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1 Grandes Destaques 

 

AOFA EM MOVIMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 
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 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

Camaradas!  

Em época de campanha eleitoral, na verdade tudo parece valer, mas não deveria, nem pode ser assim! 

Terão certamente acompanhado nos últimos dias a amplitude com que praticamente todos os Órgãos de Comunicação 

Social (OCS) fizeram eco do facto de terem sido "autorizadas" as Promoções de 4945 Militares das Forças Armadas, 

num momento em que estamos a cerca de 15 dias das eleições legislativas. 

A AOFA, como não poderia deixar de ser, foi de imediato contactada por esses mesmos OCS, no sentido de se 

pronunciar sobre o facto, tendo resumidamente expressado as seguintes ideias: 

 

1. É absolutamente lamentável que as Promoções dos Militares das Forças Armadas continuem a depender 

exclusivamente de um Despacho Conjunto do Ministro das Finanças e do Ministro da Defesa Nacional, prática 

implementada nos tempos do anterior Governo e por "sugestão" da TROICA! 

2. Praticamente 4 anos volvidos da "saída da TROICA", o actual Governo mantém intactas inúmeras medidas adoptadas 

pelo Governo anterior, de entre elas a da manutenção do referido Despacho, realidade que nos faz afirmar que para 

os Militares das Forças Armadas a TROICA continua bem presente nas nossas vidas, e este é apenas um dos muitos 

exemplos. 

3. Permitimo-nos recordar / informar os Camaradas que os Militares promovidos desde 2011 apenas passam a auferir, 

sem direito a quaisquer retroactivos, a remuneração correspondente ao Posto a que são promovidos a partir da Data 

do Despacho e não, como lhes é devido e da mais elementar justiça, a partir da data em que efectivamente são 

promovidos. Este procedimento constitui uma penalização financeira gravíssima sobre todos os Militares promovidos, 

constituindo-se como um procedimento ímpar em toda a Administração Pública. 

4. Mais! Este procedimento constitui-se como uma dupla penalização porquanto as novas regras de cálculo de Pensões 

de Reforma aplicáveis aos Militares definem que o valor da Pensão é o que resulta da média de toda a carreira 

contributiva, facto que por si só e em face do que antecede faz com que os Militares venham a ter valores de Pensões 

de Reforma ainda mais reduzidos. 

 



 

 

 

 

 
Mas como se toda esta situação não fosse, já de si, absolutamente escandalosa, inusitadamente penalizadora e injusta, 

atente-se agora à sequência de datas dos vários "despachos intermédios" (o definitivo ainda nem se sabe quando será 

emitido), bem patentes no documento que podem consultar 

em http://www.aofa.pt/rimp/Despachos_das_Promocoes.pdf ao qual a AOFA teve acesso (circula na internet) e que 

damos naturalmente a conhecer a todos os Oficiais mas também aos nossos Concidadãos. 

 

a) A 17 de junho de 2019 (???!!!) o Conselho de Chefes do Estado-Maior, através do Memorando nº 002/CCEM/2019, 

entrega a proposta para que se concretizem as Promoções. (Bons tempos em que as listas de Promoções estavam 

prontas e aprovadas em Dezembro de cada ano para serem realizadas as Promoções a partir de 1 de Janeiro do ano 

seguinte, para todos os efeitos administrativos e financeiros...... comentário nosso) 

b) A 3 de julho de 2019, o Ministro da Defesa Nacional "concorda" e manda "remeter" ao Ministro das Finanças 

c) A 18 de setembro de 2019, o Secretário de Estado do Orçamento (???!!!) "propõe que se autorizem as promoções" 

(???!!!) mas, cereja no topo do bolo, "que se considere a produção de efeitos a partir de novembro de 2019" (???!!!) 

d) A 20 de setembro de 2019, a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público (???!!!) "dá parecer 

favorável às promoções" (???!!!) 

 

Entretanto e pese embora agora se saiba que as Promoções nunca ocorrerão, com a maior das "boas vontades", antes 

de novembro de 2019, dado que no meio de tantos "despachos intermédios" (???!!!) de tantos "despachantes" (???!!!) 

continua sequer sem se saber quando sairá o tal Despacho da TROICA (leia-se, Despacho Conjunto dos Ministros da 

Defesa e das Finanças) a efectivar as Promoções. 

