Portugal assina contrato para aquisição de cinco aviões
multimissão KC-390
Évora, Portugal, 22 de agosto de 2019 – O Governo de Portugal e a Embraer assinaram hoje,
em cerimônia realizada nas instalações da Embraer, em Évora, o contrato para aquisição de cinco
aviões de transporte multimissão KC-390, suporte e serviços e simulador de voo, 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 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.
“Este é o coroamento de um criterioso processo de seleção que nos deixa orgulhosos,
representando o ingresso do KC-390 no mercado internacional. O KC-390 atenderá às
necessidades operacionais de Portugal, garantindo a capacidade de integração com as nações
aliadas pelas próximas décadas”, afirmou Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer
Defesa & Segurança. “Este contrato reforça a parceria industrial entre Portugal e a Embraer,
contribuindo para o desenvolvimento da engenharia e da indústria aeronáutica em Portugal”.
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 criação 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 seriada. A entrada em serviço da aeronave está
prevista para o terceiro trimestre de 2019 com a Força Aérea Brasileira (FAB) e 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 signs contract for acquisition of five Multi-Mission
Airlift KC-390
Évora, Portugal, August 22, 2019 – The Portuguese Government and Embraer signed today,
at a ceremony held at Embraer's facility in Évora, a contract for the acquisition of five multimission airlifters Embraer KC-390. Additionally, services and support and a flight simulator are
included in the contract as part of the process to modernize Portuguese Air Force capabilities 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 fully meets the
requirements of the Portuguese Air Force, being able to perform different types of military
and civilian missions including, humanitarian support, medical evacuation, search and rescue,
and firefighting, superior cargo and troops transport, aerial delivery and aerial refueling
capabilities.
“This is the highest achievement of a careful selection process that makes us proud,
representing the entry of the KC-390 into the international market. The KC-390 will meet
Portugal's operational needs, ensuring the ability to integrate with allied nations for decades to
come”, said Jackson Schneider, President and CEO of Embraer Defense & Security. "This
contract strengthens the industrial partnership between Portugal and Embraer, contributing to
the development of the engineering and aeronautics industry in Portugal."
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

Sede (Brasil)

América do Norte

Europa, Oriente Médio e África

China

Ásia Pacífico

Comunicação Corporativa
embraer@idealhks.com
Cel.: +55 11 98890 7777
Tel.: +55 11 4873 7984

Alyssa Ten Eyck
aeyck@embraer.com
Cel.: +1 954 383 0460
Tel.: +1 954 359 3847

Guy Douglas
guy.douglas@nl.embraer.com
Cel.: +31 (0)657120121
Tel: +31 (0)202158109

Mirage Zhong
mirage.zhong@bjs.embraer.com
Cel.: +86 185 1378 5180
Tel.: +86 10 6598 9988

Nilma Missir-Boissac
nilma.boissac@sin.embraer.com
Cel.: +65 9012 8428
Tel.: +65 6305 9955

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 Services & Support to customers after-sales.
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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