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ADELAIDE CARNEIRO

A opção a fazer é entre renovar as fragatas ou adquirir o navio polivalente

A aquisição à França do navio po-

livalente logístico Siroco — possibi-

lidade em cima da mesa desde o 

fi nal do ano passado — vai obrigar 

à alteração dos planos da Marinha 

em relação às despesas previstas em 

equipamento.

Desde o início do ano que Por-

tugal e França se envolveram num 

processo negocial por forma a do-

tar as Forças Armadas de um navio 

identifi cado desde 1999 como ne-

cessário para o sistema de forças. 

De então para cá, já houve visitas 

técnicas ao navio por parte de pe-

ritos portugueses e até contactos 

entre os ministros da Defesa dos 

dois países.

Entretanto, o Ministério da Defe-

sa já fez as contas e tenciona assu-

mir os custos do investimento junta-

mente com a Marinha. Há cerca de 

um mês, o ministro da Defesa defi -

niu como condição para a aquisição 

que as verbas necessárias teriam 

de sair de um ou mais programas 

delineados na Lei de Programação 

Militar (LPM).

Navio logístico francês 
vai custar a renovação 
de duas fragatas

E a escolha está feita. A LPM, apro-

vada em Conselho de Ministros em 

Dezembro do ano passado, estabe-

lecia a renovação de cinco fragatas 

das classes Vasco da Gama e Barto-

lomeu Dias. Duas delas deverão fi car 

de fora do processo de revisão por 

forma a garantir a verba necessária 

para fi nanciar a compra do Siroco. 

O custo da operação está estimado 

em 80 milhões de euros.

Entre os seus destacamentos en-

contra-se uma breve passagem pela 

força militar que operou nos fi nais 

de 1999 em Timor-Leste e liderada 

pela Austrália. Foi também um dos 

navios que a França enviou para o 

Haiti no esforço de apoio humani-

tário desencadeado em 2010, após 

o terramoto que devastou aquele 

país. No ano passado, participou na 

missão da União Europeia Atalanta, 

de combate à pirataria na Somália.

Apesar dos seus mais de 30 anos 

de vida, a Marinha considera a aqui-

sição do navio como uma mais-valia. 

A compra ou construção de raiz de 

um navio semelhante implicaria 

gastos na ordem dos 500 milhões 

de euros.

O Estado português tem em sua 

posse os requisitos técnicos e esbo-

ços preliminares para a construção 

deste tipo de navio. Os planos es-

tavam nos arquivos dos Estaleiros 

Navais de Viana do Castelo, tendo 

revertido para o Estado português 

aquando da subconscessão desses 

estaleiros à Martifer. O conceito do 

projecto era de uma embarcação 

multipropósito, mas fortemente 

vocacionada para as operações anfí-

bias, dotada de helicópteros de por-

te médio e lanchas de desembarque, 

com a capacidade de transportar 

um batalhão de fuzileiros.

Além da renovação das fragatas, a 

revisão da LPM prevê a encomenda 

de dois navios-patrulha oceânicos 

aos estaleiros de Viana do Castelo e 

a compra de quatro patrulhas costei-

ras Stanfl ex 300 à Dinamarca. Estas 

últimas deverão chegar a Portugal 

já no próximo mês, para sofrerem 

um processo de upgrade, a fazer no 

Arsenal do Alfeite.

Aguiar-Branco propôs que os gas-

tos previstos em equipamento mi-

litar para os próximos quatro anos 

cheguem aos 1074 milhões de euros. 

A nova LPM defi ne ainda como ob-

jectivos dotar o Exército de viatu-

ras tácticas ligeiras 4X4, capazes de 

suprir as lacunas que resultam da 

denúncia do contrato para o forne-

cimento dos blindados Pandur.

Está ainda cabimentada a subs-

tituição da metralhadora G3, que 

está ao serviço das Forças Armadas 

desde 1960, e ainda a renovação ou 

substituição dos seis aviões de trans-

porte C-130, pelo mesmo número 

de aeronaves da brasileira Embraer 

KC-390. A Força Aérea Portuguesa 

já encaminhou para esse fabricante 

as especifi cações requeridas, por 

forma a que a Embraer possa defi nir 

o preço de venda a Portugal.

