Portugal anuncia pedido firme para aviões multimissão KC-390
São Paulo - SP, 11 de julho de 2019 – O Governo de Portugal anunciou hoje um pedido
firme para cinco aviões de transporte aéreo multimissão KC-390 da Embraer como parte do
processo de modernização das capacidades da Força Aérea Portuguesa para apoiar as
operações das Forças Armadas de Portugal e aumentar a prontidão em missões de interesse
público. As entregas estão programadas para começar em 2023.
O KC-390 foi desenvolvido para estabelecer novos padrões de eficiência e produtividade na
sua categoria, apresentando ao mesmo tempo o menor custo do ciclo de vida do mercado. A
aeronave cumpre os requisitos da Força Aérea Portuguesa sendo capaz de realizar diversas
missões militares e civis, incluindo apoio humanitário, evacuação médica, busca e salvamento
e combate a incêndios florestais e acrescenta capacidades superiores de transporte e
lançamento de carga e tropas, e reabastecimento em voo.
“Hoje é um dia histórico para o Programa KC-390 e quero agradecer àqueles que contribuíram
para o projeto. É um passo muito relevante para consolidar a aeronave no mercado e
acreditamos que se tornará outro sucesso da Embraer. O KC-390 de Portugal atenderá a novos
requisitos de interoperabilidade nas áreas de navegação segura, transmissão de dados e voz que
permitirão ao KC-390 integrar operações conjuntas em alianças multinacionais nas quais
Portugal está integrado. Estes requisitos, desenvolvidos em parceria com a Força Aérea
Portuguesa, permitirão ao KC-390 atender às necessidades de muitas outras nações em todo o
mundo”, afirmou Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. “A
parceria industrial entre Portugal e a Embraer contribui para o desenvolvimento da engenharia e
da indústria aeronáutica portuguesas, representando mais de 300 milhões de euros em
exportações por ano e milhares de empregos altamente qualificados.”
Portugal é o maior parceiro internacional do Programa KC-390 e a sua participação no
desenvolvimento e na produção da aeronave é reconhecida como tendo tido um impacto
económico positivo na geração de empregos, novos investimentos, aumento de exportações e
avanços tecnológicos.
O KC-390 recebeu o Certificado de Tipo da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) do
Brasil em 2018 e está em plena produção em série. A entrada em serviço da aeronave está
prevista para o terceiro trimestre de 2019 com a Força Aérea Brasileira (FAB), com mais
entregas esperadas no decorrer do ano.
Siga-nos no Twitter: @Embraer
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Sobre a Embraer
Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer completa 50 anos de atuação nos
segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança, Aviação
Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas,
além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.
Desde que foi fundada, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a
cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo,
transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.
A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal
exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades
industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades,
nas Américas, África, Ásia e Europa.
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Portugal announces Firm Order for the Multi-Mission Airlift
KC-390
São Paulo, Brazil, July 11, 2019 – The Portuguese Government announced today a firm order of
five multi-mission airlifters Embraer KC-390 as part of the process to modernize Portuguese Air
Force capacities to support national Armed Forces operations and increase readiness in missions
of public interest. Deliveries are scheduled to start in 2023.
The KC-390 is designed to set new standards for efficiency and productivity in its category while
presenting the lowest life-cycle cost of the market. The aircraft can perform different types of
military and civilian missions including humanitarian support, medical evacuation, search and
rescue and firefighting, while fully meeting the requirements of the Portuguese Air Force, adding
new superior cargo and troops transport, aerial delivery and aerial refueling capabilities.
“Today is a historic day for the KC-390 Program and I want to thank those who have
contributed to the project. This is a very important step to consolidate the aircraft which we
believe will become another success for Embraer. The Portuguese KC-390 will meet new
interoperability requirements, in the areas of secure navigation, data and voice transmission
that will allow the KC-390 to integrate joint operations in multinational alliances in which
Portugal is integrated. These requirements, developed in partnership with the Portuguese Air
Force, will enable the KC-390 to meet the needs of many other nations around the world.”
said Jackson Schneider, President and CEO of Embraer Defense & Security. “The industrial
partnership between Portugal and Embraer contributes to the development of engineering and
the Portuguese aeronautics industry, representing more than 300 million euros in exports each
year and thousands of highly skilled jobs.”
Portugal is the largest international partner of the KC-390 Program and its participation in the
development and production of the aircraft is recognized as having had a positive economic
impact in the generation of jobs, new investments, increased exports and technological advances.
The KC-390 has received its Civil Certification from the Brazilian National Aviation Agency
(ANAC) in 2018 and is now in full serial production. Entry into service is expected to occur
in the 3rd quarter of 2019 with the Brazilian Air Force (FAB), with follow on deliveries to
occur throughout the year.
Follow us on Twitter: @Embraer
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About Embraer
A global aerospace company headquartered in Brazil, Embraer celebrates its 50th anniversary
with businesses in Commercial and Executive aviation, Defense & Security and Agricultural
Aviation. The company designs, develops, manufactures and markets aircraft and systems,
providing after-sales Services & Support to customersaround the world..
Since it was founded in 1969, Embraer has delivered more than 8,000 aircraft. On average,
about every 10 seconds an aircraft manufactured by Embraer takes off somewhere in the
world, transporting over 145 million passengers a year.
Embraer is the leading manufacturer of commercial jets up to 150 seats and the main exporter
of high value-added goods in Brazil. The company maintains industrial units, offices, service
and parts distribution centers, among other activities, across the Americas, Africa, Asia and
Europe.
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