
Noticias    

Diário de Noticias 

- Cavaco Silva promulgou o Orçamento do Estado para 2015 

- Colégios de ensino especial dizem não ter dinheiro para começar aulas a 5 de janeiro 

- Segurança Social publicou lista de funcionários que serão colocados na requalificação 

- IMI: preço por metro quadrado vai manter-se nos 603 euros em 2015 

 

Correio da Manhã 

- Dez mil de fora da saúde militar 

- António Costa: "Defendo um choque salarial" 

- Carlos Rodrigues - Não há que ter medo 

- Baptista Bastos - Apesar de tudo... 

 

Jornal de Noticias 

- Centros de Saúde da Grande Lisboa com horários alargados 

- Inês Cardoso - Os riscos da dieta no Estado 

- Rafael Barbosa - A Europa a ver-se grega... 

- Miguel Guedes - UE em crise de nervos 

- Governo quer saber o custo de voltar a voar com os puma (*) 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4318566&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4318427&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4318386&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/fisco/interior.aspx?content_id=4317944&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/dez_mil_de_fora_da_saude_militar.html
http://www.cmjornal.xl.pt/domingo/detalhe/antonio_costa_defendo_um_choque_salarial.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/carlos_rodrigues/detalhe/nao_ha_que_ter_medo.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/apesar_de_tudo.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=4318325&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4318864&opiniao=In%EAs%20Cardoso
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4317314&opiniao=Rafael%20Barbosa
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4317318&opiniao=Miguel%20Guedes
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- PSD e CDS preparam-se para chumbar propostas de repor feriados 

- Primeira fase da venda do Novo Banco acaba hoje e conta com cinco interessados 

- Sindicatos da TAP que estão contra privatização viram-se para o PS 

- Primeiro-ministro Samaras quer fazer das eleições gregas “referendo” sobre a Europa 

- José Vítor Malheiros - Mudar tudo para que tudo mude 

 

Ionline 

- Ibéricos. Preços idênticos mas espanhóis têm mais 6500 euros por ano 

 

Expresso 

- A nova reforma das Forças Armadas 

- Voámos num F-16 

- Pressão internacional aumenta e Syriza cai nas sondagens 

- Alexandre Abreu - O ano de viver corajosamente 

 

Diário Económico 

- As 8 mudanças do Orçamento para 2015 

- As duas mentiras de 2015 
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http://economico.sapo.pt/noticias/as-8-mudancas-do-orcamento-para-2015_209085.html
http://economico.sapo.pt/noticias/as-duas-mentiras-de-2015_209063.html
http://www.publico.pt/politica/noticia/propostas-para-repor-feriados-deverao-chumbar-1680863
http://www.publico.pt/economia/noticia/primeira-fase-da-venda-do-novo-banco-acaba-hoje-e-conta-com-cinco-interessados-1680876?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/sindicatos-da-tap-que-estao-contra-privatizacao-viramse-para-o-ps-1680873
http://www.publico.pt/mundo/noticia/samaras-quer-fazer-das-eleicoes-gregas-referendo-sobre-a-europa-1680834
http://www.publico.pt/opiniao/noticia/mudar-tudo-para-que-tudo-mude-1680752
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ibericos-precos-identicos-espanhois-tem-mais-6500-euros-ano/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/a-nova-reforma-das-forcas-armadas=f904449
http://leitor.expresso.pt/#library/expressodiario/11-07-2014/caderno-1/temas-principais/forca-aerea
http://expresso.sapo.pt/pressao-internacional-aumenta-e-syriza-cai-nas-sondagens=f904386
http://expresso.sapo.pt/o-ano-de-viver-corajosamente=f904494
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- ISAF - Força da NATO termina hoje missão no Afeganistão 

 

Observador 

- António Costa e Mário Soares em Évora para visitarem José Sócrates 

- 14 temas inevitáveis para o ano político (e eleitoral) 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/mundo/327836/forca-da-nato-termina-hoje-missao-no-afeganistao
http://observador.pt/2014/12/31/mario-soares-em-evora-para-visitar-jose-socrates/
http://observador.pt/especiais/14-temas-inevitaveis-para-o-ano-politico-e-eleitoral/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas 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 

31-12-2014 

 

http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
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
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/1231/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


1  

 

 

 

"Governo quer saber o custo de voltar a voar com os puma" 

 

Desde 2006 que os Puma estão para venda, mas não tem havido interessados. O ministro da Defesa mandou 

agora avaliar o estado da frota e verificar qual o valor dos gastos que poderá estar envolvido. 