 

Mas uma coisa é certa! Certíssima! A 15 dias das eleições legislativas a propaganda está ao rubro e as Promoções dos 

Militares não param diária e repetitivamente de ser anunciadas pela generalidade dos OCS. Um logro! 

 

Desenganem-se, pois, os Militares que, pelo 9º ano consecutivo (2011/2019) e apesar de continuarem a ser 

duplamente penalizados, ainda são objecto de engano quanto à data em que serão Promovidos, pensando que o 

seriam em setembro ("apenas" com 9 meses de atraso), mas que afinal são especialmente brindados com, pelo menos, 

11 meses de atraso! 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aofa.pt%2Frimp%2FDespachos_das_Promocoes.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0a8Yk_y6KGk1vbaoqVQea0QB9NEvVadb-Xc3QNtcRUwA5b4AtervnUEUw&h=AT0Gd5VONmgdyTgV66NJu9WAQzD4RjJtGJuuWc_aHD90sOur8oOzJ4QYjqJzQnipJzcRbVQfFvBPlmN9xnRZ0Zn9lqBgrZI_OPkJzT68s29oF-6MFOxqeUc4MGczbFag_TTKGHGOYQ


 

 

 

 

 

 

 

Informamos todos os Camaradas que na passada sexta-feira, 27 de setembro, enviámos ao 

Ministério da Defesa um ofício – “Promoções e Progressões Remuneratórias. Os habituais 

e cada vez mais insustentáveis atrasos!”, do qual demos conhecimento à Casa Militar do 

Exm.º Senhor Presidente da República, ao Almirante CEMGFA, ao Almirante CEMA, ao General 

CEME e ao General CEMFA. Do texto integral desse ofício daremos aqui nota ainda no decorrer 

desta semana, sendo que, no entanto, aqui damos desde já relevo a duas questões, que 

transcrevemos: 

 

“Face ao exposto vem a AOFA requerer a V. Exa. Sr. Ministro da Defesa Nacional que se digne 

mandar informar-nos: 

1. Do estado da execução e pagamentos da aplicação do DL n.º 65/2019 de 20 de 

maio, bem como e ainda se os pagamentos retroagem à data de entrada em vigor do diploma 

citado e em caso de atraso se os Militares foram ou serão compensados com os devidos juros 

legais. 

2. Qual a data em que verdadeiramente se concretizarão as Promoções respeitantes 

ao corrente ano, bem como se pretende mandar pagar a propósito dessas promoções os retroativos 

devidos por lei com os juros legais compensatórios por moras verificadas.” 

   



 

 

 

 

 

 

Reserve já o seu lugar neste workshop! Inscreva-se AQUI 

 

 

Reserve já o seu lugar neste workshop! Inscreva-se AQUI 

 

https://forms.gle/fjXKzk5TTWode7qVA
https://forms.gle/fjXKzk5TTWode7qVA


 

 

 

 

 

 

Reserve já o seu lugar neste workshop! Inscreva-se AQUI 

 

      Camarada! Adere à AOFA! Ajuda a AOFA a Ajudar-nos a Tod@s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link para a Ficha de Inscrição (Não deixe para amanhã) 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/fjXKzk5TTWode7qVA
http://aofa.pt/associados/inscricao/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

 

         

 

 

- Marinha e Autoridade Marítima alertam: Mar agitado e ondulação forte no Arquipélago dos Açores 

(Marinha) 

- Comemorações do 209.º aniversário da Batalha do Buçaco (Exército) 

- Centro de Formação Militar e Técnica tem novo Comandante (Força Aérea) 

  

 

 

- As tramas de Tancos. Ex-diretor da PJ, procuradoras e mais militares estão a ser investigados (Diário de 

Notícias) 

- Corpo de paraquedista que morreu durante exercício militar velado na capela de Tancos (Correio da 

Manhã) 

- Os encontros de Azeredo com o diretor da PJM, as tentativas para travar Marques Vidal e a farsa (Ionline) 

- Entre chutos para canto e auto-golos. Quem ganhará o jogo de Tancos? (Notícias ao Minuto) 

- Eleições: 1.200 militares e forças de segurança portuguesas em missões no estrangeiro já votaram 

(Sapo24) 

