


Noticias    

Diário de Noticias 

- Cavaco prevê crescimento de 2% em 2015 

- PSP deixa fugir oficiais de topo da Direção Nacional para cargos no estrangeiro 

- Governo lança nova vaga de PPP no valor de 13,6 mil milhões 

- Viriato Soromenho Marques – Predadores 

- Pedro Marques Lopes - Vai e não voltes 

- Ferreira Fernandes - O remedeio do VEM tenta tapar o "vai!" 

- Vaticano aprova uso da força contra Estado Islâmico para parar "genocídio" 

- Discurso de Sampaio da Nóvoa soou a candidato à presidência 

 

Correio da Manhã 

- Submarinos: juiz recusa levar caso a julgamento 

- Paulo Morais - Cumpra-se! 

 

Jornal de Noticias 

- Futuro Governo "não pode escapar" a reformas, avisa Cavaco 

- Rafael Barbosa - A farsa dos sacos e das chanatas 

- Rosário Gambôa - Porque dizemos não 

- José Mendes - (Mais) Um insulto aos emigrantes 

- Vasco Lourenço diz que é preciso "um estrondoso murro na mesa" 

- Carvalho da Silva - Federalismo sem democracia 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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Público 

- Cavaco prevê crescimento de 2% da economia em 2015, acima da expectativa de Passos 

- 11 forças políticas disputam 47 lugares no Parlamento 

- Cuidados continuados com menos camas do que o previsto pelo Governo 

- Pacheco Pereira - Da crise de 2001 para a crise de 2015: estamos pior ou melhor? 

 

Ionline 

- Sócrates continua preso. Mais um "habeas corpus" rejeitado 

- PS “sinaliza” apoio à candidatura de Sampaio da Nóvoa a Belém 

- Hepatite C. Maioria dos 1133 doentes tratados já não tem o vírus 

- Parceiros sociais preocupados com custos sociais 

- Ana Gomes recorre da decisão do juiz indeferir abertura de instrução em processo de  

aquisição de submarinos 

 

Expresso 

- Recusado pedido de libertação de Sócrates 

- Profissão: Sniper 

- Inquérito à lista VIP do Fisco "não faz sentido", diz Paulo Núncio 

- Passos. "Portugal está mais livre e optimista mas é preciso manter pés na terra" 

- Mota Amaral. Autoridade de Cavaco atingiu níveis muito baixos 

- Peixe português só dá para 4 meses 

- Afinal, as mulheres também se abatem 
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Diário Económico 

- BCE comprou 9,75 mil milhões de euros de dívida pública na primeira semana do QE 

- Cavaco mais optimista que Governo e troika 

- “Não se justifica a fixação de preços administrativos nos combustíveis” 

- "Portugal e Grécia têm interesse comum em resolver problema da dívida" 

- Mais de metade dos alemães quer Grécia fora da zona euro 

- Costa acusa Passos de não ter aprendido "com o falhanço da sua política" 

- Frota da marinha de comércio conta com apoios importantes (*) 

 

Noticias ao Minuto 

- Operação Marquês : Rejeitado habeas corpus. Sócrates mantém-se na prisão 

- Cavaco : "Portugal apresenta factos e não apenas palavras em matéria económica" 

 

Observador 
- “Rating” de Portugal pode subir. Não sai de “lixo”, diz o Commerzbank 

-  “Plano Juncker” – 315 mil milhões em 3 anos. Para quê? 

- Jornal do Syriza: saída do euro preferível a terceiro memorando 

- Submarinos: Juiz indefere pedido de abertura de instrução de Ana Gomes 

- Lista VIP de contribuintes: “Clima de medo e insegurança” 

- Ministro da Defesa grego: “Se a Grécia explodir, Espanha e Itália são as próximas” 
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 Observador 
-  Eanes diz que discussão sobre presidenciais prejudica concentração nas legislativas 

- Carvalho da Silva diz que Portugal não tem futuro na Europa sem solidariedade 

 

OJE 
-  Oportunidades nos mares da lusofonia em debate (*) 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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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 ) 

 

Exército - ENTREGA DE ESTANDARTES NACIONAIS ÀS FORÇAS NACIONAIS A DESTACAR  

PELO RC6 e EXERCÍCIO PRISTINA 151 

Força Aérea - C-130 rende C-295 em Força Nacional Destacada no Mali 

Força Aérea - Curso de Técnico de Segurança no Trabalho: Visita à ANSELL 

Força Aérea - Força Aérea participa no Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho 

 

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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Oportunidades nos mares da lusofonia em debate 

 

 

 

 

 

 

 

“Por iniciativa da SOFID e do CEEAT - Centro de Estudos Estratégicos do Atlântico, realiza-se no próximo dia 19 de 

março, no Instituto Hidrográfico, a primeira conferência sobre "O Futuro da economia do mar – oportunidades de 

investimento no espaço marítimo lusófono. 

