
Noticias    

Diário de Noticias 

- PARLAMENTO : Cortes de salário e pensões dominaram sessão legislativa 

- REFERENDO : MNE britânico vota saída da UE, se não houver reformas 

- Viriato Soromenho Marques - Solução Final 

- Pedro Marques Lopes - Apenas cretinice? 

- JUSTIÇA : TC está a apreciar 4 pedidos de fiscalização sucessiva 

 

Correio da Manhã 

- Cavaco admite fiscalização preventiva de diplomas sobre cortes salariais e pensões 

 

Jornal de Noticias 

- Cavaco admite que "pode haver alguns efeitos" da crise do BES na economia 

 

Público 

- “É preciso ter muita folga para nos libertarmos da sobretaxa” 

- "Seria um privilégio para o país poder ter o engenheiro António Guterres como Presidente  

da República" 

- Administração mandatada para dissolver Empordef terminou mandato em 2013 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4037636&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4036897&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4037170&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/cavaco-admite-fiscalizacao-preventiva-de-diplomas-sobre-cortes-salariais-e-pensoes
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4038305&page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/e-preciso-ter-muita-folga-para-nos-libertarmos-da-sobretaxa-1663656?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/seria-um-privilegio-para-o-pais-poder-ter-o-engenheiro-antonio-guterres-como-presidente-da-republica-1663449?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/administracao-mandatada-para-dissolver-empordef-terminou-mandato-em-2013-1663624?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Poupanças. Saiba se o seu dinheiro está seguro no banco 

- Ana Sá Lopes - O inferno num avião ou na faixa de Gaza 

- Tomás Vasques - Alternativas políticas, precisam-se! 

- KAMOV. Governo paga 6 mil euros à hora a quem pegar nos helis russos 

 

Expresso 

- Conflito em Gaza alastra a Paris 

- Montijo dará apoio à Portela em 2017 (*) 

 

Diário Económico 

- E se a próxima crise financeira já estiver a caminho? 

- Mercados em Zoom: Acções do BES afundam 4% com bolsa a inverter para perdas 

- Swap da Metro do Porto é o “Apocalipse Now” da banca, diz jornal britânico 
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http://economico.sapo.pt/noticias/mercados-em-zoom-accoes-do-bes-afundam-4-com-bolsa-a-inverter-para-perdas_198043.html
http://economico.sapo.pt/noticias/swap-da-metro-do-porto-e-o-apocalipse-now-da-banca-diz-jornal-britanico_198029.html
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-financas-pessoais/poupancas-saiba-se-seu-dinheiro-esta-seguro-no-banco/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/inferno-num-aviao-ou-na-faixa-gaza/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/alternativas-politicas-precisam-se/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/kamov-governo-paga-6-mil-euros-hora-quem-pegar-nos-helis-russos/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/conflito-em-gaza-alastra-a-paris=f882292
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Função Pública : Governo trava 35 horas no Estado 

- Duarte Morais : "Objetivo não é baixar carga do IRS mas redistribuir" 

- Função pública : Governo e sindicatos discutem hoje tabela única de suplementos 

 

Observador 

- Ministra das Finanças exige aos ministérios corte de despesa para níveis pré-chumbo do TC 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar  
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/252172/governo-trava-35-horas-no-estado
http://www.noticiasaominuto.com/economia/252163/objetivo-nao-e-baixar-carga-do-irs-mas-redistribuir
http://www.noticiasaominuto.com/pais/252140/governo-e-sindicatos-discutem-hoje-tabela-unica-de-suplementos
http://observador.pt/2014/07/21/financas-querem-contas-apertadas-sem-ligar-chumbos-tc/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército – Oficial do Exército Português sagra-se Campeão mundial de Taekwondo Songham 

Exército – Assinatura de protocolo entre o RE n.º 1 e a Câmara Municipal da Lourinha 

Estado-Maior-General das Forças Armadas – As Forças Armadas Portuguesas recebem visita  

do Chefe do Departamento Geral da Política do Exército Popular de Libertação da China   

Estado-Maior-General das Forças Armadas - OPERAÇÃO SKYFALL 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - VISITA DO COMANDANTE DA KFOR À KTM 

