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1 Grandes Destaques 

 

A propósito das declarações de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional em entrevista à RTP e aqui 

expressas neste artigo do jornal “Observador” 

Defesa. Ministro admite novo debate sobre Serviço Militar Obrigatório  

 

RUMO ao DESASTRE! 

NÃO. O "novo" regime de incentivos que "está para sair" não vai resolver praticamente nada e toda a 

gente, principalmente o MDN, sabe que assim é. Além do mais o "novo" regime de incentivos, tal como 

os que o antecederam, não é "provavelmente" para cumprir. Há infelizmente excelentes exemplos que 

comprovam que assim é, como aliás neste momento decorre da Indigna e Inqualificável discriminação 

negativa a que estão a ser sujeitos os ex-Militares que entraram na Administração Pública, 

precisamente ao abrigo do propagandeado "regime de incentivos" vigente. 

 

Ver, Assinar e Partilhar Petição "Pela Dignidade dos Ex-Militares - Na Administração Pública" 

http://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT88265 

 

NÃO. O "novo" regulamento de contratos de longa duração que "está para sair" não vai resolver nada. 

Vai apenas condenar os Militares em RC a muitas mais dificuldades (sair ao final de 6 anos é 

incomparavelmente diferente que sair das Forças Armadas ao final de 18 anos). Principalmente para 

os Oficiais que já entram nas Forças Armadas Licenciados (estamos a falar dos RC) e que, como tal, 

entram aos 22/23/24 anos e 18 anos depois terão mais de 40 e se verão no desemprego ou a entrar, 

como os de agora, SE os aceitarem com essa idade, na Administração Pública mas em condições 

claramente desvantajosas e para serem tratados de forma diferenciadamente negativa. 

NÃO. Mesmo o SMO não é solução para coisa nenhuma, muito menos como recurso para "desenrascar" 

o estado lastimoso a que este MDN e os que o antecederam, os últimos 6 ou 7 "assessorados" sempre 

pelo mesmo Diretor de RH (Dr. Alberto Coelho), conduziram as Forças Armadas. 

A ÚNICA solução passa por dar condições incomparavelmente diferentes aos Militares que pretendam 

entrar para as Forças Armadas quer em Regime de Contrato quer para os Quadros Permanentes, bem 

https://observador.pt/2018/07/29/defesa-ministro-admite-novo-debate-sobre-servico-militar-obrigatorio/
http://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT88265


 

 

 

 

 
como, obviamente, melhorar, de forma absolutamente substancial as condições dos Militares que já 

hoje, sendo RC ou do QP, prestam serviço nas Forças Armadas. SÓ ASSIM SE ATRAI E SÓ ASSIM SE 

RETÉM! 

Os exemplos do que é preciso fazer são muitos e em várias áreas e a AOFA (porque a AOFA 

efetivamente se preocupa com as Forças Armadas e com os Homens e Mulheres que nelas Servem 

Portugal) ao longo de muitos anos tem vindo a indicá-los e de forma muito clara, ponderada e 

sobretudo com conhecimento do que se passa no terreno, coisa que garantidamente é ignorada por 

quem nos gabinetes apenas produz legislação com os resultados que a todos são evidentes. 

 

Dignifique-se a Carreira Militar, Valorize-se a Condição Militar, Respeite-se os Militares. 

Reveja-se o Estatuto Remuneratório. 

Recupere-se o Complemento de Pensão dos Militares (um dos muitos Direitos perdidos)! 

Altere-se, por completo, os bem conhecidos, por negativos, "esquemas" que degradam o Apoio na 

Doença aos Militares e às suas Famílias (ADM). 

Altere-se, por completo, os bem conhecidos, por negativos, "esquemas" que degradam a Ação Social 

Complementar aos Militares e às suas Famílias (IASFA). 

