
Noticias    

Diário de Noticias 

- Decretados serviços mínimos para a greve do Metro de Lisboa 

- Passos Coelho: "Se conseguirmos governar sozinhos ainda melhor" 

- Retoma de Portugal só vai criar sete mil empregos este ano 

- Combustível simples pode custar pouco menos ou o mesmo que o "normal" 

 

Correio da Manhã 

- Passos não descarta acordo pós-eleitoral com CDS 

- Menos oferta na gasolina 

- Álcool proibido a 100 metros das escolas 

- Cartas de condução emitidas até cinco dias 
 

Jornal de Noticias 

- O que defendem os partidos para a promoção da natalidade 

- Aplicação portuguesa permite interagir com astronautas 

- Hipertensão afeta mais de 26% dos portugueses 

- Costa critica Coelho sobre redução do custo do trabalho 

- Estudo - Portugal corta despesas militares (*) 

Público 

- No 25 de Abril, Cavaco insistirá em acordo PSD-PS 

- Fundações receberam 140 milhões de euros em transferências irregulares 
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Público (cont.) 

- Sindicato diz que 160 mil cartas de condução em atraso serão emitidas num mês 

- Carga fiscal repetiu máximo histórico em 2014 

- PSD garante que aumento do emprego vai compensar quebra das receitas com redução da 
TSU 

- Arquivado inquérito ao caso das escutas que envolveram o presidente da Relação nos 

vistos gold 

- Drones portugueses invadem o Brasil 
 

Ionline 

- Portugal é um dos fundadores do banco internacional proposto pela China 

- Portugal volta esta quarta-feira ao mercado para emitir dívida até 1.250 milhões de euros 

- Idosos registam elevados índices de hipertensão  

- Câmara de Lisboa recorre aos tribunais para tentar travar reforma do sector das águas  

- Crédito malparado das famílias volta a aumentar em Fevereiro  

 

Expresso 

- Precisamos de baixar a TSU "como de pão para a boca" 

- Bagão contra a "obsessão da TSU" 

- Passos. "É impensável governar dependente do PS" 

- As famílias não têm filhos não é porque não queiram, é porque não podem 

 

Diário Económico 

- Descida da Taxa Social Única vai ao encontro das recomendações do FMI 
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Noticias ao Minuto 

- IGCP Portugal volta hoje ao mercado para emitir dívida até 1.250 milhões 

- Transparency International Europa precisa de reformas urgentes nos 'lobbies' 

- Justiça Ex-chefe do Citius está de volta... ao Citius 

- Acordo IPSS vão apoiar comissões de proteção de menores 

- Margem Combustíveis simples dão mais lucro 

- Caso Juíza quer ver, "se possível", manual de espiões 

- Ajuda Banca já devolveu 40% do dinheiro emprestado pela troika 

- Bruxelas Biblioteca da Universidade Coimbra premiada hoje pela EU 
 

Observador 
- Apoio à natalidade vai mudar. Conheça as propostas 

- Hipertensão está mal controlada nos idosos 

- Passos não quer fazer Governo com o PS 

- Costa diz que Passos se engana nas prioridades 
 

Jornal de Negócios 
- Ministro da Defesa "despacha-se" para comprar Siroco à França 

 

Sapo.pt 
- Portugal com défice de 2,5% e dívida acima de 120% pelo menos até 2020 

- Crédito malparado das famílias volta a aumentar em fevereiro - BdP 
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Correio dos Açores 

- Ministro da Defesa leva empresários a fazer negócio no Brasil (*) 
 

Diário dos Açores 

- Novo estatuto só permite reforma dos militares aos 60 anos (*) 
 

Jornal Açores 9 
- Forças Armadas entregam estudo para compra do navio Siroco até 05 de maio (*) 

Jornal da Madeira 

- O "Siroco" e o incendiário (*) 

 

Dinheiro Vivo 

- Salários: Portugal entre os que mais subiram impostos 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), a Associação Nacional de Sargentos 

(ANS), a Associação de Praças (AP), o Clube de Sargentos da Armada (CSA) e o Clube de 