Defesa 
Nuno Sá Lourenço

Siroco não faz parte dos 
gastos previstos na Lei de 
Programação Militar. Para 
o comprar, a Marinha só 
pode renovar três fragatas 
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MUNICÍPIO DE OEIRAS
CÂMARA MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO DA PENHORA
EDITAL N.º 47/2015

Maria Emília Plath Xavier, Diretora do Departamento de Administração-
Geral e Finanças e Responsável pelo Serviço de Execuções Fiscais, no 
uso de competências delegadas/subdelegadas por despacho n.º 94/GP 
/2013 de 23/12 e despacho n.º 31/GP/2014 de 14/04)

Faz público que, nos termos dos artigos 192.º n.º 2, 5 e 6 do Código de Procedi-
mento e Processo Tributário, se procedeu à penhora dos direitos depositados na 
conta n.º 0003.24988925020, do Banco Santander Totta, em nome de Cláudio 
Correia Beltran, no valor de 59,13€ (cinquenta e nove euros e treze cêntimos).

Pelo exposto, fi ca por este meio citado Cláudio Correia Beltran, com última mora-
da conhecida em R. das Acácias, 419 1.º Dto. Costa da Guia 2750-596 Cascais, 
executado no processo 2198/2014, que corre seus termos neste Serviço de Exe-
cuções Fiscais.

No ato da penhora foi nomeada fi el depositária a entidade bancária.

Em face do exposto, deverá diligenciar o pagamento dos montantes em dívida no 
valor de 59,13€, ou deduzir oposição no prazo máximo de 30 dias (seguidos) a 
contar da data da presente afi xação, fi ndo o qual o processo prosseguirá os seus 
termos até fi nal.

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Oeiras, 19 de fevereiro de 2015

A Responsável pelo Serviço de Execuções Fiscais  
Maria Emília Xavier 
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Número: 2198/2014 Tributo: Tarifa de Conservação de Esgotos          

Matriz / Local do Facto: 02525, Fra-
ção A e Q da freguesia de Caxias

Ano: 2014

MUNICÍPIO DE OEIRAS
CÂMARA MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO DA PENHORA
EDITAL N.º 48/2015

Maria Emília Plath Xavier, Diretora do Departamento de Administração-
Geral e Finanças e Responsável pelo Serviço de Execuções Fiscais, no 
uso de competências delegadas/subdelegadas por despacho n.º 94/
GP/2013 de 23/12 e despacho n.º 31/GP/2014 de 14/04) 
Faz público que, nos termos dos artigos 192.º n.º 2, 5 e 6 do Código de Proce-
dimento e Processo Tributário, se procedeu à penhora dos direitos depositados 
no Produto n.º 4293216000001 do Banco Português Investimento, em nome de 
Cecília Rodrigues da Costa Oliveira Fernandes, no valor de 47,77€ (quarenta e 
sete euros e setenta e sete cêntimos). 
Pelo exposto, fi ca por este meio citado Cecília Rodrigues da Costa Oliveira Fer-
nandes, com última morada conhecida em Rua Subida, 146 - anexo 1 - 2635-521 
Rio de Mouro executado no processo 778/2014, que corre seus termos neste 
Serviço de Execuções Fiscais. 
No ato da penhora foi nomeada fi el depositária a entidade bancária. 
Em face do exposto, deverá diligenciar o pagamento dos montantes em dívida no 
valor de 47,77€, ou deduzir oposição no prazo máximo de 30 dias (seguidos) a 
contar da data da presente afi xação, fi ndo o qual o processo prosseguirá os seus 
termos até fi nal. 
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Oeiras, 19 de fevereiro de 2015

A Responsável pelo Serviço de Execuções Fiscais  
Maria Emília Xavier 
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Número: 778/2014 Tributo: Tarifa de Conservação de Esgotos          

Matriz / Local do Facto: 00972, da 
freguesia de Porto Salvo

Ano: 2014