Revejam-se os indignos cálculos dos valores de Reforma que levam a que os Militares (E SÓ os 

Militares) venham a curto/médio prazo a ter Pensões de Reforma com valores em 50% (cinquenta 

porcento) Inferiores aos que auferem no Activo/Reserva. 

Reveja-se o inqualificável esquema de pagamentos do Subsídio de Deslocamento. Reveja-se 

radicalmente as condições vergonhosas em que é atribuído (Valores, Prazos) e as Distâncias a que é 

necessário o Militar residir da sua Unidade de colocação para ter direito a essa autêntica esmola. 

Etc. Etc. Etc. Etc. 

 

Senhor Ministro. Sabe tão bem disto tudo como nós e continuar a teimar e em não querer admitir que 

as políticas estão completamente erradas, afirmando que tem de verificar "o que vai dar" o "novo" 

Regime de Incentivos e o "novo" Regulamento de Contratos é estar apenas e só a adiar (e o Sr. sabe 

muito bem que assim é) os gravíssimos problemas com que se debatem as Forças Armadas e os 

Militares. 

Já hoje (recordando que é MDN há 3 anos) o Senhor é responsável pelo muito de muito mau que se 

verifica. Não é o único. Teve (in)dignos antecessores, mas nestes 3 anos apenas piorou, e de forma 



 

 

 

 

 
muito significativa, o estado lastimável em que estão as Forças Armadas e as Condições, cada vez mais 

degradantes e indignas, a que estão sujeitos os Militares. 

 

Adiar mais tempo a verdadeira resolução dos problemas é, nas atuais condições tão bem conhecidas 

por todos, assumir tacitamente que o faz de forma propositada. Não há porque não pode haver mais 

lugar a "experiências" porque na verdade é apenas disso que se trata. 

A persistir nesse caminho de rumo acelerado na direção do desastre cá estaremos, com a moral que 

indubitavelmente nos assiste, para o relembrar que estávamos certos e o Senhor, uma vez mais, 

profundamente errado. 

 

              O Presidente do Conselho Nacional 

 

        António Augusto Proença da Costa Mota 

                          Tenente-Coronel 

 

 

 

 

 

 

 

Pela Dignidade dos Ex-Militares - Na Administração Pública 

A AOFA apela a todos os Militares, mas igualmente aos nossos Concidadãos que considerem 

assinar esta Petição. Poderão ler as respetivas motivações e assinar AQUI 

http://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT88265


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

 

Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

O Julgamento dos nossos Camaradas Comandos começa já a 27 de Setembro e as despesas com o 

processo vão aumentar exponencialmente. Ajude-nos nesta causa com o que lhe for possível! 

Hoje, por eles, amanhã por qualquer Militar que decorrendo do cumprimento da Missão necessite do 

nosso apoio! 

  

         

 

 

 

- Navio hidrográfico Almirante Gago Coutinho conclui missão na Madeira (Marinha) 

- Centro de Informação Geoespacial do Exército aberto ao público (Exército) 

- Entrega do Estandarte Nacional à 4ª Força Nacional Destacada na República Centro-Africana (Exército) 

 

 

 

- Polícia Marítima em missão na Grécia efetua resgate de 61 migrantes (Expresso) 

- Caças portugueses intercetaram 38 aviões russos no Báltico desde maio (Observador) 

- Defesa. Ministro admite novo debate sobre Serviço Militar Obrigatório (Observador) 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

http://www.aofa.pt/rimp/Regulamento_Conta_Solidaria.pdf
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/NRP-Almirante-Gago-Coutinho-conclui-missao-na-Madeira.aspx
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/617
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/616
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-07-29-Policia-Maritima-em-missao-na-Grecia-efetua-resgate-de-61-migrantes#gs.aABYtoA
https://observador.pt/2018/07/30/cacas-portugueses-intercetaram-38-avioes-russos-no-baltico-desde-maio/
https://observador.pt/2018/07/29/defesa-ministro-admite-novo-debate-sobre-servico-militar-obrigatorio/


 

 

 

 

 
- Militares portugueses orgulhosos do trabalho na Rep. Centro-Africana (RTP) 

- Exército português com mais de 500 missões na Rep. Centro-Africana desde março (SAPO) 

 

 

 

- Exército Português - Cavalaria - Perguntai ao Inimigo Quem Nós Somos!  

