
Noticias    

Diário de Noticias 

- Fernando Pinto: "Se a greve for em frente, o acordo dos pilotos com a TAP e o governo 
pode cair"  

- Daqui a 35 anos apenas 11,5% dos portugueses terá menos de 15 anos 

- Salários da função pública repostos a 20% ao ano. Sobretaxa do IRS desaparecerá até 

2019 

 

Correio da Manhã 

- FESAP diz que Programa de Estabilidade é "mais do mesmo"  

- CGTP: Medidas do Programa de Estabilidade são "inaceitáveis" 
 

Jornal de Noticias 

- O que precisa saber sobre os combustíveis simples 

- Medicamentos mais baratos impostos aos hemofílicos 

- Defesa Travada passagem à reserva (*) 

 

Público 

- Governo faz depender fim da sobretaxa do ritmo de devolução dos salários 

- Greve dos pilotos vai afectar 350 mil passageiros da TAP 

- Combustíveis simples não vão ser low cost 

- João Araújo considera indecente divulgação do seu processo disciplinar 

- Relatório sobre o BES foi recebido com elogios no Parlamento 

- Ordem considera que regras de concurso do SNS “aprisionam” médicos 

- Ministro sugere a chefias militares a venda de material (*) 

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

- BES. Ninguém sai ileso no relatório da comissão de inquérito  

- Salários da função pública são repostos até 2019 

- Sampaio da Nóvoa avança a 29 de Abril no Teatro da Trindade 

- Técnicos do Estado. "Medidas continuam a empobrecer o povo português" 

- Alerta. Medicamentos mais baratos mas inadequados impostos a doentes 

- PS “totalmente indisponível” para acordar com o Governo novo corte nas pensões 

- Associação 25 de Abril volta a recusar estar presente na sessão solene da AR 

- Pilotos da Portugália também convocam greve de 1 a 10 de Maio 
 

Expresso 

- CGTP. Governo remete reposições salariais para "dia de são nunca à tarde"  

- Eanes em 52 textos. Um livro preparado em segredo pela mulher e pelos filhos para os 80 

anos do ex-Presidente da República 

- Estratégia do Governo mantém cortes de salários até 2018. E sobretaxa até 2019  

- Bloco de Esquerda. Programa de Estabilidade é inconstitucional e "não tem viabilidade"  

- PCP sabe "aquilo que o Governo quis dizer na conferência de imprensa"  

- Insustentável. É assim que o Governo quer deixar a Segurança Social, acusa Ferreira Leite 

- Programa de Estabilidade e Crescimento prevê novos cortes nas pensões em 2016 

- CDS apoia corte nas pensões e espera que PS aceite um compromisso  

- Governo divide-se e adia decisão sobre álcool e tabaco 

- Combustíveis sem aditivos sem impacto no preço 

- E agora, o que se faz com este relatório?  

- Lajes. Portugal quer despedimentos em "stand by" 
 
 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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Diário Económico 

- Governo “redefiniu” factor de agravamento das tarifas da luz e àgua 

 

Noticias ao Minuto 

- Ex-ministro Macedo é suspeito na investigação aos Vistos Gold 

- Lagos Praia mais bonita de Portugal vai ser 'enterrada' em areia do mar 

- Presidenciais Os três antigos Presidentes já têm candidato 

- Relatório Estes cinco factos sobre o BES ficaram por apurar 
 

Observador 
- Eanes vai apoiar Sampaio da Nóvoa para Belém 

- Sob suspeita: PJ quer Miguel Macedo arguido 

- 12 processos judiciais contra resolução do BES 

- Capitães de abril voltam a dizer 'não' à AR 

- Alunos do 1º e do 4º ano juntos na mesma sala 

- Base das Lajes: Portugal protesta e despedimentos avançam a 1 de novembro 

 

Rádio Renascença 
- Base das Lajes. Comando fica com 165 militares e 378 trabalhadores portugueses 
 

Sic Notícias 
- Ministra das Finanças anuncia novo corte nas pensões no próximo ano 

- Pontos essenciais do Programa de Estabilidade 
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Sapo.pt 

- Governo aprova 16 milhões para modernizar caças F-16 até 2018 

 

Jornal de Negócios 

- Estado e Efacec juntos a venda de 66% da EID (*) 
 

Sábado 
- Submarino na novela (*) 
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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! 