A Força Aérea está a avaliar o estado da frota de helicópteros Puma, no sentido de estes poderem voltar a voar. 

Uma das hipóteses é já não integrarem as missões militares, mas reforçar as operações aéreas de apoio à 

população ou de segurança, para melhor aproveitar a frota, tanto mais que não surgem interessados na sua 

compra, segundo soube o JN. 

Os Puma não voam desde 2006, altura em que foram substituídos pelos EH-101 Merlin, se bem que em 2008 

quatro tenham sido postos a voar, pela inexistência de um contrato de manutenção dos EH, o que na altura trouxe 

grandes dificuldades à frota. 

A indicação veio do próprio ministro da Defesa, Aguiar-Branco, que, através da Direção-Geral de Armamento e 

Equipamentos, deu indicações para ser feita uma avaliação dos Puma. O Ministério quer saber em que ponto se 

encontra a frota, em que tipo de missões podem voltar a ser empregues, qual o custo das revisões para voltarem a 

voar e os custos de manutenção e operação. 

Aguiar-Branco não dá indicações expressas de quais as missões em que gostaria de ver os Puma de novo 

empregues, mas são bem conhecidas as opiniões do ministro para uma dupla utilização, militar e civil, das 

aeronaves da Força Aérea, para racionalizar os meios e reduzir os gastos públicos. 

Ainda em julho, Aguiar-Branco manifestou a intenção de querer ver os aviões C-295 da Força Aérea diretamente 

envolvidos no combate aos fogos e há três anos tentou negociar com o Ministério da Saúde a aplicação dos Puma 

no INEM, mas sem ter havido uma avaliação da frota. Agora, é por aqui que o ministro da Defesa parece querer 

começar. 

 

Sem pilotos 

 

Há oito Puma guardados em armazém; na Base Aérea de Beja, desde 2006, e a intenção era vendê-los, para 

financiar as leis de programação militar, mas sem sucesso. Já este ano, o Ministério da Defesa abriu um concurso 

internacional para venda das aeronaves, mas em maio acabou por ser encerrado, uma vez que não surgiram 

interessados. 

Das oito aeronaves, há quatro que precisam de uma grande revisão e outras tantas em melhores condições, se 

bem que já não dispõem de sensores e outros equipamentos para cumprimento de missões militares. No entanto, 

nunca poderão ser usados por pilotos da FAP, uma vez que já não há pilotos qualificados em Puma e estão todos a 

voar em EH-101. Quanto a mecânicos, a situação também não é fácil. 

Em contrapartida, o Exército tem seis pilotos ainda integrados na Unidade de Aviação Ligeira do Exército, uma 

unidade que deverá ser extinta. 

 

A Frota civil //para que serve 

 

As missões 

 

Os helicópteros que servem o Estado distribuem-se nas missões do INEM, de socorro a doentes, no combate aos 

fogos e na segurança. 
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Na segurança 

 

As aeronaves são também operadas em missões de apoio às forças de segurança, em particular a PSP e a CNR, 

quer no trânsito quer outros incidentes. 

 

Os Kamov 

 

São a imagem de marca da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Flexíveis e robustos, mas caros de operar, são 

quatro e a hora de voo ultrapassa os 5300 euros. 

 

Os AS-350 

 

São helicópteros ligeiros eficazes, mas com limitações por serem monomotores e condicionados no que diz 

respeito ao voo noturno. 

 

Dezassete milhões para combater fogos 

 

Têm sido vários os governos a tentar envolver mais a Força Aérea no combate aos fogos e noutras missões de 

natureza civil. Os C-130 chegaram a ser equipados com kits para combate aos fogos, mas praticamente nunca 

foram utilizados e acabaram na sucata. 

Os Puma, quando voavam, nunca foram operados no combate aos fogos. No entanto, António Costa, em 2006, 

quando ministro da Administração Interna, chegou a equacionar a hipótese dos Puma, já então substituídos pelos 

EH-101, serem aplicados no combate aos fogos, mas um mês depois partia para a compra. No entanto, em 2003 e 

2005, alemães e holandeses trouxeram helicópteros militares Puma a Portugal, a pedido do nosso país, para uma 

missão na qual os Puma portugueses nunca foram operados. 

Há poucas semanas, o Governo anunciou a atribuição de 17,14 milhões de euros para alugar meios aéreos 

anfíbios, médios e pesados. O valor será empregue durante três anos e as contratações são efetivadas durante 

três anos, através de concursos públicos internacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 