- A manter a paz: Na República Centro-Africana, Paraquedistas estão há 135 dias em missão  

- RTP – Linha da Frente – A 3ª Força Nacional Destacada na República Centro-Africana 

- História dos carros de combate no exército português  

- Missão executada pela Força Aérea no mar dos Açores  

- Militares Portugueses atacados na República Centro-Africana  

- C130 da Força Aérea Portuguesa | Reportagem CMTV  

- Força Aérea resgata tripulante de pesqueiro a 330 km da Terceira  

- Conhece o Instituto Hidrográfico?  

- 100 anos da Batalha de La Lys: 400 soldados portugueses morreram  

 

 

 

- Coronel Vasco Lourenço – “"A Guerra Colonial ainda não acabou?"”  (Novo) 

- Coronel Vasco Lourenço – Esclarecimento sobre “A Guerra Colonial ainda não acabou?”  (Novo) 

- Capitão de Fragata José Neto Simões - "A reforma das Forças Armadas e a condição militar" 

- Almirante Castanho Paes – “Vergonha e Indignação”  

- Coronel Vasco Lourenço – “Tancos ainda “vive” 

- Coronel Vasco Lourenço – “Tancos: "Querem resultados? Que se descubra quem montou a farsa" 

- Major-General Bargão dos Santos - "Carta Pública ao Senhor Presidente da República"  

- Tenente-General Silvestre dos Santos – “Relações Civil-Militares: A responsabilidade do Estado em 

dignificar as suas Instituições”  

- General Taveira Martins – “Forças Armadas e Missões de Interesse Público”  

- General Pinto Ramalho - “Forças Armadas e Missões de Interesse Público”  

- Almirante Fernando Melo Gomes - "As Missões da Marinha - O Duplo Uso"  

- Vice-Almirante Cunha Lopes – “As Forças Armadas e as Missões de Interesse Público”   

- Tenente-General António Menezes – “O Meu Capitão”  

 

2.3. Vídeos 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

https://www.rtp.pt/noticias/mundo/militares-portugueses-orgulhosos-do-trabalho-na-rep-centro-africana_n1089851
https://24.sapo.pt/noticias/internacional/artigo/exercito-portugues-com-mais-de-500-missoes-na-rep-centro-africana-desde-marco_24577075.html
https://www.youtube.com/watch?v=ynwEgfKvHKg
https://www.facebook.com/emgfa/videos/866099930257417/?t=0
https://www.rtp.pt/play/p4231/e356368/linha-da-frente
https://www.youtube.com/watch?v=imNUgCn8pYI
https://www.facebook.com/Esquadra751/videos/2108782125822145/
https://www.cmjornal.pt/multimedia/videos/detalhe/militares-portugueses-atacados-na-republica-centro-africana?ref=videos_BarraLat
https://www.youtube.com/watch?v=RVp6pFGE1LM
https://www.youtube.com/watch?v=-jis5mCpj2Y
https://www.youtube.com/watch?v=k6EVnmD7ej8
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/100-anos-da-batalha-de-la-lys-400-soldados-portugueses-morreram_v1068708
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_Vasco_Lourenco_GC1.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_Vasco_Lourenco_GC2.pdf
https://www.publico.pt/2018/07/26/politica/opiniao/a-reforma-das-forcas-armadas-e-a-condicao-militar-1838890
http://www.aofa.pt/artigos/Alm_Castanho_Paes_Vergonha_e_Indignacao.pdf
https://www.publico.pt/2018/07/18/politica/opiniao/tancos-ainda-vive-1838329
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1050624/tancos-querem-resultados-que-se-descubra-quem-montou-a-farsa
http://www.aofa.pt/artigos/Mgen_Bargao_dos_Santos_carta_publica_ao_PR.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Silvestre_dos_Santos_Relacoes_Civis_Militares.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Silvestre_dos_Santos_Relacoes_Civis_Militares.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/General_Taveira_Martins_AR.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/General_Pinto_Ramalho_MIP.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/ALM_Melo_Gomes_Marinha_Duplo_Uso.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/VALM_Cunha_Lopes_FAS_e_MIP.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Antonio_Menezes_O_Meu_Capitao.pdf