 

 

 

 

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

 

 

http://goo.gl/forms/yrrzi0KeOg
http://goo.gl/forms/yrrzi0KeOg
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

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 ) 

 

Nada a assinalar 

 

 

 

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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“Defesa Travada passagem à reserve 

 

 

Os deputados do PSD, PS e CDS travaram na Comissão Parlamentar de Defesa uma petição para tomar automática a 

passagem à reserva de militares com 20 ou mais anos de serviço, retirando assim poderes às chefias. O estatuto dos 

militares entrega a decisão ao respetivo chefe de Estado-Maior.” 

 

 

in  Jornal de Notícias 

16 de Abril de 2015 
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“Ministro sugere a chefias militares a venda de material 

 

Defesa 

Nuno Sá Lourenço 

Em causa a negociação para a aquisição de navio polivalente logístico francês 

O ministro da Defesa assinou esta semana o despacho que oficializa o arranque oficial do processo negocial para a 

aquisição do navio polivalente logístico francês Siroco. No despacho, José Pedro Aguiar-Branco mandata a Direcção-Geral 

de Defesa Nacional (DGDN) para levar a cabo a negociação, e o Estado-Maior-General das Forças Armadas a apresentar 
um estudo sobre os custos de operação e manutenção do navio no Sistema de Forças. 

Mas o documento revela também que o modelo de financiamento do negócio não está ainda fechado para o ministro. 

Aguiar-Branco solicitou que a DGDN, juntamente com o Estado-Maior-General e a Marinha apresentem uma "proposta 

eventual de aquisição com base nas condições negociadas, contemplando possíveis fontes de financiamento". 

Pelo teor do despacho, o ministro dá a entender quais são as possibilidades em cima da mesa. Aguiar- Branco lembra que 

"cabe aos chefes do Estado-Maior dos ramos" - além de apresentar "as necessidades específicas e as possibilidades de 

contribuição para a acção conjunta das Forças Armadas" - a tarefa de "elaborar propostas de alienação de material 
considerado excedentário ou cuja sustentação seja inviável no sentido dos recursos financeiros serem dirigidos para a 

manutenção das capacidades prioritárias". Esta referência dá a entender que o ministro não dá como certo que a não 
modernização de duas das cinco fragatas da Marinha seja suficiente para concretizar o negócio e assegurar os custos de 

manutenção. Ao longo das últimas semanas, o Ministério admitia, como solução para o financiamento da aquisição, a 

desistência da modernização de duas fragatas. 
Uma solução apresentada pela Marinha, uma vez que o ministro definiu, desde que se colocou a possibilidade da compra, 

que esta não teria acesso verbas extraordinárias para financiar a aquisição. O que implicaria a desistência de programas 
de equipamento já previstos na Lei de Programação Militar que está a ser revista na Assembleia da República. A verba 

referida como necessária para a compra do navio Siroco situa-se nos 80 milhões de euros. 

No entanto, o despacho de Aguiar- Branco vem agora ordenar ao Estado-Maior-General e à Marinha que apresentem até 

5 de Maio um "estudo sobre o impacto da integração" do navio na Marinha, identificando a "despesa de pessoal, 

operação e manutenção e investimento". Além do custo de aquisição inicial, a compra do Siroco acarreta outras despesas 
para Portugal. É que a proposta francesa inclui apenas o navio em si e três lanchas de desembarque. De fora ficam os 

sistemas de armas do navio, nomeadamente mísseis e canhões. 

O mandato da Direcção-Geral dá a entender isso mesmo. Além de negociar o "preço final de aquisição e o plano de 

pagamento", esta terá também de negociar "o armamento, os equipamentos e os lotes de sobressalentes".” 

 

in  Público 

16 de Abril de 2015 

[Voltar ao Inicio] 
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“Estado e Efacec juntos a venda de 66% da EID 

 

DEFESA 

As duas entidades detêm controlo do capital da Empresa de Investigação. e Desenvolvimento de Electrónica, que factura 

perto de 15 milhões de euros e é fornecedora da  Marinha portuguesa. 

A Empordef e a Efacec vão vender em conjunto as suas participações na EID - Empresa de Investigação e 

Desenvolvimento de Electrónica, onde a "holding" pública das indústrias de Defesa detém 38,57% e a empresa do Norte 

27,24%. O processo de alienação em bloco dos 65,81% do capital da EID, que dará ao futuro comprador o controlo da 
sociedade, é feito completamente à margem do terceiro accionista da companhia – a alemã Rohde & Schwarz. 

