Ver Mais) 

- 2018-11-10 - Cerimónia Comemorativa do 26º Aniversário da AOFA  

Tendo contado com a presença de mais de 30 Entidades Militares e Civis e cerca de duas centenas 

de Oficiais e Familiares, aos quais se juntaram ainda diversos concidadãos das Freguesias da Caparica 

e Trafaria, uma vez mais se verificou “casa cheia” nas magníficas instalações da Sociedade Musical 

Recreativa Trafariense que, como vem sendo hábito, acolhe a AOFA neste tipo de eventos (Ver Mais) 

- 2018-11-09 - AOFA recebida em audiência por Sua Excelência o General Chefe do Estado-

Maior do Exército (CEME)  

Por solicitação da AOFA, prontamente acolhida, fomos recebidos por Sua Excelência o General CEME 

(Ver Mais) 

- 2018-11-08 - AOFA recebida em audiência pelo Excelentíssimo Senhor General Chefe da Casa 

Militar da Presidência da República  

No sentido de transmitir a Sua Excelência o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças 

Armadas algumas das maiores preocupações com que se debatem os Militares e particularmente os 

Oficiais, a AOFA foi uma vez mais recebida no Palácio de Belém pelo Excelentíssimo Senhor General 

Vaz Antunes, Chefe da Casa Militar (Ver Mais) 

- 2018-11-06 - A AOFA em visita oficial ao Regimento de Apoio Militar de Emergência  

Dando sequência prática à estratégia definida pelo Conselho Nacional da AOFA que determinou a 

execução de um conjunto de 12 (doze) visitas oficiais a Unidades dos três Ramos das Forças Armadas, 

esta visita oficial ao RAME marcou precisamente o início deste importante projecto (Ver Mais) 

- 2018-11-04 - AOFA nas Comemorações dos 100 anos do fim da I Grande Guerra  

http://aofa.pt/aofa-presente-na-14a-convencao-do-partido-ecologista-os-verdes/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-cerimonia-evocativa-do-152o-aniversario-do-clube-militar-naval/
http://aofa.pt/promocoes-e-vencimentos-aofa-emite-comunicado/
http://aofa.pt/cerimonia-comemorativa-do-26o-aniversario-da-aofa/
http://aofa.pt/aofa-recebida-em-audiencia-por-sua-excelencia-o-general-chefe-do-estado-maior-do-exercito-ceme/
http://aofa.pt/aofa-recebida-em-audiencia-pelo-excelentissimo-senhor-general-chefe-da-casa-militar-da-presidencia-da-republica/
http://aofa.pt/a-aofa-em-visita-oficial-ao-regimento-de-apoio-militar-de-emergencia-rame/


 

 

 

 

 
A convite de Sua Excelência o Almirante Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), 

a AOFA esteve presente na Cerimónia Militar da comemoração do Centenário do fim da I Grande Guerra. 

A AOFA foi representada pelo Tenente-Coronel António Costa Mota, Presidente do Conselho Nacional 

(Ver Mais) 

  

- 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” 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

http://aofa.pt/aofa-nas-comemoracoes-dos-100-anos-do-fim-da-i-grande-guerra/
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/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


 

 

 

 

 
 - 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 (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” 

- 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! 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

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/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
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
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- 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 

- 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 

5.1. Páginas Oficiais 

5.2. Cultura 

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/
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