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- INE. Maioria dos empresários diz que até é fácil despedir em Portugal (Diário de Notícias) 

- Governo aprova desconto nos preços para carregar veículos elétricos (Diário de Notícias) 

- Navio Lifeline. Migrantes oriundos de Malta já chegaram a Portugal (Diário de Notícias) 

- Uma viagem pela descolonização portuguesa (Diário de Notícias) 

- O Algarve precisa de 67 médicos para o Verão mas ainda não conseguiu nenhum (Público) 

- Governo tem travado todas as soluções para comboios de longo curso (Público) 

- Um Presidente menos optimista toma o pulso aos partidos sobre a legislatura (Público) 

- Costa fará acordos não escritos com PCP e BE (Público) 

- OE e final da legislatura. Marcelo começa hoje a ouvir partidos (Ionline) 

- Taxa de desemprego em Portugal desce para 6,7% em junho (Expresso) 

- Associação da GNR: “Ministério não fiscalizou o contrato” dos carros de combate a fogos (Expresso) 

- Salário mínimo: um ano depois, 84,1% continuam na mesma (Expresso) 

- Galp lucra 387 milhões em seis meses, mais 68% do que no ano passado (Observador) 

- IVA da eletricidade pode voltar aos 6%? Sim, mas só se Bruxelas der luz verde (Observador) 

- Lucros da Galp disparam à boleia da subida dos combustíveis (Abril) 

- Taxa desemprego de maio é a mais baixa dos últimos 15 anos (Rádio Renascença) 

 

 

 

 

- Exército britânico pronto para cenário de não acordo sobre o brexit (Diário de Notícias) 

- ONU "está a ficar sem dinheiro", alerta António Guterres (Público) 

3.2. Pelo Mundo 

3.1. Em Portugal 

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/30-jul-2018/interior/ine-maioria-dos-empresarios-diz-que-ate-e-facil-despedir-em-portugal-9652932.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/governo-aprova-desconto-nos-precos-para-carregar-veiculos-eletricos-9654145.html
https://www.dn.pt/poder/interior/migrantes-oriundos-de-malta-ja-chegaram-a-portugal-9652908.html
https://www.plataformamedia.com/pt-pt/cultura/tv-e-radio/interior/uma-viagem-pela-descolonizacao-portuguesa-9653643.html
https://www.publico.pt/2018/07/30/sociedade/noticia/algarve-precisa-de-67-medicos-para-o-verao-mas-ainda-nao-conseguiu-nenhum-1839259
https://www.publico.pt/2018/07/29/economia/noticia/governo-tem-bloqueado-todas-as-solucoes-para-melhorar-ferrovia-1839372
https://www.publico.pt/2018/07/30/politica/noticia/um-presidente-menos-optimista-toma-o-pulso-aos-partidos-sobre-a-legislatura-1839456
https://www.publico.pt/2018/07/28/politica/noticia/costa-fara-acordos-nao-escritos-com-pcp-e-be-1839317
https://ionline.sapo.pt/artigo/620685/oe-e-final-da-legislatura-marcelo-comeca-hoje-a-ouvir-partidos?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/economia/2018-07-30-Taxa-de-desemprego-em-Portugal-desce-para-67-em-junho#gs.rSV61Ag
http://expresso.sapo.pt/politica/2018-07-28-Associacao-da-GNR-Ministerio-nao-fiscalizou-o-contrato-dos-carros-de-combate-a-fogos#gs.Q48PeNQ
http://expresso.sapo.pt/economia/2018-07-28-Salario-minimo-um-ano-depois-841-continuam-na-mesma#gs.RYqzTXE
https://observador.pt/2018/07/30/galp-lucra-387-milhoes-em-seis-meses-mais-68-do-que-no-ano-passado/
https://observador.pt/especiais/iva-da-eletricidade-pode-voltar-aos-6-sim-mas-so-se-bruxelas-der-luz-verde/
https://www.abrilabril.pt/nacional/lucros-da-galp-disparam-boleia-da-subida-dos-combustiveis
http://rr.sapo.pt/noticia/120125/taxa-desemprego-de-maio-e-a-mais-baixa-dos-ultimos-15-anos
https://www.dn.pt/mundo/interior/exercito-britanico-pronto-para-cenario-de-nao-acordo-sobre-o-brexit-9653179.html
https://www.publico.pt/2018/07/30/mundo/noticia/onu-esta-a-ficar-sem-dinheiro-alerta-antonio-guterres-1839495


