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ASSEMBLEIA-GERAL DE 30 DE MARÇO DE 2017 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 

Nota Prévia: O presente relatório respeita ao período compreendido entre 21 de julho de 2016, e 29 de 

março de 2017. É por esse facto um documento que reporta a cerca de oito (8) meses de atividade. 

§ 

O presente relatório está dividido em quatro capítulos, abordando as diversas componentes que 

caracterizam a atividade da AOFA, a saber: 

CAPÍTULO 1—AS QUESTÕES SOCIOPROFISSIONAIS 

CAPÍTULO 2— PARTICIPAÇÃO OFICIAL EM EVENTOS 

CAPÍTULO 3—AS QUESTÕES DE ORGANIZAÇÃO INTERNA 

CAPÍTULO 4— CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

§ 

CAPÍTULO 1—AS QUESTÕES SÓCIO-PROFISSIONAIS 

Nos últimos 8 (oito) meses a atividade de âmbito Socioprofissional por parte da AOFA, teve-se como 

grandes linhas de preocupação e atuação, três pilares fundamentais: O novo Estatuto dos Militares das 

Forças Armadas (EMFAR); a Assistência na Doença aos Militares (ADM) e o Instituto de A5ão Social das 

Forças Armadas (IASFA), muito especificamente no que respeita à componente "Ação Social 

Complementar (ASC)". 

Foram ainda desenvolvidas ações relacionadas com: A localização de uma nova sede da Associação; A 

reestruturação do Apoio Jurídico; Encontros institucionais nas unidades da Marinha, Exército e Força 

Aérea; Preparação de ações de divulgação junto das populações; Preparação de Palestras a realizar nas 

Academias e Escolas Militares. 
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O novo Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

Na linha de continuidade das ações anteriores, no domínio do novo EMFAR, a AOFA continuou a sua luta 

pela defesa dos interesses profissionais dos Militares, com maior relevo para os interesses dos Oficiais 

destacando-se as matérias que se prendem com: 

- As alterações aos Regimes de Passagem à Reserva e à Reforma; 

- As novas fórmulas do cálculo de Pensão de Reforma; 

- A extinção do Complemento de Pensão; 

- O Novo Regime de Abate aos Quadros; 

- A Constituição e Regime do Conselho de Classes da Marinha; 

- O Estrangulamento das Carreiras, na sua generalidade; 

- O Regime e a estatuição dos limites regulamentares das carreias horizontais; 

- O novo Regulamento de Avaliação de Mérito dos Militares das Forças Armadas. 

Durante o período considerado constatou-se e ficou reforçada a ideia que, apesar da mudança do titular 

da pasta da "Defesa", a orientação política não se modificou mantendo-se a constante agressão aos 

direitos, liberdades e garantias dos Militares, em especial os que,< resultam da sua Condição Militar. 

Manteve-se todo o acervo de medidas que agravaram ainda mais a situação já vivida após a extinção do 

Fundo de Pensões, sendo de assinalar pela negativa a permanente redução dos Efetivos Militares e a 

reiterada Desorçamentação das Forças Armadas, com todas as bem conhecidas consequências daí 

inerentes, que determinaram que a AOFA qualificasse este EMFAR como criador de um Estatuto de 

Indigência. 

Mantiveram-se as medidas de passagem à Reserva com 20 ou mais anos de Serviço Militar, o aumento 

de tempos mínimos nos Postos, a consagração em letra de lei das Promoções por Escolha, a alteração 

do cálculo da Pensão de Reforma de um modo geral (em diploma próprio) e de Acidente em Serviço ou 

Doença Profissional, a alteração das regras de atribuição do Subsídio de Residência, o novo regime de 

"Adido ao Quadro", a profunda alteração legal sobre o "Uso e Porte de Arma", a apresentação de um 

projeto legislativo da consagração de um regime de "Carreira Horizontal". 
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Sobre estes e outros temas a AOFA teve o ensejo de entregar e apresentar junto dos grupos 

parlamentares, sob a forma escrita, enquanto proposta de alteração ao EMFAR e depois pelos canais 

próprios, pronúncias e comentários, assinalando as posições da AOFA no sentido de travar e ou 

modificar o processo de diminuição dos direitos dos Militares. 

Do mesmo modo, na sequência de interpelações do gabinete do MDN, foram solicitadas pronúncias 

quanto a propostas legislativas sobre: o novo regime de Abate aos Quadros; a Constituição e Regime do 

Conselho de Classes da Marinha; o Regime e a estatuição dos limites regulamentares das Carreias 

Horizontais, o novo Regulamento de Avaliação de Mérito dos Militares das Forças Armadas. 

