
Assembleia Geral da Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 

(Tópicos de Intervenção do Sócio 524 – Tcor. António Costa Mota) 

Ponto 4 da Agenda – Actividades já desenvolvidas / a desenvolver ou Ponto 5 - Diversos 

- Rede Informática da AOFA  

 - Servidor (informação centralizada e segura segundo as regras) 

 - Todos os Computadores da AOFA estão, naturalmente, ligados em Rede 

 - Implementadas Ferramentas de Gestão, Manutenção e Utilização em Acesso Remoto 

- Esquema Comunicacional Efectivo ( Sócios e Não Sócios da Marinha, Exército, FAP, EMGFA, MDN, 

Reserva e Reforma). Este esquema comunicacional está baseado no Servidor da AOFA e é 

operacionalizado via ISP (Internet Service Provider) e Software próprio (ATOMIC), seguro e fiável, de 

envio de mails. 

- Nova Página da AOFA na Internet 

 - Toda a Informação Actualizada sobre todas as Actividades da Associação 

 - Em breve - Área própria de interactividade com os Sócios, segura, em relação a dados pessoais 

e quotizações…. Interligação automática com o Novo Sistema de Gestão de Sócios 

- Novo Sistema de Gestão de Sócios 

 - Centralizado no Servidor permite gerir toda a informação respeitante aos Sócios (Dados 

Pessoais e Quotizações) 

- Presença da AOFA na Rede Social Facebook 

 - Toda a Informação Actualizada sobre todas as Actividades da Associação 

 - Espaço Privilegiado de Interactividade com os Sócios mas igualmente com muitas centenas de 

Amigos e Amigas da AOFA (visibilidade da Associação). 

 - Colaboração dos Amigos e Amigas da AOFA através da publicação regular de artigos sobre as 

mais variadas áreas com uma única exigência editorial (trabalhos sérios e apartidários) 

 - Apelo a uma muito maior adesão (Gosto) e Intervenção por parte dos Sócios e dos Membros 

dos Órgãos Sociais 

 - À data de hoje 696 Amigos. Média Mensal de Acessos de cerca de 150.000. Oscilações diárias 

de acessos com “picos” que já atingiram os 20.000 acessos/dia. Em média cada publicação é visualizada 

por 500 utilizadores. 

- Resumo de Imprensa Diário 

 - Enviado, via esquema comunicacional a todos os Oficiais das Forças Armadas, Sócios e Não 

Sócios. Cobre todas as notícias directa e/ou indirectamente relacionadas com a Defesa (provindas do RI 

diário do MDN), bem como toda a informação publicada pelas Relações Públicas nas Páginas da 

Marinha, Exército e Força Aérea e ainda por todos os principais jornais diários de referência (Diário de 



Notícias, Correio da Manhã, Jornal de Notícias, Público, Ionline e Destak). Inclui ainda diariamente os 

Cartazes Culturais de Lisboa, Porto, Coimbra, Algarve, Alentejo, Açores e Madeira e informações de 

carácter diverso e transversal (Instituto de Meteorologia, Boletim do Contribuinte ou Taxas Euribor). 

- Novo Cartão de Sócio 

 - Meio de Identificação 

 - Veículo essencial de Usufruto das Vantagens e Descontos ao abrigo do Projecto dos 

Protocolos 

- Protocolos AOFA 

 - À data de hoje estão assinados 65 (sessenta e cinco) protocolos em todo o País. 63 deles além 

de naturalmente abrangerem os Sócios, abrangem igualmente os Familiares. Estão em fase de 

negociação mais cerca de 100 (cem) que deverão estar concluídos e disponíveis durante Maio e 1ª 

Quinzena de Junho. 

 - Áreas da Saúde (Clínicas, Hospitais, Redes Ópticas, Farmácias, Ginásios), Ramo Automóvel 

(Stands, Oficinas e Empresas de “Rent a Car”), Arte, Cultura e Lazer (Teatros, Livrarias, Centros 

Desportivos), Creches e Infantários, Decoração, Ensino e Formação, Moda, Multimédia e Equipamentos, 

e Turismo e Restauração (Hotéis, Agências de Viagens, Restaurantes, Clubes e Associações de 

Gastronomia) 

 - Divulgação via Página da AOFA na Internet (Sócios/Regalias e Protocolos), sendo que está a 

ser desenvolvida uma nova área de divulgação, mais atractiva e eficaz, via Facebook e via e-mail 

(quinzenalmente será enviado a todos os Sócios o ficheiro completo com os Protocolos estabelecidos). 

 - Sócios (Cartão). Familiares (Declaração de Grau de Parentesco + Cartão) 

- Boletim / Jornal da AOFA (Forma e Periodicidade a definir) – Ano de 2012 

 

Nota Final : Expressão de um voto de grande apreço, consideração e agradecimento a todos os 

Membros dos Órgãos Sociais pelo extraordinário trabalho realizado ao longo do 1º ano de mandato, 

permitindo-me um especial relevo para o Presidente da Assembleia Geral (Almirante Castanho Paes), 

Presidente do Conselho Nacional (Coronel Cracel), Vice-Presidente do CN (Capitão-Tenente Rodrigues 

Marques), Vogais do CN (Comandante Sequeira Alves e o Coronel Jara Franco) e por último, mas de 

forma alguma menos relevante, pelo Vogal do CN e responsável pelas Relações Públicas (Coronel Tasso 

de Figueiredo). Sem o Coronel Tasso por muito bons sistemas e condições que se tenham…. Pouco ou 

nada funciona. Uma referência igualmente “obrigatória” ao Grupo dos Informáticos (Tenente-Coronel 

Chaves e Tenente-Coronel Carvalho), ao qual, com muito orgulho, me honro de pertencer. 

Muito Obrigado 

 

   