- Grupo Lusíadas Saúde suspende acordo com o Instituto das Forças Armadas (Sapo24) 

- Eleições: Partidos assumem levar "caso de Tancos" novamente ao parlamento ao sexto dia de campanha 

(Sapo24) 

- Presidente da República apresenta "sentidas condolências" à família de militar morto em Beja (Sapo24) 

- "Sistema do paraquedas falhou", explicou Exército após morte de militar (Sol) 

 

 

 

 

- Espingarda Automática G3 - Uma história a unir gerações  

- Militares portugueses na RCA empenhados em missão complexa durante um mês  

- Em Tancos, os paraquedistas são formados para integrar os cenários mais sensíveis 

- Brigada Mecanizada – Um exemplo na preservação do ambiente, vence prémio  

- DAE. A mais secreta força militar que existe em Portugal  

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/-Marinha-e-Autoridade-Maritima-alertam-Mar-agitado-e-ondula%C3%A7ao-forte-no-Arquipelago-dos-A%C3%A7ores-.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/-Marinha-e-Autoridade-Maritima-alertam-Mar-agitado-e-ondula%C3%A7ao-forte-no-Arquipelago-dos-A%C3%A7ores-.aspx
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1195
https://emfa.pt/noticia-2699-centro-de-formacao-militar-e-tecnica-tem-novo-comandante
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/28-set-2019/interior/as-tramas-de-tancos-ex-diretor-da-pj-procuradoras-e-mais-militares-estao-a-ser-investigados-11347256.html
https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/corpo-de-paraquedista-que-morreu-durante-exercicio-militar-velado-na-capela-de-tancos?ref=HP_CMaoMinuto
https://ionline.sapo.pt/artigo/672635/os-encontros-de-azeredo-com-o-diretor-da-pjm-as-tentativas-para-travar-marques-vidal-e-a-farsa-?seccao=Portugal_i
https://www.noticiasaominuto.com/politica/1329378/entre-chutos-para-canto-e-auto-golos-quem-ganhara-o-jogo-de-tancos
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/eleicoes-1-200-militares-e-forcas-de-seguranca-portuguesas-em-missoes-no-estrangeiro-ja-votaram
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/grupo-lusiadas-saude-suspende-acordo-com-o-instituto-das-forcas-armadas
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/eleicoes-partidos-assumem-levar-caso-de-tancos-novamente-ao-parlamento-ao-sexto-dia-de-campanha
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/presidente-da-republica-apresenta-sentidas-condolencias-a-familia-de-militar-morto-em-beja
https://sol.sapo.pt/artigo/672512/sistema-do-paraquedas-falhou-explicou-exercito-apos-morte-de-militar
https://www.youtube.com/watch?v=ivn-Cg8bkno&fbclid=IwAR0OFQL9L78UiJIXhx29aL_ZE31bU0yfWNcuBSlQ4lKJguCNDxSG1KCatDk
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/militares-portugueses-na-rca-empenhados-em-missao-complexa-durante-um-mes_v1163123?fbclid=IwAR1nGkEWWo4w0rat4WDoe_OlyxtDXxEB0cWBcQt2EVnDK-dsvEZ49TLBtII
https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/em-tancos-os-paraquedistas-sao-formados-para-integrar-os-cenarios-mais-sensiveis/5d2dbf0f0cf25a69cc4a6ac9
https://www.facebook.com/watch/?t=3&v=874422336271597
https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/dae-a-mais-secreta-forca-militar-que-existe-em-portugal/5cfe47a20cf2587d42b95b65


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

 

 

 
- Almirante Castanho Paes (a Julho de 2019) – “Uma reflexão sobre a Saúde Militar” (novo)  

- Major-General Carlos Branco – “A Venezuela e a Ucrânia, duas faces da mesma moeda”  

- Oficial (identificado perante a AOFA, mas que solicitou anonimato) – “Esses gajos dos helicópteros”  

- Oficial (identificado perante a AOFA, mas que solicitou anonimato) – “Até um dia Camarada”  

- Major-General Carlos Branco – “O Brexit e a defesa europeia”  

- Tenente-General Mário Cabrita – “Contributos para um debate honesto”  

- Major-General Carlos Branco – “Poder, Democracia e Forças Armadas”  