Enviadas as propostas e os comentários julgados convenientes sobre estas matérias que, a par de 

outras, pretendem regulamentar o novo EMFAR, a AOFA, sempre na defesa dos interesses dos Militares 

e em especial dos Oficiais que representa e tendencialmente de todos os Oficiais das Forças Armadas, 

realizou propostas concretas que visaram alterar as propostas em causa no que elas manifestavam de 

inconstitucionalidades, ilegalidades e soluções menos consentâneas com a Condição Militar. 

A Assistência na Doença aos Militares (ADM) 

Em relação ao último período a AOFA continuou a demonstrar que a situação atual da ADM é 

manifestamente desproporcionada e ilegal, continuando a fazer "prova" do significativo excedente 

financeiro determinado pelo desconto de 3,5% imposto aos Militares, consideradas as diversas despesas 

que a ADM suporta e que não lhe podem ser, de todo, imputáveis, mesmo considerando-se como 

plausível um propalado regime de "a uto-sustenta bil idade" que consideramos totalmente incompatível, 

indesejável e inaceitável em face de uma descriminação positiva consagrada na Lei de Bases Gerais do 

Estatuto da Condição Militar (LBGECM). 

Manteve-se a posição de princípio de que os Militares não devem ser sujeitos a qualquer desconto pela 

ADM para que se cumpra a descriminação positiva inscrita na LBGECM; bem como, no que concerne aos 

Cônjuges dos Militares e aos "impostos" que lhes foram determinados, manteve-se uma posição firme e 

determinada de que os mesmos sejam abolidos e que todos os Cônjuges, sem exceção, passem a ser 

beneficiários da ADM (se o entenderem), regime que se verificava até 2005. 

AOFA - Associação de Oficiais das Forças Armadas 

Rua Infanta D. Isabel, n °  27-C, 2780-064 Oefras 	 Te!: 2144177 44 — Telemóvel: 912500813- Fax: 21440 68 02 
Apartado 2869— 1122-001 Lisboa 	 E-mail: geralaofa.pt  / Internet home page: www.aofa.pt  



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
')fll - )fll 7 

- 	 ÇU 
 

-1 

Associação de Oficiais 
das Forças Amadas 

Continuou a denúncia e intervenção da evidente degradação dos Cuidados de Saúde prestados pelo 

HFAR bem como do constante e crescente endossar dos Militares para os Serviços de Saúde Privados, 

naturalmente que pagos sempre a "peso de ouro" pela ADM, como forma deliberada de desagregação 

deste serviço para benefício da atividade privada do setor. 

Instituto de Acão Social das Forças Armadas (IASFA), muito especificamente no que respeita à 

componente "Ação Social Complementar (ASC)" 

Quanto ao IASFA e mais concretamente no que à ASC respeita, confirmou-se o evidente propósito de 

dar continuidade à agravada ação destrutiva em curso, iniciada formalmente esta agravação com a 

alteração de competências e da orgânica do IASFA, tendo tido seguimento na rápida taxa de diminuição 

da prestação de serviços e proposição de uns aumentos de custos como contrapartida dos já quase 

inexistentes serviços prestados. 

A AOFA tem vindo a reagir contra tais alterações aquando da proposta de lei que lhe foi presente para 

comentário, continuou a reagir do mesmo modo - contra tais propostas de alteração - mas junto da 

Assembleia da República (AR), pedindo, nos termos regimentais adequados, a sua revisão, alteração e 

ou revogação, dada a manifesta desadequação de tais medidas perante os fins do IASFA. 

Além de já ter a este propósito apresentado um documento-base de trabalho em Seminário levado a 

cabo para o efeito, e de ter apresentado junto da entidade fiscalizadora competente uma denúncia por 

falta reiterada de apresentação de contas e relatório de atividades do IASFA, a AOFA tem intensificado, 

à medida dos ataques, as suas respostas, em todos os domínios onde se reflete a sua ação. 

Foram solicitadas reuniões do conselho consultivo sobre a matéria da governação, apresentação de 

contas e atividade estratégica do IASFA, tendo sido solicitada audiência ao novo Presidente do IASFA. 