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

- Trump. “Estou disposto a ‘encerrar’ o Governo se não nos derem os votos para a segurança fronteiriça” 

(Ionline) 

- Regressam os sírios às suas casas (Abril) 

 

 

 

 

 

 

 

- 2018-07-21 - AOFA na homenagem aos combatentes marcoenses mortos na guerra do 

ultramar promovida pela Associação dos Combatentes da Guerra do Ultramar de Marco de 

Canaveses  

A AOFA, representada pelo Coronel Jara Franco, membro do Conselho Deontológico, esteve presente na 

homenagem aos combatentes marcoenses mortos na guerra do ultramar (Ver Mais) 

- 2018-07-19 - AOFA emite comunicado a propósito do caso de Tancos  

Face ao ressurgimento do “caso de Tancos” junto da opinião pública, a AOFA entendeu por bem emitir 

um comunicado em que lembra a sua posição e faz algumas considerações (Ver Mais) 

-2018-07-18 - Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP) recebeu a AOFA na 

Assembleia da República (AR)  

Dando sequência aos pedidos de audiência apresentados pela AOFA a todos os Grupos Parlamentares 

e à Representação do PAN na AR, a AOFA foi recebida pelo PCP (Ver Mais) 

-2018-07-14 - AOFA na cerimónia da tomada de posse dos Órgãos Sociais do Sindicato 

Nacional do Ensino Superior (SNESUP)  

A convite da Direção do SNESUP a AOFA esteve representada na tomada de posse dos Órgãos Sociais 

pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2018-07-12 - AOFA recebida em audiência pelo CEMFA  

A AOFA foi recebida pelo General Teixeira Rolo, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA). A 

delegação da AOFA foi composta pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa 

Mota e pelo Vogal do Conselho Nacional e Membro do Secretariado, Coronel Luís Paula Campos (Ver 

Mais) 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

https://ionline.sapo.pt/artigo/620703/trump-estou-disposto-a-encerrar-o-governo-se-nao-nos-derem-os-votos-para-a-seguranca-fronteirica-?seccao=Mundo_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/620703/trump-estou-disposto-a-encerrar-o-governo-se-nao-nos-derem-os-votos-para-a-seguranca-fronteirica-?seccao=Mundo_i
https://www.abrilabril.pt/internacional/regressam-os-sirios-suas-casas
http://aofa.pt/aofa-na-homenagem-aos-combatentes-marcoenses-mortos-na-guerra-do-ultramar-promovida-pela-associacao-dos-combatentes-da-guerra-do-ultramar-de-marco-de-canaveses/
http://aofa.pt/aofa-emite-comunicado-a-proposito-do-caso-de-tancos/
http://aofa.pt/grupo-parlamentar-do-partido-comunista-portugues-pcp-recebeu-a-aofa-na-assembleia-da-republica-ar/
http://aofa.pt/aofa-na-cerimonia-da-tomada-de-posse-dos-orgaos-sociais-do-sindicato-nacional-do-ensino-superior-snesup/
http://aofa.pt/aofa-recebida-em-audiencia-pelo-cemfa/
http://aofa.pt/aofa-recebida-em-audiencia-pelo-cemfa/
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
- 2018-07-05 - AOFA solicita ao MDN o esclarecimento de dúvidas relativas à ADM sobre 