Praças da Armada (CPA) organizam o Almoço Comemorativo do 41º Aniversário do 25 de 

Abril, que decorrerá a 26 de Abril! Este almoço, como vem sendo tradição, reunirá os 

Militares, os seus Familiares e Amigos! Durante os próximos 15 dias poderá fazer a sua 

reserva de lugares! Contamos com TODOS os Oficiais e seus Familiares e Amigos para 

estarem presentes! 
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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 ) 

 

Força Aérea - Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea celebra 75 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   

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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Ministro da Defesa leva empresários a fazer negócio no Brasil 

 

“O Ministro da Defesa partiu ontem para o Brasil com 14 empresários da área, com vista a novos negócios. 

Aguiar Branco quer mostrar o potencial das indústrias de defesa portuguesas e aumentar as exportações. O 

destino é a Feira Internacional de Segurança e Defesa, mas da agenda também faz parte um encontro com o 

ministro brasileiro da Defesa.   

É a diplomacia económica a funcionar numa nova área de actividade do Ministério da Defesa Nacional, 

aproveitando a recémcriada plataforma das indústrias portuguesas de defesa.   

Naquela feira, Portugal vai ter de tudo, desde botas militares, a drones e software sofisticado. A ideia é 

explorar ao máximo as oportunidades de negócios e o ministro da Defesa abrir caminho aos empresários 

portugueses, para que cheguem a quem decide. A economia de Defesa representa 1,72 mil milhões de euros 

por ano. São empresas portuguesas que na Colômbia, na Índia e agora no Brasil querem aumentar as 

exportações.” 

 

in  Correio dos Açores 

14 de Abril de 2015 
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Novo estatuto só permite reforma dos militares aos 60 anos 

 

“O novo Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado recentemente em Conselho de Ministros, só permite que os 

militares se reformem a partir dos 60 anos, informou Domingo o Ministério da Defesa. Torna ainda obrigatória a reforma 

aos 66 anos (antes era 65), um regime muito diferente do aplicado aos funcionários públicos que para receberem a 

pensão por inteiro não podem reformar-se antes dos 66. 

Até agora "em determinadas circunstâncias" alguns militares podiam reformar-se antes dos 60, reconhece o ministério em 

comunicado. O ministério insiste, contudo, que desde 1993 se tem "verificado uma efectiva convergência entre o regime 

de pensões aplicável aos militares das Forças Armadas e os regimes de pensões da função pública e da segurança social". 

A nota do Ministério da Defesa surgiu em resposta a uma notícia do Correio da Manhã que dá conta que o novo estatuto 

dos militares lhes vai permitir "passar à reforma aos 60 anos de idade sem cortes na pensão", o que, segundo o jornal, 

constituiria "uma excepção única em Portugal" 

A criação de um regime de excepção é negada pela tutela e pela Associação dos Oficiais das Forças Armadas (AOFA). "O 

Governo não introduziu qualquer norma excepcional no regime de transição para a reforma consagrada pelo novo 

estatuto relativamente ao regime actualmente aplicável", garante o ministério. 

O presidente da AOFA, o coronel Pereira Cracel, explica que aos militares nunca foi aplicada nenhuma penalização (a 

existente para a Função Pública é de 6% por cada ano que faltar para os 66 anos) nem nenhum factor de 

sustentabilidade, sendo as condições de acesso à reforma decorrente do estatuto especial que lhes é atribuído. O actual 

estatuto permite a passagem à reserva com 36 anos de serviço militar - um tempo que é bonificado com 15% face ao 

tempo real, o que irá diminuir para 10% - e 55 anos. O novo estatuto passa a exigir 40 anos de serviço militar e mantém 

a idade. 

Após cinco anos na reserva os militares são obrigados a reformar-se. O estatuto determina ainda as idades máximas de 

passagem à reserva, que para alguns oficiais é 56 anos, para os praças é 57, até se chegar aos generais que são 

obrigados a passar à reserva aos 64. "Se somos obrigados a passar à reserva e depois à reforma com determinadas 

idades e independentemente da nossa vontade não fazia qualquer sentido que fossemos penalizados por isso" argumenta 

Pereira Cracel. 