Foi abordada a questão em reunião preparatória com o gabinete do Ministro da Defesa Nacional e 

concretizada a mesma intervenção de denúncia das ilegalidades existentes junto de S. Exa. O Ministro 

da Defesa Nacional. 
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Ações e contactos com outras entidades e instituições 

No âmbito da defesa dos legítimos direitos Socioprofissionais dos Oficiais e da Família Militar foram 

concretizadas desde a última AG, iniciativas de que fomos dando conta detalhada a todos os Oficiais 

através dos múltiplos canais de comunicação à disposição da AOFA e que, naturalmente, podem ser 

consultadas na Página Oficial da AOFA em www.aofa.pt , e que foram os seguintes: 

2016-07-21 - AOFA pronuncia-se junto do MDN sobre a chamada "carreira horizontal" 

2016-08-22 - AOFA requer que MDN informe sobre a veracidade das notícias que davam conta de 

alterações às pensões de reforma dos militares 

2016-08-22 - AOFA enviou ao MDN as suas considerações sobre o projeto relativo ao Sistema de 

Avaliação de Mérito 

2016-08-30 - Face à "vontade de sair" expressa por muitos oficiais, AOFA requer os correspondentes 

números ao MDN 

2016-09-06 - Promoções: AOFA emite comunicado 

2016-09-15 - Sua Exa. o CEMGFA recebeu a AOFA em audiência 

2016-09-19 - Associações Profissionais de Militares emitem comunicado a propósito das alterações 

ao sistema de reformas 

2016-09-21 - Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda recebe a AOFA em audiência 

2016-09-22 - Promoções: AOFA coloca questões ao MDN 

2016-09-26 - AOFA envia ao MDN resposta sobre o projeto de Decreto-Lei relativo à 

aposentação/reforma dos Militares 

2016-10-04 - AOFA coloca ao MDN questões relacionadas com a assistência sanitária aos militares na 

Cooperação Técnico-Militar, das Forças Nacionais Destacadas ou Elementos Nacionais Destacados 

2016-10-24 - Sua Excelência o CEMFA recebeu a AOFA em audiência 

2016-11-08 - Sua Excelência o CEMA recebeu a AOFA em audiência 

2016-11-15 - AOFA emite comunicado a propósito do suplemento de embarque 
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2016-11-21 - AOFA emite comunicado sobre a detenção dos instrutores dos Comandos 

2016-12-22 - AOFA lança conta solidária para os Comandos 

2017-01-10 - AOFA emite comunicado a propósito das novas regras para a reforma 

2017-01-10 - AOFA pergunta ao MDN que proteção jurídica foi prestada no caso do 127 9  Curso de 

Comandos 

2017-01-10 - AOFA coloca ao MDN questões sobre a forma como decorreu o processo das 

promoções em 2016 e como irão ter lugar as de 2017 

2017-01-12 - Sua Exa. o CEMA criou, por Despacho, Grupo de Trabalho que integra a AOFA e 

restantes APM 

2017-02-07 - Audição da AOFA na Comissão de Defesa da Assembleia da República sobre o 

Regulamento de Avaliação de Mérito dos Militares das Forças Armadas (RAMMFA) 

2017-02-10 - Regimes de Voluntariado e de Contrato: a precariedade nas Forças Armadas 

2017-02-15 - AOFA participou no Colóquio promovido pela Associação de Praças (AP) - 

"Recrutamento Militar, Desafios e Oportunidades" 

2017-02-16 - Sua Excelência o CEMA recebeu a AOFA em audiência 

2017-02-19 - Turbulência administrativa nas Forças Armadas determina a emissão de um 

comunicado 

2017-03-01 - Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional (MDN) recebeu a AOFA em audiência 

2017-03-07 - AOFA visita e reúne com os Oficiais no Estado-Maior do Exército 

2017-03-08 - AOFA visita e reúne com os Oficiais do Comando das Forças Terrestres e do Regimento 

de Lanceiros, n 9  2 

2017-03-09 - AOFA visita e reúne, na Base Naval de Lisboa, com os Oficiais da Direção de Navios 

2017-03-09 - A AOFA nas Comemorações do 17 9  Aniversário da Associação de Praças (AP) 

2017-03-15 - AOFA visita e reúne, na Base Naval de Lisboa, com os Oficiais da Escola de Tecnologias 

Navais (ETNA) 
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2017-03-16 - AOFA visita e reúne, na Base Naval de Lisboa, com os Oficiais da Escola Naval 

2017-03-20 - IASFA aumenta mensalidades aos residentes e AOFA emite comunicado 

2017-03-29 - AOFA visita e reúne com os Oficiais do Comando da Logística do Exército 