Estado-Maior-General das Forças Armadas – O Secretário de Estado dos Assuntos Europeus  

visita Força Nacional no Kosovo 

 

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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http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=208
http://www.cultura-alentejo.pt/pagina.aspx?menu=10&id=10
http://pt.artazores.com/agenda/
http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx
http://www.leme.pt/jornais/jornais-e-revistas-portugueses/
http://www.vidaeconomica.pt/boletim-do-contribuinte-0
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http://www.leme.pt/historia/efemerides/0721/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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Texto J.F. Palma-Ferreira 
e Margarida Fiúza

A 
ANA – Aeroportos 
de Portugal e o seu 
acionista Vinci já 
estão a trabalhar 
na solução que 
permitirá trans-
formar  a  p is ta 
da base aérea do 
Montijo no com-

plemento do aeroporto da Portela. 
O Expresso sabe que há intenção de 
começar a utilizar a pista do Montijo 
em 2017. Apesar de o aeroporto da 
Portela ainda estar longe de atingir 
o limite de utilização de 22 milhões 
de passageiros — ultrapassou os 16 
milhões de passageiros em 2013 —, 
está a tornar-se recorrente a grande 
concentração de voos nas horas de 
pico, o que voltou a colocar na ordem 
do dia a utilização da base aérea do 
Montijo como pista complementar 
da Portela.

A ANA, concessionária dos aero-
portos portugueses, confirmou ao 
Expresso que está a estudar a solução 
complementar ao aeroporto Interna-
cional de Lisboa e que também está a 
avaliar o horizonte temporal desejá-
vel para a entrada em funcionamento 
da pista do Montijo, para garantir as 
operações complementares.

Este projeto configura o modelo 
de gestão aeroportuária “Portela + 
1”, que pressupõe a avaliação dos 
voos que poderiam ser transferidos 
para o Montijo, um tema que a ANA 
também diz que está a ser “objeto de 
estudo”.

Expansão A base aérea da margem sul do Tejo complementará 
o aeroporto de Lisboa para permitir o crescimento das low cost

Montijo dará 
apoio à Portela 
em 2017

AVIAÇÃO

Fonte do Governo referiu ao Ex-
presso que “a ANA deu recentemente 
nota pública do seu interesse em so-
luções que prolonguem a vida útil da 
Portela, seja através da otimização da 
capacidade operacional do aeroporto 
da Portela, seja pela sua expansão ou 
mesmo por aumento da capacidade 
de Lisboa através de um aeroporto 
complementar destinado a determi-
nados tipos de tráfego”.

Assim, com a utilização de uma 
pista complementar à Portela, os ní-
veis de saturação do aeroporto de 
Lisboa serão facilmente reduzidos, 
pelo que o Governo esclarece que “vê 
com agrado o cumprimento integral 
do contrato de concessão da ANA 
que assumidamente valoriza o ativo 
Portela”. Porém, o Executivo adianta 
que, por enquanto, “não existe qual-
quer solicitação, proposta ou plano 
formalizado para o estabelecimento 
de um aeroporto complementar”.

ANA conversa com TAP

A ANA também tem conversado com 
a companhia aérea portuguesa sobre 
o tema. O Expresso sabe que o presi-
dente da TAP, Fernando Pinto, con-
sidera a utilização complementar da 
base do Montijo interessante a médio 
prazo, para servir o crescimento das 
operações das companhias de baixo 
custo (low cost).

Sobre o assunto, a Força Aérea con-
sidera-se “parte da solução”. Foi por 
isso que já participou num grupo de 
trabalho no âmbito do Ministério da 
Economia — que integrou igualmen-
te o Ministério da Defesa Nacional 
— onde as questões do “Portela+1” 

foram equacionadas. A Força Aérea 
diz que a sua disponibilidade foi total, 
desde que não seja alterada a missão 
que desempenha, nem o uso militar.

