
Noticias    

Diário de Noticias 

- Áustria envia militares para a fronteira com Hungria. Pressão em Bruxelas para decidir 
quotas 

- Gestores públicos obrigados a devolver 787 mil euros ao Estado em 2014 

- Desempregados mais velhos enchem estágios profissionais 

- WOLFGANG MUNCHAU - O esquema de fazer dinheiro deve ser feito de material mais 
resistente 

- SÉRGIO FIGUEIREDO - Tramados do BES 

 

Jornal de Noticias 

- União Europeia vai recorrer à força militar para combater tráfico de pessoas 

 

Público  

- Empresas que pediram insolvência despediram mais de 25 mil pessoas 

- Refugiados não podem escolher país onde pedir asilo, diz a Alemanha 

- Costa explica debate com Passos: "Disse-lhe na cara aquilo que vocês sentem" 

- Passos ao ataque: “Nós saímos do buraco da crise” 

- Especialistas dizem que aquecimento global está novamente a acelerar 

- PIB investido em ciência caiu em quatro anos seguidos 
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Ionline  

- Papa considera crise dos refugiados resultado de sistema "mau e injusto" 

- Be acusa o PM de desespero por prometer apoio judicial a lesados do BES 

- Fernando Rosas. “As pessoas estão a ser seduzidas para votar não com base na inteligência, 
mas no pânico” 

 

Expresso 

- Refugiados: Papa alerta para risco de infiltração terrorista, mas diz que é obrigação acolher 
quem foge da guerra 

- O dia em que o Partido Trabalhista elegeu o líder mais controverso de sempre 

- Descodificador. ADSE, afinal como é? 

 

Diário Económico 

- Crise dos refugiados: Três países já suspenderam acordo de Schengen 

- PS pede demissão do director de informação da RTP 

- Produção industrial sobe em Portugal mas fica abaixo da zona euro 

- Jerónimo de Sousa - “Não entendo por que se pode recapitalizar a banca e não a TAP” 

- Jerónimo de Sousa é o primeiro convidado dos Gato esta noite 

- Empresas da Defesa querem fechar negócios na Argélia 
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Noticias ao Minuto 

- Venda do Novo Banco adiada. E agora? 

- Busto em praça do Porto homenageia general Pires Veloso 

 

Observador 

- O que ganhamos com as privatizações? 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

Contra-Almirante Nunes da Silva - "A falsa insustentabilidade futura da Segurança  

Social e os “plafonds” das pensões" 

“A falsa insustentabilidade futura da Segurança Social e os “plafonds” das pensões. 

Baseiam-se em projecções matemáticas da situação actual, entrando como factores a 

natalidade actual, a economia actual e uma “previsão” da esperança de vida. 

A equação é muito complexa, e simplificam-na para tratamento matemático. 

Invocando os resultados, enganam as pessoas, afirmando que é preciso legislar agora no 

sentido de sentido de serem viáveis as pensões que vão receber. Não lhes dizem que isso é 

agravar, desde já, o quantitativo das futuras pensões. 

Omitem ou ignoram que, já em 2002, foi legislado um corte drástico nas futuras pensões da 

generalidade das pessoas. Já não vão sendo, nem serão, de longe, como as recentes. 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Contra-Almirante Nunes da Silva - "A falsa insustentabilidade futura da Segurança  

Social e os “plafonds” das pensões" (cont.) 

Um mero exemplo ajudará a perceber o seu efeito drástico: suponhamos que alguem recebe 

€600 nos primeiros 10 anos de trabalho, 1000 nos 10 seguintes, 1500 nos novos 10, e 2000 

nos últimos 10 dos 40. Enquanto dantes se consideravam apenas os 2000 para o valor da 

pensão, com esta nova regra contariam apenas 1275 de média, ou seja, uma perda de 36,2% 

no valor da pensão! 

Claro que haverá excepções. Como as dos “jotas” deputados que começam com bons 

ordenados. Não são a regra. 

Mas, depois disso, em 2006, Vieira da Silva agravou esse valor da pensão ao introduzir-lhe 

também o factor esperança média de vida. 

Para cúmulo, a situação dos futuros pensionistas ficou muito mais dramática com a 

“austeridade” deste Governo. 

Porque reduziu drasticamente as remunerações do trabalho e as congelou, não havendo 

sequer esperança de recuperação nos anos próximos. Não são os impostos mas sim os baixos 

salários actuais que levarão a menores pensões. 

E, por outro lado, como a pensão inteira precisará de 40 anos com remunerações, o 

desemprego impedirá muitos de conseguirem obter esses 40 anos de remunerações. Com 

mais acuidade para os desempregados de longa duração. 

Parem pois com a imoralidade de tentarem legislar agravando ainda mais a situação dos 

futuros pensionistas. 

Porque deveria ser até o inverso!” 
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As Nossas Forças Armadas 

( Nota : Todas as notícias deste capítulo são retiradas directamente das páginas oficiais da 

Marinha, Exército, Força Aérea e Estado-Maior-General das Forças Armadas  

 

Marinha - OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SEMIRRÍGIDA NIYADE II 

Exército - EXÉRCITO EVOCA A MEMÓRIA DOS MILITARES FALECIDOS NA SERRA DE SINTRA 

Força Aérea - Força Aérea ganha concurso para financiamento de projetos ID&I 

Força Aérea - Depósito Geral da Força Aérea comemora 97 anos 

 

Outros Assuntos de Interesse 

- Taxas EURIBOR Actuais  

- Cartaz Cultural de Lisboa  

- Cartaz Cultural do Porto  

- Cartaz Cultural do Algarve  

- 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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Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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