2017-03-30 - AOFA visita e reúne com os Oficiais da Direção de Abastecimento da Marinha 

CAPÍTULO 2— PARTICIPAÇÃO OFICIAL EM EVENTOS 

A AOFA desenvolve, desde sempre, intensa participação, quer em eventos oficiais, quer em eventos 

organizados por Entidades com as quais temos vindo a reforçar importantes laços institucionais, visando 

o reforço e a credibilidade da imagem pública da AOFA, a criação de uma rede de interesses que possam 

melhor sustentar a nossa atividade e, ainda, aproveitando todas as ocasiões para defender de forma 

direta ou indireta os interesses quer dos Oficiais das Forças Armadas e, de forma mais abrangente, da 

Família e a da Instituição Militar. 

Tendo continuado a ser entidade convidada pela Marinha, Exército e Força Aérea para estar presente 

nas Comemorações dos Dias dos respetivos Ramos, devemos realçar ainda as seguintes participações: 

2016-09-08 - AOFA presente na sessão comemorativa do 80 2  Aniversário da Revolta dos Marinheiros 

2016-09-10 - AOFA esteve presente na comemoração do Dia Nacional da Praça 

2016-09-16 - Presidente da AOFA presente na inauguração da Placa Toponímica Rotunda Almirante 

Pinheiro de Azevedo 

2016-10-05 - Presidente da AOFA presente na inauguração da Placa Toponímica Rotunda "Capitão de 

Abril Vítor Alves" 

2016-10-15 - AOFA presente no 352  Almoço-Convívio Nacional dos Antigos Combatentes da Guiné 

2016-10-18 - AOFA presente nos VIII Encontros da Revista Militar 

2016-10-20 - Conferência "Funções Soberanas do Estado - Em nome do Povo, respeito pela 

Constituição" 

2016-10-21 - AOFA participou no 52  Congresso e 1142  Presidium da Euromil realizado em 20 e 21 de 

outubro de 2016 em Bruxelas 
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2016-10-23 - AOFA presente nas comemorações oficiais do Dia do Exército 

2016-11-02 - AOFA na cerimónia do dia de finados promovida pela Liga dos Combatentes em 

homenagem aos Militares falecidos 

2016-11-11 - AOFA presente na Cerimónia Comemorativa dos 98 2  aniversário do Armistício da 

Grande Guerra, 42 2  aniversário do fim da Guerra do Ultramar, 959  aniversário da fundação da Liga 

dos Combatentes e Evocação do Centenário da Grande Guerra 

2016-11-17 - AOFA promove 1 9  Edição das Tertúlias da AOFA com Jornalistas 

2016-12-07 - Associações Profissionais de Militares promovem sessão comemorativa do 15 2  

Aniversário da Lei que consagra o associativismo militar 

2017-01-20 - 1@ Reunião do Grupo de Trabalho para Estudo de Questões Socioprofissionais dos 

Militares da Marinha (GT-EQSMM), que integra a AOFA e restantes APM 

2017-03-16 - AOFA participa em reunião da EUROMIL, em Lisboa, dedicada à aplicação da Diretiva 

Europeia 

2017-03-24 - AOFA reúne em Bruxelas com deputados ao Parlamento Europeu a convite do Partido 

Comunista Português. 

CAPÍTULO 3-AS QUESTÕES DE ORGANIZAÇÃO INTERNA 

Nova Sede 

Após notificação pelo conselho Diretivo do IASFA para desocupação das instalações de Oeiras, cedidas à 

AOFA por contrato de comodato, foram apressados os contactos já realizados antes com a Camara 

Municipal de Almada no sentido de obter desta novas instalações para a sede da AOFA. 

Após desenvolvimentos dos contactos, estamos em condições de assumir em abril próximo instalações 

provisórias - sem custos para a AOFA - nos espaços remodelados da Piedense na Trafaria, junto ao que 

será a futura sede da AOFA - as instalações administrativas da PIDE no espaço da antiga prisão militar 

da Trafaria. 
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Substabelecimento de serviços jurídicos 

Após a constatação de uma evidente quebra na qualidade do apoio jurídico prestado pela sociedade de 

advogados M. RODRIGUES & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RI foi diligenciado o 

substabelecimento dos 73 processos em curso para a Dra. Raquel Alves, original promotora dos 

mesmos. O novo substabelecimento permitiu ainda reduzir para metade as despesas mensais com a 

assessoria jurídica. Encontra-se em estudo a reformulação da prestação de apoio jurídico aos sócios que 

se pretende continuar. 