O presidente da AOFA aponta ainda um estudo que avaliava o impacto das reformas dos militares ao passarem a ser 

atribuídas de acordo com as regras de cálculo do regime geral da aposentação.” 

 

in  Diário dos Açores 

14 de Abril de 2015 
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Forças Armadas entregam estudo para compra do navio Siroco até 05 de maio 

 

“Segundo um despacho assinado pelo ministro da Defesa, a que a agência Lusa teve acesso, “o EMGFA, em articulação 

com a Marinha”, deve apresentar “até 05 de maio, um estudo sobre o impacto da integração” do navio francês na 

Marinha, “em termos dos agregados de despesa de pessoal, operação e manutenção e investimento, considerando as 

orientações definidas politicamente a serem alcançadas progressivamente até 2020?. Depois deste estudo, caberá à 

direção-geral de Recursos do Ministério da Defesa apresentar “uma proposta de eventual aquisição com base nas 

condições negociadas, contemplando identificação de possíveis fontes de financiamento”. Fonte do Ministério da Defesa 

disse à Lusa que a proposta de preço para a aquisição do navio, que o Governo francês avalia em cerca de 80 milhões de 

euros, vai depender das capacidades e equipamentos complementares incluídos. O Estado francês indicou ainda o mês de 

setembro como o prazo limite para entregar o Siroco a um eventual comprador. Esta terça-feira, o ministro da Defesa, 

José Pedro Aguiar-Branco, encontra-se com um membro do governo francês (não revelado) para discutir, entre outros 

temas, a compra do Siroco, à margem de uma visita à Feira Internacional de Defesa e Segurança, no Rio de Janeiro. O 

despacho assinado por Aguiar-Branco aponta ainda “a possibilidade de aquisição do Siroco” como “uma oportunidade de 

colmatar uma lacuna crítica da capacidade de projeção de força”, que contudo “faz emergir um conjunto de desafios e 

riscos (organizacionais, temporais e financeiros) que importa ter em conta na tomada de decisão”.” 

 

in  Jornal Açores 9 

14 de Abril de 2015 
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O "Siroco" e o incendiário 

“Portugal tem destas coisas tontas. Ainda mergulhado numa crise financeira – da qual vamos demorar ainda anos a sair – tudo 

indica que vamos comprar em segunda mão – imaginem só, fomos aos saldos numa qualquer "loja dos 300" da marinha... – um 

navio polivalente logístico propriedade da França e que custará 22 mil euros aos contribuintes por cada dia que o ponham a 

navegar. A satisfação das chefias militares era a de que, apesar de tudo, este vai custar menos oito mil euros do que as 

fragatas. Porquê? Porque os motores são "mais novos" e gastam menos combustível!   

Ou seja, rouba-se nos salários, nas reformas, nas pensões, rouba-se nas obrigações do Estado Social, temos milhares de 

famílias com os dois membros desempregados sem que nenhum deles receba qualquer apoio, temos um desemprego real a 

rondar os 900 mil a 1 milhão de cidadãos, temos aumento da pobreza e da exclusão social, temos abandono escolar porque as 

famílias não conseguem suportar os encargos com os filhos, temos o aumento do crédito malparado, temos uma escandalosa 

roubalheira fiscal que explica os pretensos "sucessos" da treta deste governo de coligação de Passos e do CDS – tudo à custa 

do sistemático dos cidadãos, institucionalizado por lei, assente numa carga fiscal intolerável própria de um país de ricos e não 

de um país de tesos como nós. Mas para salvar os bancos vítimas do gamanço e da corrupção aparecem logo mais de 10 mil 

milhões de euros ou para que a marinha ande a divertir-se pelos nossos mares com o "Siroco" aparecem logo outros 80 milhões 

para a compra do barco e os milhares só para ligar os motores.   