Presidem à sessão de abertura, o Contra-Almirante Seabra de Melo, o Presidente do Conselho de Administração da 

SOFID, António Rebelo de Sousa, e o Diretor do CEEAT, Pedro Borges Graça. O Administrador executivo da SOFID, 

Francisco Almeida Leite modera o debate. 

Esta iniciativa tem como objetivo contribuir para o debate sobre o futuro da economia do mar no espaço lusófono. Nela 

serão discutidos temas como as potencialidades económicas dos recursos marinhos, o salvamento marítimo como fator 

de confiança para o desenvolvimento, as dinâmicas de investimento no Espaço Marítimo Lusófono e como o Instituto 

Hidrográfico facilita o desenvolvimento das atividades de segurança marítima no espaço lusófono.” 

 

13 de Março de 2015 
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Frota da marinha de comércio conta com apoios importantes 

 

“A frota da marinha de comércio nacional conta com apoios no sentido de se tornar mais competitiva. São os casos dos 
projetos de modernização e de investimento estruturante. As medidas visam apoiar a introdução de novas tecnologias e 

transformações que contribuam para aumentar a capacidade competitiva dos navios de comércio nacionais, o mesmo se 

passando em termos de proteção e segurança na navegação. 
Os investimentos em equipamentos de proteção e segurança da navegação, a instalar a bordo dos navios e destinados a 

dar resposta aos requisitos do Código ISPS ("International Ship & Port Facility Security"), continuam abrangidos em 
condições de comparticipação privilegiadas, tendo em conta o fim a que se destinam. 

Reconhecendo a necessidade de apoiar a marinha de comércio com este tipo de auxílios aos armadores portugueses, está 
disponível o Projeto de Modernização da Frota da Marinha de Comércio Nacional. No processo de candidatura, a 

apresentar no IMT, os armadores devem referir a denominação do projeto e indicar, de forma explícita, o tipo de 

investimento a efetuar e os objetivos pretendidos. 
Do processo de candidatura devem constar elementos como a descrição das principais características, pressupostos e 

objetivos dos projetos, bem como a caraterização da aquisição no caso de equipamentos e memória descritiva do projeto, 
no caso de transformação de navios. 

Além disso, dois outros aspetos têm de ser referidos, designadamente a identificação do navio objeto de subsídio e o 

custo total do investimento. 

Importância do apoio estruturante 

Um outro caso tem a ver com o Projeto de Investimento Estruturante na Marinha de Comércio Nacional. Os encargos com 

a tripulação ao serviço de navios de registo convencional dos Estados-Membros constituem a componente de custo 

determinante para a falta de competitividade das respetivas frotas e um número significativo de países tem 
implementado, internamente, medidas de auxílio, tendo por referência a componente fiscal e social associada a esses 

encargos. 

O projeto em causa pretende apoiar os armadores portugueses, de forma a atenuar os encargos com tripulações afetas a 
navios registados nos órgãos locais da Autoridade Marítima ou registo convencional português. 

No projeto de candidatura, os armadores devem referir aquela denominação, devendo do processo constar a identificação 
do armador, o valor global do subsídio a que se candidata, discriminando por navio o montante de contribuições para a 

Segurança Social por parte do armador relativas aos tripulantes, as contribuições para a Segurança Social por parte dos 

tripulantes e o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares descontados aos mesmos tripulantes.  
É um facto incontestável que a frota nacional, ao contrário do que se passa com os portos, ainda tem muito por fazer 

para se tornar mais competitiva. Com o comércio cada vez mais global, é sabido que o comércio marítimo assume uma 
importância ainda maior. Cabe aos agentes económicos, neste caso concreto aos armadores, estarem particularmente 

atentos aos investimentos possíveis e que contam com apoios comunitários consideráveis.” 

 

13 de Março de 2015 
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