- Tenente-Coronel Eduardo Afonso - "FORÇAS ARMADAS: quando os bons princípios e as boas intenções 

dão maus resultados"  

 

 

 

 

 

 

- O que muda no Código do Trabalho? (Diário de Notícias) 

- Lei de Bases da Habitação. Ainda agora nasceu e já todos a querem mudar (Diário de Notícias) 

- Vinhos portugueses sabem esta 2.ª feira se são alvo das tarifas de Trump (Diário de Notícias) 

- Governo prolonga período crítico de incêndios (Jornal de Notícias) 

- Cartões de crédito dominam falhas das famílias no pagamento de dívidas (Público) 

- A geração Instagram em peso na rua: “Salvem o planeta, acabem com o capitalismo” (Público) 

- Inflação já é negativa há três meses seguidos (Público) 

- Pensões. Eugénio Rosa alerta para problema de sustentabilidade (Ionline) 

- Polícia Marítima resgata 69 migrantes na Grécia (Ionline) 

- Quase 400 agentes da PSP sofreram ferimentos em serviço durante o primeiro semestre de 2019 

(Expresso) 

- Poder de compra dos funcionários públicos caiu 10,5% desde 2010 (Expresso) 

- ADSE. Como salvar o sistema de saúde do Estado? (Expresso) 

- Parecer da CNPD diz que forças policiais não têm “legitimidade” para usar drones (Expresso) 

- Taxa de desemprego de julho revista em baixa. Em agosto terá sido de 6,2% (Notícias ao Minuto) 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

3.1. Em Portugal 

http://www.aofa.pt/artigos/ALM_Castanho_Paes_Reflexao_Saude_Militar.pdf
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/a-venezuela-e-a-ucrania-duas-faces-da-mesma-moeda-491299
http://merlin37.com/gajoshelis?fbclid=IwAR2o_ExlnBBJO5MHHKAEBg6HulcTXPZVd1K3v7QdekDKyGjY3RWMvouq1dQ
http://merlin37.com/home-1/ateumdia?fbclid=IwAR2UJ4iC_nA0mXZ3ssf8_slS6uREEUX1nQvootvUzw5ocefIZ-ROn6_b8lk
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-brexit-e-a-defesa-europeia-484099
https://expresso.pt/opiniao/2019-07-26-Contributos-para-um-debate-honesto?fbclid=IwAR2JvIa4uYuLJWdzz1hOvTHMnnytcdjeCkizo3WJ7j2nfeJtmlqGTa8uPas
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/poder-democracia-e-forcas-armadas-471521?fbclid=IwAR125W6AEGUChyQagEnvBYeYsnZOXATTlnYL-Gip3dWMMddp0UoeJUYO_Nc
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Eduardo_Afonso_Boas_Intencoes_Maus_Resultados.pdf?fbclid=IwAR39tN21aQiQk_JK3WrXfIizdcokZ5lzNaFpBoGT_GuVusNvnkm11e02N_4
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Eduardo_Afonso_Boas_Intencoes_Maus_Resultados.pdf?fbclid=IwAR39tN21aQiQk_JK3WrXfIizdcokZ5lzNaFpBoGT_GuVusNvnkm11e02N_4
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/o-que-muda-no-codigo-do-trabalho-11353416.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/30-set-2019/interior/lei-de-bases-da-habitacao-ainda-agora-nasceu-e-ja-todos-a-querem-mudar-11351513.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/vinhos-portugueses-sabem-esta-2-feira-se-sao-alvo-das-tarifas-de-trump-11352586.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/governo-prolonga-periodo-critico-de-incendios-11353615.html
https://www.publico.pt/2019/09/30/economia/noticia/cartoes-credito-dominam-falhas-familias-pagar-dividas-1888329
https://www.publico.pt/2019/09/27/p3/reportagem/greve-clima-1888080
https://www.publico.pt/2019/09/30/economia/noticia/inflacao-ja-negativa-ha-tres-meses-seguidos-1888330
https://ionline.sapo.pt/artigo/672743/pensoes-eugenio-rosa-alerta-para-problema-de-sustentabilidade?seccao=Dinheiro_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/672706/policia-maritima-resgata-69-migrantes-na-grecia-?seccao=Portugal_i
https://expresso.pt/sociedade/2019-09-30-Quase-400-agentes-da-PSP-sofreram-ferimentos-em-servico-durante-o-primeiro-semestre-de-2019
https://expresso.pt/economia/2019-09-29-Poder-de-compra-dos-funcionarios-publicos-caiu-105-desde-2010
https://expresso.pt/economia/2019-09-28-ADSE.-Como-salvar-o-sistema-de-saude-do-Estado-
https://expresso.pt/sociedade/2019-09-30-Parecer-da-CNPD-diz-que-forcas-policiais-nao-tem-legitimidade-para-usar-drones
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1328873/taxa-de-desemprego-tera-descido-para-6-2-em-agosto