direitos dos DFA e seus familiares  

Uma notícia de um jornal sobre pagamentos que deixariam de ser feitos, levou a AOFA a procurar 

esclarecer dúvidas relativas à ADM e aos direitos dos DFA e seus familiares (Ver Mais) 

- 2018-07-03 - AOFA pede esclarecimentos ao MDN sobre afirmações do Secretário de Estado 

da Defesa relativas a um pretenso desbloqueamento das progressões no regime remuneratório  

Em sede de audição parlamentar na Comissão de Defesa, o Secretário de Estado da Defesa afirmou 

que um número significativo de militares já tinha beneficiado do desbloqueamento das progressões no 

regime remuneratório (Ver Mais) 

- 2018-07-03 - AOFA pede esclarecimentos ao MDN sobre a “capacidade sobrante” do HFAR  

Face ao acordo celebrado para que a chamada “capacidade sobrante” do HFAR possa ser utilizada pelo 

SNS, a AOFA entendeu por bem solicitar esclarecimentos sobre o assunto ao MDN, tendo em conta, 

nomeadamente, as consabidas dificuldades no atendimento dos militares em inúmeras valências do 

Hospital (Ver Mais) 

- 2018-06-30 - AOFA presente nas comemorações do 66º Aniversário da Força Aérea (FAP)  

A convite de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA) a AOFA esteve presente 

nas cerimónias do 66º Aniversário, tendo sido representada pelo Presidente do Conselho Nacional, 

Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2018-06-30 – Almoço comemorativo do 31º Aniversário da ASMIR  

A AOFA esteve presente, representada pelo Coronel Orlando Dias, no almoço comemorativo do 31º 

aniversário da ASMIR – Associação dos Militares na Reserva e Reforma, que se realizou como é habitual 

no Entroncamento no restaurante da Quinta das 3 Ribeiras, a 30 de Junho (Ver Mais) 

 

 

 

- 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”  

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

http://aofa.pt/aofa-solicita-ao-mdn-o-esclarecimento-de-duvidas-relativas-a-adm-sobre-direitos-dos-dfa-e-seus-familiares/
http://aofa.pt/aofa-pede-esclarecimentos-ao-mdn-sobre-afirmacoes-do-secretario-de-estado-da-defesa-relativas-a-um-pretenso-desbloqueamento-das-progressoes-no-regime-remuneratorio/
http://aofa.pt/aofa-pede-esclarecimentos-ao-mdn-sobre-a-capacidade-sobrante-do-hfar/
http://aofa.pt/aofa-presente-nas-comemoracoes-do-66o-aniversario-da-forca-aerea-fap/
http://aofa.pt/almoco-comemorativo-dos-31-anos-da-asmir/
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


 

 

 

 

 

Outros Temas de Interesse 5 

- 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 (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/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/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.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/10_4_12_13_IASFA_PROPOSTA_Futuro_IASFA_Projecto_FINAL_JAN2016_Com_ANEXOS_e_Ass.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/10_4_12_13_IASFA_PROPOSTA_Futuro_IASFA_Projecto_FINAL_JAN2016_Com_ANEXOS_e_Ass.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


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 

- 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 

5.1. Páginas Oficiais 

5.2. Cultura 

http://www.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/


 

 

 

 

 
- Cartaz Cultural da Madeira 

http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx

