
 

 

Ministro da Defesa recebe Navio Multipropósito 

Bahia 

 

Por Ascom 

 

O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, participa nesta quarta-feira, dia 06, em 

Salvador, da cerimônia de apresentação oficial do Navio Doca Multipropósito 

(NDM) Bahia. Transferido para a Marinha do Brasil, após acordo de aquisição 

firmado entre os governos brasileiro e francês, o Navio Bahia foi projetado para 

transportar tropas, veículos, helicópteros e munição diretamente para uma área 

de operações, o que irá agregar à Força Naval brasileira importante capacidade 

de apoio logístico. 

 

Tendo ainda a capacidade de operar em grandes áreas oceânicas e na proteção 

de plataformas marítimas de petróleo, o Navio contribuirá para o emprego do 

Poder Naval, na defesa das águas jurisdicionais brasileiras, colaborando com as 



ações da  Marinha realizadas em parceria com órgãos internacionais e em apoio 

à política externa do País. 

 

O Bahia possui, ainda, um complexo hospitalar com 500 m², capaz de prestar 

atendimento médico-odontológico e com acesso direto ao convés de voo 

principal,  permitindo  que  helicópteros realizem evacuações aeromédicas. Ele 

possui unidade para tratamento de pacientes críticos e centros cirúrgicos. Essas 

propriedades permitirão à Marinha do Brasil cumprir com mais eficiência missões 

de apoio à Defesa Civil, por ocasião de calamidades públicas, de operações de 

busca e salvamento, de manutenção da paz e de caráter humanitário. 

 

O navio foi adquirido pelo valor aproximado de 80,07 milhões de euros. O 

investimento contou com o orçamento da Marinha, em 2015, e está sendo 

complementado com recursos do Ministério da Defesa, em transferências anuais 

de 2016 até 2018. 

 

A embarcação possui capacidade para transportar e controlar embarcações de 

desembarque e viaturas anfíbias, de operar mais de um helicóptero de porte 

médio simultaneamente, destruir ou neutralizar unidades de superfície e 

submarinos inimigos. O Navio “Bahia” é tripulado por 32 oficiais e 256 praças, 

possui 168 metros de comprimento e 22 metros de largura, podendo levar até 12 

mil toneladas. 

 

Fonte: Ministério da Defesa 

Data da publicação: 05 de abril 

Link: http://www.defesa.gov.br/noticias/19563-ministro-da-defesa-recebe-navio-

multiproposito-bahia 

 

 

Kuwait assina contrato para 28 caças Typhoon 

 

Por Fernando De Martini 

 



O consórcio Eurofighter divulgou nota nesta terça-feira, 5 de abril, informando sobre a 

assinatura de contrato pelo Governo do Kuwait para 28 jatos Eurofighter Typhoon, 22 

do tipo monoposto e 6 do tipo biposto. 

 

Segundo a nota, a assinatura se dá após o anúncio de um acordo entre os governos do 

Kuwait e da Itália, feita em 11 de setembro de 2015, para a encomenda das aeronaves. 

 

Os 28 caças serão do padrão “Tranche 3”, equipados com radares E-Scan, de varredura 

eletrônica ativa, que é um produto do consórcio europeu Euroradar, liderado pelo grupo 

Finmeccanica. 

 

470 caças já entregues – Com a assinatura do contrato, o Kuwait se torna o oitavo 

cliente do programa Eurofighter e o terceiro da região do Golfo Pérsico, seguindo-se à 

Arábia Saudita e ao Sultanato de Oman, este último com 12 caças contratados em 

dezembro de 2012. 

 

Ainda segundo a nota do consórcio, desde a entrada em serviço do primeiro Eurofighter 

Typhoon, no final de 2003, mais de 470 exemplares já foram entregues a seis nações: 

Alemanha, Reino Unido, Itália, Espanha (os quatro parceiros originais do programa), 

Áustria e Arábia Saudita. 

 

O Typhoon serve atualmente em 22 unidades operacionais e, até o momento, a frota 

completou mais de 330.000 horas de voo no mundo. 

 

Logística, apoio, treinamento – O grupo italiano Finmeccanica, responsável no âmbito 

do consórcio pela campanha comercial junto ao Kuwait, também divulgou nota sobre o 

negócio, trazendo mais alguns detalhes. Apesar das notas tanto do grupo italiano quanto 

do consórcio europeu não informarem o valor do negócio, foi informado que se trata do 

maior contrato já firmado pelo grupo Finmeccanica, e o pacote inclui serviços de 

logística, apoio operacional e treinamento tanto de pilotos quanto das equipes de terra. 

O treinamento terá colaboração da Força Aérea Italiana. 

 

O contrato, cuja assinatura contou com a presença da ministra da Defesa da Itália, 

Roberta Pinotti, e do ministro da Defesa do Kuwait, general Ahaled Al Jarrah Al Sabah, 

também inclui a atualização da infraestrutura necessária para a operação dos jatos. 

 

 



Fonte: Poder Aéreo 

Data da publicação: 05 de abril 

Link: http://www.aereo.jor.br/2016/04/05/kuwait-assina-contrato-para-28-cacas-

typhoon/ 

 

 

 

Transferência de Tecnologia: avanço na 

conquista do conhecimento 

 

Por Tarcisio Muta 

 

Nos últimos anos, o setor de defesa brasileiro tem exigido práticas compensatórias, 

conhecidas como “offset”. Na área tecnológica, um dos ganhos é permitir a capacitação 

da base industrial de defesa do Brasil, visando reduzir a dependência e, sobretudo, 

construir a autonomia setorial. 

 

A Transferência de Tecnologia (ToT) é a modalidade de compensação que viabiliza e 

abrevia a absorção do conhecimento por meio do acesso às tecnologias de interesse 

da defesa. Se bem planejada e conduzida, permite a capacitação de instituições e 

pessoas e gera domínio, reduz a dependência tecnológica e contribui para o 

fortalecimento da base industrial. 

 

No Brasil, a ToT vem ocorrendo em atendimento ao que estabelece a Estratégia 

Nacional de Defesa (END), lançada em 2008. Por meio de ações normativas, o governo 

mostrou seu posicionamento em prol da inclusão da indústria nacional (setores de 

manufatura e conhecimento) nos projetos estratégicos das Forças Armadas. Exemplos 

relevantes ocorreram inicialmente em projetos da Força Aérea Brasileira (FAB), nas 

áreas de Engenharia de Sistemas (controle de tráfego aéreo e defesa aérea) e de 

aeronaves. 

 

Essa capacitação inicial permitiu a inserção gradual do Brasil em novos domínios e 

aplicações, envolvendo também a Marinha e o Exército: no setor de aeronaves 

comerciais e militares; em sistemas de monitoramento e vigilância do espaço, do 



território e do mar; e em sistemas de combate de submarinos, incluindo o futuro 

submarino de propulsão nuclear. 

 

Diante de projetos bem-sucedidos, vale ressaltar a importância da ampliação de 

processos de “offset” para outras áreas do governo, como as de segurança pública e de 

transportes. Tão importante quanto transferir é absorver e transformar esse 

conhecimento em autonomia tecnológica. Para completar esse ciclo virtuoso, resta 

fortalecer o orçamento em níveis mais adequados do PIB e garantir sua continuidade, 

de forma a tornar viável a aplicação desse conhecimento por meio de novos contratos, 

conferindo-lhe um caráter estratégico em termos de desenvolvimento nacional e de 

construção de futuro. 

 

Fonte: Defesanet 

Data da publicação: 05 de abril 

Link: http://www.defesanet.com.br/pensamento/noticia/22044/Transferencia-de-
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