
Noticias    

Diário de Noticias 

- CMVM suspende negociação das ações da PT SGPS 

- Em 4620 empresários, a maioria quer cortar no emprego até abril 

- Contabilista diz que foi Salgado a pedir a ocultação de passivos 

- BPN: Leitura da sentença adiada para dia 16 de janeiro 

- Helicóptero de busca e salvamento (*) 

 

Correio da Manhã 

- Mais um morto nas urgências 

- Carlos Anjos - O profeta chorou em Paris 

- Fernando Sobral - Os loucos do futuro já aí estão 

- Rui Pereira - Civilização, tolerância e barbárie 

- Fernanda Palma - Liberdade de imprensa e blasfémia 

 

Jornal de Noticias 

- EUA vão dispensar 500 portugueses da base das Lajes 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Quem tem medo da democracia? 

- Paula Ferreira - O medo que a Europa não consegue vencer 
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Público 

- General Pinto Ramalho - “Sabiam o que queriam e como se saía” 

- Ex-técnicos do instituto que gere o Citius preparam eventual queixa-crime contra ministra 

- Maioria dos gregos acredita que a UE irá ceder às exigências do futuro Governo 

- Jardim volta a admitir candidatura a Presidência da República 

- Consumidores e empresas europeias esperam inflação cada vez mais baixa 

- Pedro Sousa Carvalho - Chamar os bois pelos nomes 

- Em cinco minutos mataram o Charlie e chocaram o mundo 

 

Ionline 

- Alberto João Jardim prepara candidatura à liderança do PSD 

- Atentados em Paris."Há uma frustração no mundo islâmico" 

- Jorge Bateira - Combater o terrorismo sem faz-de-conta 

- José Diogo Madeira – Mártires 

 

Expresso 

- Há novo "Charlie Hebdo" na próxima semana. "Não é a estupidez que vai ganhar" 

 

Diário Económico 

- CMVM suspende acções por PT se recusar a prestar informação 

- BCE pondera alocar 500 mil milhões ao ‘quantitative easing' 

- Pais do Amaral quer companhia aérea no consórcio para comprar TAP 

- Portugal tenta garantir outras utilizações militares para as Lajes 
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Noticias ao Minuto 

- Manuel Valls - "É uma guerra contra o terrorismo, não contra uma religião" 

 

Observador 

- Resposta da extrema-direita: Pena de morte, fechar fronteiras e lutar contra o 

multiculturalismo 

- Portugal pode ficar de fora das compras de dívida pelo BCE 

- Zeinal Bava sabia do empréstimo à Rioforte, diz Morais Pires 

- Ministro explica longas esperas nas urgências com frio anormal para a época e idosos 

mais doentes 

- Professores com horário zero vão ser enviados para a mobilidade especial já em fevereiro 

 

Visão 

- Portugal já gastou mais de 120 milhões com helicópteros que nunca receberá (*) 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – EBOOK DO MÊS 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO 
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- Taxas EURIBOR Actuais  
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- Cartaz Cultural do Porto  
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- Cartaz Cultural de Coimbra  

- Cartaz Cultural do Alentejo  

- Cartaz Cultural dos Açores  

- Cartaz Cultural da Madeira      

- Jornais e Revistas de Portugal  

- Boletim do Contribuinte  

- Instituto de Meteorologia  

- Efemérides do Dia   
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“O helicóptero de busca e salvamento - um Merlin EID.01 - parado há oito meses no Porto Santo, está totalmente 
operacional, uma vez que está ultrapassado o problema da falta de piloto-comandante. A situação foi regularizada a 23 

de Dezembro, explicou ao DIÁRIO o porta-voz da Força Aérea Portuguese (PAP), coronel Rui Roque, revelando que 

aquela força ganhou dois novos pilotos-comandantes recentemente, o que permitiu um piloto em permanência na ilha 
dourada. 

A situação arrastava-se desde Abril. "Em bom rigor, o helicóptero nunca deixou de voar, mas como não havia piloto-
comandante tínhamos de ou enviar um piloto ou outro meio aéreo de outro local, o que inviabilizava o nosso tempo de 

resposta, que queremos que seja 30 minutos diurno e 45 nocturno", prosseguiu. 

Em Maio, de visita à Região, o chefe de Estado-Maior da FAR general José Pinheiro, explicou que Força Aérea perdeu 
cerca de 60 por cento dos seus pilotos comandantes, o que levou a inoperacionalidade do helicóptero. Na altura, o 

responsável promete uma solução assim que possível. "Estamos a passar por uma situação de dificuldades porque não 
temos capacidade para repor imediatamente aquilo que perdemos", disse. Durante este tempo o presidente da Camara 

de Porto Santo, Filipe Menezes Oliveira, admitiu que a ilha dourada estava com "serviços mínimos em termos de meios de 

socorro". O transporte de doentes para a Madeira foi feito polo Aviocar. "Não houve problemas, mas sabemos que há 
casos em que só o helicóptero é que vai. Se houver um problema no mar, se alguém cair numa ravina. O socorro só pode 

ser prestado pelo Merlin", revelava o autarca no Verão. 

Morte nos Açores 

Terá sido esse o caso a 21 de Junho do ano passado, em que o helicóptero usado para socorro e buscas nos Açores foi 
deslocado para uma operação 1e salvamento de um pescador ao largo da Madeira e não pôde socorrer um homem, que 
tinha sido colhido por um touro na ilha de São Jorge, e que acabou por não resistir aos ferimentos infligidos e à demora 

na prestação de serviços médicos. 