Alteração estatutária 

Pretende-se ainda este ano realizar assembleia extraordinária com a finalidade de alterar os estatutos 

da AOFA, em especial para a consagração nos mesmos da possibilidade de integrarem por inerência o 

Conselho Deontológico os antigos presidentes da AOFA. 

Procura de estatuto de utilidade pública 

No contexto do desenvolver do procedimento tendente à transferência dos serviços da AOFA para a 

nova sede, surgiu a necessidade de voltar a procurar junto das entidades competentes o estatuto de 

utilidade pública para a AOFA como meio de a mesma poder vir a beneficiar de mais instrumentos 

financeiros quer nacionais quer de origem comunitária. 

Recuperação do estado de quotizações da AOFA 

Recorda-se que este trabalho foi iniciado ainda no decorrer de 2013. Mantem-se como um dos objetivos 

centrais para o mandato 2016-2018. 

Devemos também relembrar que o esforço realizado permitiu um aumento real de quotizações de 

29,7% em 2013, ao qual se seguiu novo aumento de 22,6% em 2014, daí resultando, em apenas 2 anos, 

um aumento real de 52,3% face a 2012. 
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Nos últimos 3 anos verificou-se uma estabilização do valor de quotas pago anualmente em cerca de 

50.000€, o que só foi possível em resultado do esforço permanente para recuperação de quotas em 

atraso. 

No quadro seguinte é apresentado o detalhe da evolução das quotizações nos últimos 7 anos: 

Pagamento de 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Quotas 

Total 32962€ 31632€ 32180€ 41739€ 51184€ 49973€ 51743€ 

Diferencial 
- 2.884£  - 1.330€ + 548£  + 9.559 € + 9.445£  -1.211 € + 1.770£  

Ano Anterior  

Justificativo de Valores: 

2015 2016 

Pagamento de Quotas 50.718,27£ 52.259,14£ 

Devoluções 744,90£ 515,90£ 

Total Quotas 49.973,37£ 51.743,24C 

Adesão de Novos Sócios e a mudança de paradigma na estrutura dos Associados. 

Em relação ao relatório anterior houve uma alteração significativa do número de sócios efetivos. 

Embora o número de sócios inscritos em 2016 seja muito próximo do número de sócios inscritos em 

2015, registando-se ainda que, desses, muitos se encontram no Ativo, no final de Novembro de 2016 

foram eliminados 184 sócios, cujas quotas já não eram pagas pelo menos desde 2013. 

Continuará a ser feito o apelo aos sócios com quotas em atraso para procederem à sua regularização, 

prevendo-se, no entanto, e próximo do final de 2017, uma operação idêntica, com a eliminação dos 

sócios com quotas em dívida desde 2014. 

A exclusão de sócios por falta de pagamento de quotas, para além de estar prevista nos estatutos da 

AOFA, não tem qualquer implicação a nível financeiro, e representa uma aproximação ao número de 

sócios que de facto desejam sê-lo. 
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O Pelouro de Apoio Social e a Rede Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA 

Sem alteração em relação à situação anterior, a AOFA continuou a expandir ainda mais a RNP que conta 

já com mais de 300 (Trezentas) Entidades de referência em todo o país, muitas delas os principais 

expoentes na sua área de atuação, totalizando cerca de 2.000 (dois mil) postos de atendimento em todo 

o Continente e Ilhas. 

Com descontos variáveis, tipicamente, entre os 10% e os 50% em todos os produtos e serviços 

disponibilizados pelos nossos Parceiros, a RNP expressa uma preocupação da AOFA na criação de 

condições internas e na orientação para que este seja um tema também "prioritário" de tratamento e 

esforço permanente, mas igualmente, como forma de potenciar o empenhamento de muitas dezenas 

de Associados, bem como de Familiares, que têm vindo a responder, saliente-se, de forma crescente, ao 

apelo da AOFA para que nas suas áreas de residência e/ou trabalho nos indiquem potenciais Entidades 

que consideram de interesse para vir a integrar a Rede, solicitações às quais a AOFA dá naturalmente 

sequência procedendo aos contactos e, em muitos casos, consumando as Parcerias. 

A AOFA continua fazer a Emissão e Envio, de forma totalmente gratuita, de "Cartões AOFA" para todos 

os Familiares (Cônjuges, Pais, Sogros, Filhos e Filhas, estes últimos independentemente da idade), sendo 

este processo desencadeado a partir da indicação dos próprios Associados, facto que levou até ao 

momento à emissão de cerca de 540 Cartões para Familiares, o que lhes permite uma total autonomia 

na exploração dos benefícios da RNP. 