 

 

 

 

 
- Escola Cantina Salazar requalificada para receber Centro Interpretativo do Estado Novo. Obras vão custar 

150 mil euros (Jornal Económico) 

- Greve Climática Global: desta vez, em Lisboa, os jovens já não se manifestaram sozinhos (Visão) 

- Cerca de 500 pessoas em protesto em Lisboa contra despejos de casas e bairros (Sapo24) 

- Portugal pede segurança dos militares no Sahel e na República Centro-Africana (Sapo24) 

- Milhões de pessoas marcharam no mundo pelo ambiente (Sapo24) 

 

  

 

 

- Antes e depois do Ucraniagate (Diário de Notícias) 

- Kremlin espera que os EUA não divulguem detalhes das chamadas entre Trump e Putin (Diário de Notícias) 

- Banguecoque pode deixar de ser a capital da Tailândia (Ionline) 

- Príncipe herdeiro saudita prefere “solução política e pacífica” para tensões com Irão e diz que morte de 

Khashoggi foi “um erro” (Expresso) 

- Huthis dizem ter capturado "grande número" de militares sauditas em ataque (Expresso) 

- Boris Johnson pode ser investigado por alegadamente ter apertado a coxa de uma jornalista (Expresso) 

- Espanha. Militares que pousaram as armas enquanto bebiam cerveja numa esplanada vão ser investigados 

(Expresso) 

- Venezuela detetou 54 aeronaves norte-americanas nos últimos 30 dias (Notícias ao Minuto) 

- Governo de Maduro acusa EUA de preparar agressão militar (Notícias ao Minuto) 

- Síria: Primeira reunião do Comité Constitucional em 30 de outubro (Notícias ao Minuto) 

- Verdes igualam pela primeira vez união conservadora de Merkel em sondagem (Notícias ao Minuto) 

- China diz que protecionismo pode causar uma recessão mundial (Notícias ao Minuto) 

- Kurz ganha eleições austríacas (Sol) 

- Coreia do Norte acusa Trump de não cumprir com acordos e ameaça não realizar nova cimeira (Sol) 

- Destituição de Trump: denunciante que reuniu o material pertence à CIA (Visão) 

- Hong Kong mantém proibição de protesto pró-democracia no Dia Nacional da China (Sapo24) 

- Defesa do patriotismo mostra êxito de 'um país, dois sistemas' em Macau - chefe do executivo (Sapo24) 

- República Centro-Africana. Conselheiro das Nações Unidas elogia progressos mas diz que "há muito" a 

fazer (Sapo24) 

- Brasil. Ministério Público pede regime semiaberto para Lula cumprir o resto da pena (Sapo24) 

- EUA. Congresso pede a Pompeo que entregue documentos da investigação ucraniana (Sapo24) 

