
 

 
Tel: 21 441 77 44 |  Fax:  21 440 68 02 |  E-mail geral@aofa.pt | www.aofa.pt 

Avenida Bulhão Pato, nº 7, 1º Andar, 2825-846 Trafaria 
 

     
(Aprovado em Reunião do Conselho Nacional de 13 de janeiro de 2021) 

 
REGULAMENTO DO COLÉGIO DOS MILITARES PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 
CAPÍTULO 1 

Denominação, natureza e composição 
 

  Artigo 1.º 
         Denominação e natureza 
 

1. O Colégio dos Militares Profissionais de Saúde, adiante designado 
abreviadamente por Colégio, é uma estrutura organizativa da Associação dos 
Oficiais das Forças Armadas (AOFA). 

 
2. O Colégio não tem personalidade jurídica própria e atua em conformidade com 

as disposições do Estatuto e dos Regulamentos em vigor na AOFA. 
 

Artigo 2.º 
Composição e articulação 

 
1. O Colégio é composto pelos/as sócios/as da AOFA, Profissionais de Saúde, 

designadamente, entre outros, de Ciências Farmacêuticas, Enfermagem, 
Medicina, Medicina Dentária, Medicina Veterinária, Psicologia Clínica, Técnicos 
Superiores de Diagnóstico e Terapêutica e Ciências da Nutrição.  

 
2. O Colégio, para o desenvolvimento das suas funções, articula-se com o 

Conselho Nacional (CN) da AOFA, seguindo as orientações e diretivas 
emanadas por este órgão, devendo informar mensalmente das suas atividades. 

 
CAPÍTULO 2 

Organização e funcionamento 
 

Artigo 3.º 
Órgãos 

 
1. São Órgãos do Colégio: 



 

 

 

 

 
 

a)  O Conselho; 
b)  O/a Presidente do Colégio; 
c)  Os Grupos de Trabalho. 
 

2. Composição do Conselho e nomeação dos seus membros 
 

a) Dois/Duas Oficiais (um/a efetivo/a e um/a suplente) de cada uma das 
Áreas de Saúde referidas no nº 1 do artigo nº 2, designados/as pelos 
Oficiais da respetiva Área; 
 

b) O/a Presidente do Colégio, eleito/a pelos membros que integram o 
Conselho no decorrer da primeira reunião anual e por um período de 1 
(um) ano, preconizando-se a rotatividade entre as Áreas de Saúde, não 
impeditiva da possibilidade de haver reconduções; 

 
c) A composição do Conselho deverá ser comunicada pelo/a Presidente do 

Colégio, até 31 de março de cada ano, ao CN, para ratificação.  
 

3. Os Grupos de Trabalho (GT) 
 
a) O Colégio poderá organizar-se, consoante as necessidades, em GT 

permanentes por Áreas de Saúde e/ou GT temporários, compostos por 
equipas mistas, tendo em vista a análise, discussão e tratamento de 
matérias específicas transversais; 

 
b) Para cada GT deverá ser designado um/a coordenador/a, de entre os 

membros que o integram.  
 

Artigo 4.º 
Encontro Nacional do Colégio 

 
1. O Conselho deve promover, pelo menos uma vez por ano, um Encontro 

Nacional destinado ao debate dos problemas de índole profissional, podendo 
incluir manifestações de carácter social. 

 
2. O Encontro Nacional constitui a assembleia magna do Colégio e é aberto à 

participação de todos os membros nele agrupados, sendo presidido pelo/a 
Presidente do Colégio. 



 

 

 

 

 
 

3. No Encontro Nacional poderão participar, sem direito a voto, os membros do 
CN que assim o entenderem e outros Oficiais e/ou Entidades convidadas pelo 
Conselho. 

 
4. No Encontro Nacional poderão ser aprovadas recomendações ao CN. 

 
Artigo 5.º 

Reuniões do Colégio 
 

Os Órgãos do Colégio tomam as suas decisões em reuniões regularmente 
convocadas, tendo em conta as normas estatutárias e nos demais regulamentos 
em vigor na AOFA, nos termos seguintes: 
 
1. O Conselho deve reunir, indicativamente, com uma periodicidade trimestral 

e/ou sempre que o/a Presidente do Colégio o convocar. 
 