Os interessados na corrida à compra da EID poderão manifestar o seu interesse até ao final deste mês de Abril, devendo 

apresentar uma proposta vinculativa até ao final de Maio, adiantou ao Negócios fonte oficial do Ministério da Defesa. Já 
fonte da sociedade garantiu ao Negócios que "há empresas portuguesas e estrangeiras, assim como fundos de 

investimento" que já se posicionaram para concorrer à operação. Especialista na concepção e fornecimentos de 
equipamentos e sistemas tecnologicamente avançados, destinados sobretudo ao mercado de defesa e segurança, a EID, 

que foi fundada em 1983 e tem sede na Charneca da Caparica, factura cerca de 15 milhões de euros, com mais de 

metade das receitas a serem geradas no exterior. Obteve lucros de 1,4 milhões de euros no ano passado e emprega 130 
trabalhadores. 

O processo de alienação da participação estatal na EID, que se arrastahájábastante tempo, só agora, em formato 

conjunto com a Efacec, é que entrou em velocidade de cruzeiro. Em Novembro de 2013, segundo um contrato assinado 

então pela Empordef, envolvendo os serviços de assessoria financeira à "operação de alienação da participação desta na 
empresa EID", aquela "holding" pública previa a conclusão desta operação num prazo máximo de oito meses. Mas, no 

cenário mais optimista, o processo só será fechado 18 meses depois. 

Marinha brasileira é um "cliente fiel" 

A EID é uma das 14 empresas portuguesas que estão a participar na Feira Internacional de Defesa e Segurança, que 

termina esta sexta- -feira no Rio de Janeiro, no Brasil. Em pleno espaço próprio, a poucos metros do stand colectivo da 
IDD - Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais, onde estão aquarteladas as restantes empresas lusas, Marcos 

Lopes, administrador da EID, enfatizou o facto de a Marinha brasileira ser um "cliente fiel" da companhia da Charneca da 

Caparica. 

Após terem instalado em 2010 Sistemas Integrados de Controlo de Comunicações (SICC) num portaaviões, numa corveta 

e em dois patrulhas oceânicos brasileiros, a EID vai instalar mais cinco SICC em outros tantos patrulhas da Marinha 
brasileira, que correspondem a um contrato que deverá valer "para cima de cinco milhões de euros", sinalizou Marcos 

Lopes. Avenda de SICC, instalados em mais de 130 navios de 10 países, representa "mais de metade" da facturação da 
EID. 
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15 milhões via Portugal, Holanda e Bélgica 

A EID começou 2015 a ganhar uma encomenda de 15 milhões de euros para fornecer SICC às Marinhas portuguesa, 

holandesa e belga, através de uma "joint venture" entre os três países e em que Portugal assume o papel de gestor do 
contrato, noticiou o Negócios em Janeiro. De acordo com a resolução do Governo português, a Marinha Portuguesa foi 

autorizada a celebrar, com as entidades competentes da Bélgica e da Holanda, um acordo ("working arrangement") 
relativo à aquisição de 10 SICC à EID "e a realizar a respectiva despesa". 

Cinco dos 10 SICC são destinados à Marinha portuguesa, pelo montante de 7,7 milhões de euros, dois à Marinha belga e 
três à Marinha holandesa, pelo valor total de 7,3 milhões de euros. O contrato será executado até 2021. 

Contrato de 11 milhões para fornecer "software" militar a país árabe 

A EID ganhou um contrato de 11 milhões de euros para fornecer "software" militar a um "país do Médio Oriente", 

adiantou Marcos Lopes, administrador da empresa, que disse estar impedido de revelar a identidade do cliente. 

Perante a insistência do Negócios, detalhou apenas que se trata de "um dos maiores países árabes da região". 
Em causa está o fornecimento de "sistemas de comunicações ("intercoms") para viaturas militares blindadas, que 

permitem que os tripulantes falem entre si e tenham acesso aos meios rádio", explicou o mesmo gestor da EID. Num 

total de dois mil equipamentos, a fornecer até 2016, "o primeiro lote segue para o cliente em Agosto e o segundo em 
Outubro".” 

in  Jornal de Negócios 

16 de Abril de 2015 
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“Submarino na novella 

 

 

 

O submarino Tridente, um dos dois da Armada portuguesa, participou nas filmagens da telenovela Mar Salgado na 

sextafeira, dia 10. Os militares, em missão de treino, simularam uma operação de combate ao narcotráfico, ao largo de 

Sesimbra, para um dos episódios da produção SIC/Globo. Um dos objectivos, segundo o comandante Paulo Vicente, 

relaçõespúblicas, foi "dar visibilidade ao trabalho da Marinha e aproximar do cidadão comum aquilo que um submarino 

faz". Com cada episódio visto por mais de um milhão de pessoas, é um caso de product placement com resultados 

garantidos.” 

 

in  Sábado 

16 de Abril de 2015 
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