3.2. Pelo Mundo  

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/escola-cantina-salazar-requalificada-para-receber-centro-interpretativo-do-estado-novo-obras-vao-custar-150-mil-euros-495035
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/escola-cantina-salazar-requalificada-para-receber-centro-interpretativo-do-estado-novo-obras-vao-custar-150-mil-euros-495035
http://visao.sapo.pt/visaojunior/noticias/2019-09-27-Greve-Climatica-Global-desta-vez-em-Lisboa-os-jovens-ja-nao-se-manifestaram-sozinhos-1
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/cerca-de-500-pessoas-em-protesto-em-lisboa-contra-despejos-de-casas-e-bairros
https://www.sapo.pt/noticias/internacional/portugal-pede-seguranca-dos-militares-no_5d8e8a2e2718d17a04eb5b27
https://www.sapo.pt/noticias/nacional/milhoes-de-pessoas-marcharam-no-mundo-pelo_5d8e7580c9698379fed57edc
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/28-set-2019/interior/antes-e-depois-do-ucraniagate--11346189.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/mundo/interior/kremlin-espera-que-os-eua-nao-divulguem-detalhes-das-chamadas-entre-trump-e-putin-11345388.html
https://ionline.sapo.pt/artigo/672736/banguecoque-pode-deixar-de-ser-a-capital-da-tail-ndia?seccao=Mundo_i
https://expresso.pt/internacional/2019-09-30-Principe-herdeiro-saudita-prefere-solucao-politica-e-pacifica-para-tensoes-com-Irao-e-diz-que-morte-de-Khashoggi-foi-um-erro
https://expresso.pt/internacional/2019-09-30-Principe-herdeiro-saudita-prefere-solucao-politica-e-pacifica-para-tensoes-com-Irao-e-diz-que-morte-de-Khashoggi-foi-um-erro
https://expresso.pt/internacional/2019-09-28-Huthis-dizem-ter-capturado-grande-numero-de-militares-sauditas-em-ataque
https://expresso.pt/internacional/2019-09-30-Boris-Johnson-pode-ser-investigado-por-alegadamente-ter-apertado-a-coxa-de-uma-jornalista
https://expresso.pt/internacional/2019-09-30-Espanha.-Militares-que-pousaram-as-armas-enquanto-bebiam-cerveja-numa-esplanada-vao-ser-investigados
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1330031/venezuela-detetou-54-aeronaves-norte-americanas-nos-ultimos-30-dias
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1329344/governo-de-maduro-acusa-eua-de-preparar-agressao-militar
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1329712/siria-primeira-reuniao-do-comite-constitucional-em-30-de-outubro
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1329041/verdes-igualam-pela-primeira-vez-uniao-conservadora-de-merkel-em-sondagem
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1329293/china-diz-que-protecionismo-pode-causar-uma-recessao-mundial
https://sol.sapo.pt/artigo/672683/kurz-ganha-eleicoes-austriacas
https://sol.sapo.pt/artigo/672529/coreia-do-norte-acusa-trump-de-nao-cumprir-com-acordos-e-ameaca-nao-realizar-nova-cimeira
http://visao.sapo.pt/actualidade/mundo/2019-09-27-Destituicao-deTrump-denunciante-que-reuniu-o-material-pertence-a-CIA
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/hong-kong-mantem-proibicao-de-protesto-pro-democracia-no-dia-nacional-da-china
https://www.sapo.pt/noticias/internacional/defesa-do-patriotismo-mostra-exito-de-um-pais_5d9093162718d17a04ec0558
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/republica-centro-africana-conselheiro-das-nacoes-unidas-elogia-progressos-mas-diz-que-ha-muito-a-fazer
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/republica-centro-africana-conselheiro-das-nacoes-unidas-elogia-progressos-mas-diz-que-ha-muito-a-fazer
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/brasil-ministerio-publico-pede-regime-semiaberto-para-lula-cumprir-o-resto-da-pena
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/eua-congresso-pede-a-pompeo-que-entregue-documentos-da-investigacao-ucraniana
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- República Centro-Africana: Queda de helicóptero de combate senegalês mata três pessoas (Sapo24) 

 

   

  

 

 

 

 

- 2019-09-22 - AOFA presente na Cerimónia Comemorativa do 106º Aniversário dos Bombeiros 

Voluntários de Almada (novo) 

Acedendo ao amável convite da Direção e do Comando da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Almada (AHBVA) a AOFA, através do Presidente do Conselho Nacional, Tenente-

Coronel António Costa Mota, esteve presente na Cerimónia (Ver Mais) 

- 2019-09-21 - AOFA leva a efeito a 2ª edição do TRAFARIA FIT (novo)   

Integrado no plano de actividades para 2019 (Pelouro de Formação, Cultura e Desporto) a AOFA 

levou a efeito a organização da 2ª edição do evento TRAFARIA FIT (Ver Mais) 

- 2019-09-14 - AOFA presente na Comemoração Nacional do 83º aniversário da Revolta dos 

Marinheiros de 8 de setembro de 1936, Dia Nacional da Praças das Forças Armadas  

A convite das Direções da Associação de Praças (AP) e do Clube de Praças da Armada (CPA) a 