Quanto ao Montijo em particu-
lar (que é, além do mais, uma base 
NATO), a Força Aérea defende a mes-
ma posição. Mas ressalva: “Essa será 
sempre uma decisão política que a 
Força Aérea acatará”. Apesar do con-
tacto permanente entre o Ministério 
da Defesa Nacional (MDN) e a tutela 
sectorial dos aeroportos e do trans-
porte aéreo, “não existe uma propos-
ta formal sobre este assunto”, refere 
uma fonte do MDN, adiantando que, 
por essa razão, “é prematuro” pro-
nunciar-se sobre qualquer cenário.

Aeroporto para as low cost

É certo que a maximização da utili-
zação do aeroporto da Portela deverá 
privilegiar as operações da compa-
nhia de bandeira que tem a sua pla-
taforma central em Lisboa (o hub da 
TAP). Com a utilização do Montijo 

em complemento à Portela, terá de 
ser feita a triagem dos voos que vão 
utilizar mais a pista a sul do estuário 
do Tejo, o que deverá levar a que as 
companhias de baixo custo sejam as 
suas principais utilizadoras.

No fim de semana do jogo de futebol 
da final da Liga dos Campeões dispu-
tada em Lisboa entre o Real Madrid e 
o Atlético de Madrid foram registados 
40 movimentos de aviões por hora 
durante mais de 18 horas seguidas no 
aeroporto da Portela, num total que 
terá atingido os 600 movimentos de 
aviões. “Até nesta situação extrema, 
a Portela deu resposta às operações 
de todas as companhias de aviação, o 
que constituiu o melhor teste de stres-
se que alguma vez podia ser feito ao 
aeroporto de Lisboa”, comenta uma 
fonte do Governo.

Todos pedem taxas baixas

Entre as companhias de baixo custo 
que mais recentemente se instalaram 
em Lisboa conta-se a Ryanair, que 
abriu a sua terceira base em Portu-
gal no aeroporto da Portela, em abril 
deste ano. Fonte da Ryanair diz que 
os aeroportos portugueses competem 
com os mais de 180 aeroportos que a 
companhia opera em toda a Europa 
e no norte de África. “O crescimento 
de uma determinada ligação aérea e 
dos seus voos depende de três fato-
res, designadamente, da procura, da 
capacidade dos aviões e dos baixos 
custos desse negócio”, explica a fonte 
da Ryanair.

“Como somos favoráveis à concor-
rência, o Montijo interessa-nos, tal 
como sempre nos mostrámos inte-

ressados em operar em novos aero-
portos”, diz a fonte da Ryanair, garan-
tindo que “os nossos novos 180 aviões 
vão levar-nos a crescer dos 82 milhões 
de passageiros para mais de 110 mi-
lhões nos próximos cinco anos”. Por 
isso, “se o Montijo tiver taxas e custos 
de operação competitivos, estaremos 
interessados em voar para lá”, refere.

Diferente é a perspetiva da Easy-
Jet. Esta companhia de baixo custo 
opera essencialmente em aeroportos 
principais. “Os nossos passageiros 
pretendem chegar rapidamente ao 
seu destino e não a um aeroporto 
que fique a 50 ou 100 quilómetros 
de distância do destino final”, refere 
uma fonte da EasyJet. “Por isso, e tal 
como temos vindo a dizer, a EasyJet 
pretende manter a sua operação no 
terminal 2 do Aeroporto de Lisboa, 
um aeroporto central e com ótimos 
acessos, vantagens muito importan-
tes para captar turistas e passageiros 
de negócio”, afirma a mesma fonte.

Finalmente, para a Transavia — que 
opera em Portugal desde 2007 —, a 
questão é muito pragmática. Montijo 
interessa-lhes se praticar taxas ainda 
mais baixas. Hervé Kozar, diretor-
geral adjunto comercial da Transavia 
refere que “operamos em Lisboa e 
o nosso relacionamento é excelente 
com o aeroporto da Portela”. “Como 
a pista do Montijo é distante do cen-
tro de Lisboa, tornando as desloca-
ções dos passageiros mais morosas e 
dispendiosas, isso quer dizer que só 
iremos para lá se as taxas praticadas 
forem mais baixas e bastante atrati-
vas”, adverte.

com Luísa Meireles
jpferreira@expresso.impresa.pt
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