O ministro da Defesa, Jose Pedro Aguiar-Branco, ouvido no parlamento nacional, descartou, então, quaisquer 
responsabilidades no caso, lembrando que a evacuação médico era urna "competência regional e para qual existe um 

protocolo de colaboração". Ainda assim, Aguiar-Branco admitiu na comissão parlamentar de Defesa que existia um 
problema de saída de pilotos da Força Aérea Portuguesa, face à "competitividade com a aviação civil", mais precisamente 

no que respeita ao nível salarial dos pilotos que integram os quadros das companhias aéreas comerciais. Esta competição 
era "prejudicial à aviação militar", lamentava Aguiar-Branco. 

Desde 2000, saíram das fileiras da FAP 275 pilotos. O ministro prometeu, então, o reforço do orçamento da Força Aérea 

em cerca de um milhão de euros para fazer urna "aceleração" da formação de pilotos, o que iria permitir, também, um 
aumento do número de horas de voo.” 
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Portugal já gastou mais de 120 milhões com helicópteros que nunca receberá 

O Governo efetuou na última semana de 2014 o pagamento de 35 milhões de euros à 

NATO Helicopter Industries (NHI), o consórcio de fabricantes que está a produzir uma 

série dessas aeronaves para vários países da Aliança Atlântica. A verba não corresponde a 
uma qualquer tranche de pagamento por algum dos dez helicópteros, encomendados em 2001, pelo Estado português, 

com o objetivo de dotar a há muito existente Unidade de Aviação Ligeira do Exército (UALE) dos respetivos meios aéreos 

- mas sim ao pagamento de uma indemnização por ter desistido do contrato. A essa verba somam-se os, pelo menos, 87 
milhões que Portugal já investiu naquele programa, entre 2011 e 2012.  

Iniciada em meados de 2012, a denúncia do contrato só foi selada em outubro passado, quando uma resolução do 
Conselho de Ministros anunciava que o Governo teria firmado um acordo com a agência de gestão de projetos de 

helicópteros da NATO (NAHEMA) e a NHI, que terminaria «definitivamente» com a participação de Portugal no projeto 
cooperativo de desenvolvimento de aparelhos NH90 que envolve a Alemanha, França, Holanda e Itália. Nessa resolução, 

o Governo autorizava a que se realizasse uma despesa destinada a suportar os encargos decorrentes da desistência, até 

um total de 37 milhões de euros. 

Custos elevados 

Segundo o Governo, os encargos decorrentes do projeto tinham-se tornado incomportáveis. A continuação da 

participação portuguesa no programa NH90 implicaria encargos num total nunca inferior a 580 milhões de euros, a pagar 

até 2028. Em 2012, quando foi anunciada a rescisão do contrato, pelo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, e pelo 

ministro da Defesa, José Pedro Aguiar Branco, falava-se em 420 milhões. 
O programa NH90 implicava o envolvimento de Portugal no desenvolvimento, produção, aquisição e apoio logístico ao 

longo do ciclo de vida dos helicópteros. 
Os argumentos para a desistência prendem-se com a escassez de recursos financeiros e com os avultados custos da 

participação, além do escasso retorno económico para Portugal. Apesar de estarem envolvidas as empresas nacionais 

OGMA (aeronáutica), Edisoft (software) e MPV (mecânica de precisão), a quota de produção portuguesa no projeto foi 
apenas de 1,2 por cento - muito aquém das quotas dos parceiros: 30,9% por cento para a França (representada pela 

Eurocopter), 31,6% para a Itália (AgustaWestland), 30,85% para a Alemanha (Eurocopter Deutschland) e 5,5% para a 
Holanda (Stork Fokker). 

Sobressaltos 

O certo é que, à data da desistência o contribuinte português já tinha enterrado 87 milhões de euros, desde que, em 

meados 2001, Portugal assinou, em Lebourget (perto de Paris, França), o memorando de entendimento em que se 

comprometeu a comprar dez aparelhos, e que lhe permitiu aderir à organização de helicópteros da NATO (NAHEMO) - a 
entidade multinacional que gere a NAHE- MA e todo o programa dos NH90. 

Desde então, o processo sofreu vários sobressaltos, e os já referidos 87 milhões incluirão multas, pelo facto de, a pedido 
do Estado, as entregas terem sido adiadas. A do primeiro aparelho esteve prevista para 2008, mas, dois anos antes, o 

Governo Sócrates pediu para que fosse recalendarizada para 2012. 

A intenção de dotar o Exército de meios de transporte tático aéreos tem quase um quarto de século. E o referido contrato 
já é o segundo a «borregar», para utilizar uma expressão de calão castrense. Até 2002, houve um contrato com os 

franceses da Eurocopter, para o fornecimento de nove aparelhos ligeiros EC-635, mas a encomenda acabou por ser 
cancelada por atrasos no fornecimento. O País investiu, ao longo de duas décadas, na «cavalaria aérea». A UALE foi 

criada e existe. Está localizada em Tancos e é uma unidade com atribuições de regimento, dispondo, assim, de unidades 
de apoio e de diversos esquadrões e de unidades operacionais, entre elas um grupo de helicópteros. Só não tem é 

aeronaves. 
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