
Noticias    

Diário de Noticias 

- OCDE: Portugal diverge sete anos seguidos dos países mais ricos 

- Ex-diretor do SEF vai recorrer da prisão domiciliária 

- Aumento dos impostos justifica quase 90% da redução do défice 

- Juncker diz que "Natal chegou mais cedo" ao apresentar plano de 315 MME para a 

economia europeia 

- Todos os distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva e vento 

- Burla de um milhão de euros ao SNS e detenção de farmacêutico 

 

Correio da Manhã 

- Só uma auxiliar para 319 crianças 

- Provedor de Justiça arrasa prova de Crato 

- Mário Soares visita Sócrates na prisão 

Jornal de Noticias 

- "Natal chegou mais cedo" com plano de 315 mil milhões de euros para a economia 

europeia 

- Governo facilita arrendamento de casas a turistas 
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http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/mario_soares_visita_socrates_na_prisao.html
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Público 

- Advogado diz que Sócrates “veio para ser preso”, mas o MP suspeita que ia destruir provas 

- Juncker apresenta plano para “ligar o motor” da economia europeia 

- Ex-director do SEF suspeito de corrupção nos vistos gold regressa a casa com pulseira  

electrónica 

 

Ionline 

- Saiba como nasceu a investigação que levou Sócrates à cadeia 

- Afinal há socialistas a querer violar o segredo de justiça 

- PS. Uma coisa é o caso Sócrates, outra é a governação socialista 

- Tabaco mata a cada 48 minutos, mas só metade dos portugueses acham que é um grande 

risco 

- BES terá custo zero para o contribuinte, diz BdP 

- Os Alentejanos da Damaia. Cante cante, amigo, que isto agora é do mundo 

- Juros em níveis mínimos a 5 e 10 anos em dia de operação de troca de obrigações 

- Procuradoria diz que PJ não tem meios para concentrar escutas 

- Estado arrecada mais de 30.000 milhões em impostos até Outubro 

 

Expresso 

- Como funciona o sistema bancário que tramou José Sócrates 

- Caso Sócrates: Aberto inquérito a suposta violação do segredo de justiça 

- PSD: Atacar Sócrates sem o nomear 

- Portugal quer trocar os velhos Falcon pelos Legacy brasileiros (*) 
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Diário Económico 

- CTT avaliam ficar com 20% do consórcio da Apax para a PT 

- BCE pode ter de avançar para a compra de dívidas soberanas, admite Constâncio 

- Falta de fundos novos condiciona ‘Plano Juncker’ 

 

Notícias ao Minuto 
- Advogado - Mulher de João Mateus releva pormenores do interrogatório 

 

Observador 

- Investigação a mega fraude nas farmácias em risco de prescrever 

- Sócrates: Milhões do BES divididos por seis bancos 

- Octapharma despede José Sócrates 

- Encontrado livro raro de Shakespeare em França 

- Tribunal manda Estado reintegrar excedentário 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - NRP VIANA DO CASTELO EM AÇÃO DE SALVAMENTO NO MEDITERRÂNEO  

CENTRAL 

Força Aérea - Militares portugueses no Dia das Forças Armadas Lituanas 

 

 

 

 

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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Portugal quer trocar os velhos Falcon pelos Legacy brasileiros 
  

“Ministro da Defesa mandou estudar opções, custos e modelos possíveis para substituir os aviões de 

bandeira do Estado 

O ministro da Defesa está interessado em substituir os velhos aviões Falcon de transporte das figuras de Estado. Num 

ofício ao diretor-geral do Armamento e Infraestruturas da Defesa, general Manuel Chambel, o ministro deu instruções 

para que a Direção-Geral estudasse "opções de alteração da frota, custos associados, modelos possíveis e ações a 
desenvolver" relativamente àqueles aviões, soube o Expresso junto do gabinete de Aguiar-Branco. 

O "pedido de informação" do ministro insere-se no âmbito da revisão da Lei de Programação Militar (LPM), que 
Aguiar-Branco se comprometeu a entregar até ao final do ano. É nesta lei que o Governo explicita as verbas 

destinadas às compras de material e equipamento militar. 