2. As deliberações são tomadas por maioria simples dos membros presentes, 
sendo válidas sempre que se verifique uma presença maioritária dos 
membros que integram o Conselho. 

 
3. Nas reuniões em que estiver presente, o/a Presidente do Colégio tem voto de 

qualidade.  
 

4. Nas reuniões poderão participar, sem direito a voto, os membros do CN que 
assim o entenderem e outros Oficiais e/ou Entidades convidadas pelo 
Conselho. 

 
5. Os GT devem reunir sempre que o/a respetivo/a Coordenador/a ou o/a 

Presidente do Colégio os convocar. 
 

6. As reuniões indicadas nas alíneas anteriores podem também ser solicitadas 
por requerimento fundamentado de qualquer membro que as integre, dirigido 
ao/à Presidente do Colégio ou ao/à respetivo/a Coordenador/a, conforme os 
casos. 

 
7. As convocatórias devem ser efetuadas com pelo menos três dias de 

antecedência da data da reunião, ou em prazo mais reduzido em casos 
justificados, acompanhadas, sempre que possível, de uma ordem de trabalhos. 



 

 

 

 

 
 

8. As reuniões podem ter lugar na Sede da AOFA, através de videoconferência ou 
em regime misto (presencial e videoconferência). 

 
9. De cada reunião, caso a mesma não decorra por videoconferência o que 

permite a sua gravação, é elaborada uma ata que conterá um resumo do que 
nela tiver ocorrido, competindo a quem presidir à reunião indicar quem a 
redigirá. Depois de aprovada é assinada por todos os membros que a ela 
assistiram, sendo o original arquivado pelos serviços administrativos da 
AOFA. 

 
CAPÍTULO 3 

Competências 
 

Artigo 6.º  
Do Conselho 

 
1. Discutir e propor planos de ação relativos a questões socioprofissionais e/ou 

deontológicas, no âmbito dos Quadros Especiais de Saúde. 
 

2. Dar parecer sobre matérias das especialidades do Colégio, ou outras 
referentes à AOFA quando solicitado pelo CN. 

 
3. Realizar, de forma autónoma, estudos e trabalhos em áreas das 

especialidades do Colégio que possam contribuir para a fundamentação de 
posições a tomar pelo CN, bem como contribuir para o prestígio e afirmação 
da AOFA. 

 
4. Apoiar o CN nos assuntos de âmbito socioprofissional, cultural e/ou noutras 

áreas, no domínio das áreas das especialidades do Colégio.  
 

5. Coordenar as atividades dos GT. 
 

6. Designar os/as Coordenadores/as e restantes membros dos GT criados no 
âmbito do Colégio. 

 
7. Exercer as competências que lhe forem delegadas pelo CN. 

 
 



 

 

 

 

 
 

Artigo 7.º  
Do/a Presidente do Colégio 

 
1. Convocar e presidir ao Encontro Nacional do Colégio e às reuniões do Conselho; 

 
2. Convocar e presidir às reuniões dos GT do Colégio, sempre que o/a respetivo/a 

Coordenador/a esteja impossibilitado de o fazer ou quando o considerar 
conveniente para o normal funcionamento da atividade do Colégio. 

 
3. Coordenar a atividade do Colégio. 

 
4. Assegurar o regular acompanhamento do expediente do Colégio. 

 
5. Informar regularmente o CN da AOFA sobre a atividade do Colégio, participando 

para o efeito nas reuniões do CN em que tal se revele como necessário. 
 

6. Proceder à entrega ao CN de toda a documentação produzida pelo Colégio 
(Pareceres, Estudos, Trabalhos e demais documentos de atividade). 

 
7. Proceder, por solicitação do CN, à nomeação de representantes do Colégio para 

as atividades que requeiram presença especializada, entre outras, reuniões com 
o Poder Político, Chefias Militares e Ordens Profissionais. 

 
8. Exercer as competências e atribuições que lhe forem delegadas pelo CN. 

 
 

CAPÍTULO 4 
Aplicação no tempo 

 
Artigo 8.º  

   Entrada em Vigor 
 

Este regulamento entra em vigor imediatamente após a sua aprovação nos termos 
do n.º 2 do art.º 11º dos estatutos da AOFA. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 