AOFA esteve presente na Cerimónia Comemorativa, tendo sido representada pelo Presidente do 

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

- 2019-09-03 - AOFA presente na Cerimónia Militar do Dia do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas  

A convite do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) a AOFA esteve 

presente na Cerimónia, tendo sido representada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-

Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2019-08-01 - AOFA emite comunicado a propósito dos atrasos no chamado descongelamento 

das carreiras  

Todos sabemos que o descongelamento das progressões no regime remuneratório não foi o que 

a Justiça determinava, mas, mesmo feito de forma claramente insuficiente, nem assim avança. A 

AOFA entendeu por bem emitir um comunicado sobre o assunto, que, como habitualmente, foi 

enviado para: Presidência da República, Assembleia da República (todos os Grupos 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/republica-centro-africana-queda-de-helicoptero-de-combate-senegales-mata-tres-pessoas
http://aofa.pt/aofa-presente-na-cerimonia-comemorativa-do-106o-aniversario-dos-bombeiros-voluntarios-de-almada/
http://aofa.pt/aofa-leva-a-efeito-a-2a-edicao-do-trafaria-fit/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-comemoracao-nacional-do-83o-aniversario-da-revolta-dos-marinheiros-de-8-de-setembro-de-1936-dia-nacional-da-pracas-das-forcas-armadas/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-cerimonia-militar-do-dia-do-estado-maior-general-das-forcas-armadas/
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
Parlamentares), Primeiro-Ministro, MDN, Chefes Militares, restantes Associações Profissionais de 

Militares, Organizações de Ex-Combatentes, Órgãos de Comunicação Social e, claro, Oficiais das 

Forças Armadas (Ver Mais) 

- 2019-07-18 - Os vários esquecimentos a  que têm sido sujeitos os militares  

A AOFA entendeu emitir um comunicado em que dá conta dos vários esquecimentos a que têm 

sido votados os militares: nomeadamente promoções e progressões no regime remuneratório, 

entre outras. (Ver Mais) 

 

 

 

- AOFA (Remunerações na Administração Pública) – Últimos dados oficiais a 30 de abril de 2019 

- AOFA (Efetivos nas Forças Armadas) – Últimos dados oficiais a 30 de junho de 2019 

- 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 (RC/RV) - “Diagnóstico, Preocupações e Soluções dos Militares em Regime de Contrato” 

- 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! 

 

 

 

 

4.2. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

http://aofa.pt/aofa-emite-comunicado-a-proposito-dos-atrasos-no-chamado-descongelamento-das-carreiras/
http://aofa.pt/os-varios-esquecimentos-a-que-tem-sido-sujeitos-os-militares/
http://www.aofa.pt/rimp/2019_ABR_Remuneracoes.pdf
http://aofa.pt/rimp/2019_JUN_Efectivos.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/RC_RV_Documento.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


 

 

 

 

 

Outros Temas de Interesse 5 

 

 

 

 

- 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 

- Associação dos Pupilos do Exército  

- Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar  

- Associação de Comandos  

- Associação de Fuzileiros  

- Associação de Operações Especiais - Facebook  

- Associação Portuguesa de Paraquedistas  

- Tropas Paraquedistas Portuguesas  

- União Portuguesa de Paraquedistas  

- Boinas Verdes e Paraquedistas  

- EUROMIL 

- Associação dos Amigos das Forças Armadas Portuguesas 

- Clube Militar Naval 

- Clube do Sargento da Armada 

- Clube de Praças da Armada  

 

 

5.1. Páginas Oficiais 

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/
https://www.ape.pt/
https://www.aaacm.pt/
http://associacaocomandos.pt/
http://www.associacaofuzileiros.pt/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Ranger-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Opera%C3%A7%C3%B5es-Especiais-142031869187491/
http://apparas.pt/
http://www.paraquedistas.com.pt/
https://www.uniao-portuguesa-paraquedistas.com/
https://boinas-verdes-e-para-quedistas.webnode.pt/
http://euromil.org/
http://afaportugal.org/
http://cmnaval.com/
https://www.csarmada.com/
http://www.clubepracasarmada.pt/


 

 

 

 

 
 

 

- 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 

5.2. Cultura 

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