A Desmaterialização de todo o Património Documental da AOFA 

Recorrendo ao equipamento e "software" adquirido para o efeito, têm vindo a decorrer trabalhos de 

digitalização do acervo documental da AOFA. No entanto, dada a dimensão e complexidade deste 

projeto e a necessidade de, simultaneamente, dar resposta às restantes tarefas administrativas e de 

gestão da AOFA, este trabalho não tem decorrido ao ritmo desejado, sendo um trabalho que se prevê 

prolongar-se nos próximos 2 a 3 anos. 

Pretende-se no futuro que, à semelhança do que já hoje acontece com vários dos Sistemas de que 

dispomos, todo o arquivo possa, salvaguardadas as necessárias medidas de segurança, ser explorado de 
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forma remota, bastando para tal, em qualquer lugar, dispor de um dispositivo (computador, tabiet, etc.) 

com acesso à Internet. 

Este acervo de inegável valor, vai permitir por um lado aprofundar a doutrina e a orientação da AOFA, 

como será, decerto, um inegável testemunho da atividade democrática da mesma, como e por fim, 

prova que a luta dos Oficiais por um Portugal melhor se estribou sempre em proposta válidas, credíveis 

e promotoras dos melhores valores. 

CAPÍTULO 4— CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

A comunicação, o desenvolvimento de estratégias de contacto e comunicação com os nossos sócios e 

com a sociedade envolvente sempre foi e será nos tempos próximos e vindouros, matéria de constante 

preocupação da Direção das AOFA. Assim o uso de todos os meios disponíveis, com as suas capacidades 

próprias e articulação complementar têm sido intensamente usadas, encontrando-se o atual pelouro 

dedicado a estas matérias a estudar e a procurar as devidas renovações e uso dos mais recentes 

instrumentos para atingir sempre o mesmo fim - a intransigente defesa dos interesses dos Oficiais. 

Mailing 

Através da nossa rede interna de comunicações, via correio eletrônico, a AOFA contínua a chegar 

diariamente a cerca de 6.500 Oficiais, Sócios e Não Sócios, bem como a todos os Familiares registados 

assim como a uma diversidade crescente de Entidades Civis e Militares, Órgãos de Comunicação Social e 

Partidos políticos incluídos, sempre que consideramos que os assuntos, de forma direta ou 

indiretamente, devem merecer o seu interesse. Apesar dos problemas pontuais e das falhas de 

comunicação provocada não iremos desistir nem abandonar este meio privilegiado de comunicação. 

Esta rede constitui-se como o nosso veículo preferencial e mais eficaz de comunicação, sendo um dos 

melhores exemplos o da disseminação diária do nosso Resumo de Imprensa que recentemente 

comemorou 6 anos de emissões ininterruptas. 
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Facebook (Página Oficial) 

Com cerca de 18.000 Amigos registados (um aumento de cerca de 38% em relação ao verificado em 

2016) e o "assombroso" número de 48.000.000 (Quarenta e Oito Milhões) de leituras (um aumento de 

mais de 35% quando igualmente comparado com 2016), é claramente o nosso principal canal de 

comunicação de transmissão rápida e debate interativo de ideias, aberto aos Oficiais mas igualmente a 

todos os nossos concidadãos. Prova inequívoca desta interação e dinamismo diário são os cerca de 

775.000 (Setecentos e Setenta e Cinco Mil) Comentários, Partilhas e "Gostos" verificados no último ano 

(cerca de 2120 por cada um dos 365 dias do ano). 

Página Oficial na Internet 

É o nosso espaço de registo histórico de toda a atividade da AOFA, aberto à Comunidade e disponível à 

distância de "um click" na Internet. Inclui igualmente todas as reportagens fotográficas e vídeos de 

eventos, toda a informação sobre a RNP e um espaço privado para Sócios onde poderão, entre outras 

funcionalidades, consultar "ao momento" o estado do seu processo de quotizações. 

No entanto, e mantendo toda a informação e funcionalidades atualmente existentes, estão a ser feitas 

consultas para a preparação de um novo site da AOFA, que se pretende mais apelativo e interativo e 

que incluirá um conjunto de novas funcionalidades (Loja Online e Pesquisa Georeferenciada de 

Protocolos, são apenas dois exemplos). 

Lisboa, 30 de março de 2016 
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