Não deixa de ser curioso que os chefes militares, sempre muito reservados nestes assuntos, recusaram adiantar na Assembleia 

da República – onde foram ouvidos à porta fechada – mais pormenores nomeadamente sobre os custos de operação e 

manutenção do "vaporzito"! Diz-se que este navio "Siroco", que a França colocou à venda, precisará de uma guarnição de 100 a 

230 elementos, tudo dependendo do tipo de missão.   

Pateticamente, para comprar o "Siroco", a nossa douta Marinha será obrigada a adiar a modernização das duas últimas fragatas 

da classe Vasco da Gama que tem ao seu serviço.   

A opção pela compra do navio francês terá resultado de uma deliberação unânime do conselho de chefes militares. Começo a 

interrogar-me se a explicação para a desistência da Espanha, relativamente do processo entregue nas Nações Unidas sobre as 

Selvagens, não se ficou a dever ao "Siroco"! Quem sabe se os nossos vizinhos espanhóis ficaram todos "borrados" quando 

souberam que a nossa querida marinha se prepara para equipar com estes "barquitos" em segunda mão que certamente farão 

o gaudio das chefias mas custarão milhões dos bolsos vazios dos contribuintes. Depois há que ter mão nesta gente. Lembram-

se daquela história dos novos submarinos portugueses (os tais de Paulo Portas que custaram mais de 1,3 mil milhões de euros) 

que só podiam atracar na base do Alfeite?!   

Consta que, entretanto, as negociações para a compra do "Siroco" estarão suspensas e que o preço final do navio dependerá do 

equipamento complementar (comunicações, radares, sonares, armamento) e da manutenção feita pelos franceses. Mas já todos 

estamos a ver como isto vai terminar, não é?! II. Frequentemente a nossa justiça merece títulos e destaques nos meios de 

comunicação por causa de decisões e polémicas e que não são facilmente entendidas pela população. Deixo-vos um exemplo, 

mais um, deixando a cada leitor as conclusões que entendam por bem retirar deste caso: "O tribunal mandou em liberdade um 

incendiário confesso apanhado em flagrante delito a atear um fogo, em Vinhais, no distrito de Bragança, e já condenado pelo 

mesmo crime. O indivíduo de 38 anos foi detido em flagrante delito a 02 de abril por uma patrulha da GNR. É suspeito de mais 

dois incêndios florestais na mesma zona e, num curto espaço de tempo, já foi condenado a quatro anos de prisão, com pena 

suspensa, pelo crime de incêndio florestal. Presente a tribunal o suspeito foi mandado em liberdade com a obrigação de 

apresentações diárias no posto da GNR de Vinhais e a proibição de posse de qualquer objeto que sirva para ignição. O homem 

desempregado e residente na vila de Vinhais foi apanhado por uma patrulha que o seguiu quando se deslocava para uma zona 

de mato através de um caminho agrícola. O facto provocou a desconfiança à GNR em virtude de o suspeito não morar nessa 

zona, e porque sobre ele recaíam suspeitas de ter ateado vários incêndios. Pouco tempo depois, a GNR "deparou-se com uma 

zona de mato composto por silvas e giestas a arder e o suspeito a tentar acender mais pontos de ignição com um isqueiro, 

estando à volta pedaços de papel queimados, presumivelmente usados para iniciar o incêndio florestal".   

Segundo uma fonte policial, depois de ter sido conduzido ao posto de Vinhais, o suspeito "confessou ter tido a intenção de 

provocar um incêndio, que já não era a primeira vez e que futuramente tenciona provocar mais incêndios".” 

Luís Filipe Malheiro 

in  Jornal da Madeira 
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Estudo - Portugal corta despesas militares 

 

“Desde 1996, Portugal diminuiu as despesas militares na ordem dos 2% do PIB, tendo gasto 4 mil milhões de euros em 

2014 - refere um estudo do Instituto Internacional de Investigação sobre a Paz de Estocolmo, divulgado ontem.   

Os valores mais altos ocorreram nas décadas de 1960 e 70.” 

 

in  Jornal de Notícias 

14 de Abril de 2015 
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