A substituição dos três Falcon 50 que Portugal possui é um assunto falado desde há pelo menos sete anos, no tempo 
do Governo de José Sócrates, quando pela primeira vez se colocou a questão da sua substituição pelos Legacy, os 

modelos equivalentes da Embraer brasileira. Na altura, iniciavam-se as negociações para a instalação das fábricas 
desta empresa em Évora. Mas, agora, a eventual aquisição de novos Falcon está a gerar grande controvérsia, devido 

aos custos e ao facto de não ser considerado pela Força Aérea como uma prioridade (ver caixa). 
"Os Falcon são aviões de bandeira, o poder político tem uma imagem a defender, mas a compra destas aeronaves 

não é um problema inerente à Força Aérea", ouviu o Expresso de fonte militar. Uma alta patente referiu mesmo que a 

questão não era de Defesa, mas impunha-se do ponto de vista do Estado, tanto mais que as atuais aeronaves nem 
tão-pouco conseguem viajar até aos Estados Unidos, porque a meio ficam sem comunicações. 

Fonte do gabinete de Aguiar-Branco diz que a compra de novos aviões não "está em cima da mesa, mas é uma 
informação que ficará para futuro no Ministério da Defesa. Não será este Governo a fazê-lo", garante, apesar de ter 

admitido a vontade política de estudar o assunto. 

Ao que soube o Expresso, o modelo de substituição orientar-se-ia para os Legacy da Embraer, tendo em vista o facto 
de a empresa já construir partes deste avião em Portugal e estar a aumentar o número de postos de trabalho (cerca 

de 2000 em 2015), além das 0GMA fazerem a sua manutenção e reparação. A escolha podia recair no Legacy 600 ou 
650, com capacidade para 14 passageiros. Custam 22 milhões cada. 

Comprados entre 1989 e 1991 para a primeira presidência da União Europeia (1992), os Falcon apresentam avarias 
frequentes, a última das quais deixou o próprio ministro Aguiar-Branco e comitiva apeados em Nouakchott, capital da 

Mauritânia, no regresso de uma reunião da chamada Iniciativa 5+5, no final de 2011. 

Atualmente, a Força Aérea só garante a "prontidão" de dois dos aviões, sendo que o terceiro está fora de serviço, em 
"revisão profunda". O modelo português já não é fabricado pela marca Dassault Falcon. 

Antes, já José Sócrates tinha sofrido vários episódios devido às "avarias técnicas" dos Falcon, o mais embaraçoso dos 
quais foi o atraso da comitiva portuguesa à cimeira dos 60 anos da NATO, em 2009, em Estrasburgo. Antes disso, o 

próprio Presidente da República também foi forçado a trocar de avião, em fevereiro de 2008, no decurso de uma 

visita à Jordânia. 
As sucessivas avarias não são alheias ao facto deste Governo ter reduzido drasticamente o uso destas aeronaves, ao 

ponto das horas de voo que estão atribuídas à esquadra dos Falcon pela Força Aérea estarem sobretudo a ser 
utilizadas no transporte de transplante de órgãos, ao mesmo tempo que permitem a manutenção da qualificação dos 

pilotos. 
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Prioridades 

C - 130 já não voam na Europa 

Se a Força Aérea pouco ou nada tem a ver com a compra dos Falcon, gostaria de ter uma palavra a dizer sobre duas 
prioridades: os cinco C -130, os aviões de transporte que necessitam urgentemente de ser modernizados, e os seis 

helicópteros Allouette 3, cujo tempo de vida se esgotará inexoravelmente em 2018. Os primeiros já agora não podem 
voar na Europa e estão limitados a operar só em determinadas zonas por não terem equipamentos de aeronavegação 

modernos. Os segundos já só fazem a formação complementar dos pilotos de helicóptero e algumas missões restritas 
de busca e salvamento, e a sua manutenção vai ser descontinuada na fábrica. 

Para substituir os C-130, o Governo assinou uma carta de intenção de compra de até seis KC-390, os aviões da 

Embraer, com componentes fabricados em Évora.” 
 

 

          22 de Novembro de 2014
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