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POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA        ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA    

 Educação: Preço dos manuais escolares 
congelado até 2007 
O aumento máximo do preço dos manuais escolares para o 
próximo ano lectivo não ultrapassará os 2,6%, em linha com 
a inflação prevista para este ano. Em alguns casos, os 
manuais escolares baixam de preço 1,8%, um ano antes de 
entrarem em vigor as novas regras impostas pelo Ministério 
da Educação. 
Energia: Galp e EDP na mira de russos  
Américo Amorim está em contactos com a Gazprom para 
trocar gás natural por uma participação na Amorim Energia. 
O gigante russo passaria assim a deter uma posição no 
segundo maior accionista da Galp.  
Energia: Espera-se forte subida das tarifas 
em 2007 
Dois anos depois da legislação aprovada, a liberalização do 
mercado eléctrico vai chegar aos consumidores domésticos a 
partir de 4 de Setembro. Mas a entrada dos clientes 
domésticos no mercado dá-se ao mesmo tempo em que o 
preço dos combustíveis atingem máximos, pelo que a 
liberalização, ao invés de trazer a tão esperada descida dos 
preços, vai ter como consequência um forte aumento das 
tarifas. 
Saúde: Hospitais poupam 220 milhões ao 
partilhar gastos 
A maioria dos hospitais de Lisboa começa já em 2007 a fazer 
compras e a gerir frotas automóveis em conjunto. Se todas 
as unidades do SNS recorrerem a esta partilha podem poupar 
222 milhões. 
Transportes: mais caros que na Zona Euro 
Portugal foi o país da Zona Euro onde os preços dos 
transportes mais subiram nos últimos doze meses, o que 
revela a sensibilidade da economia nacional à alta registada 
no mercado petrolífero mundial. De acordo com um estudo 
ontem publicado pelo Eurostat, em Julho, a variação 
homóloga anual dos preços na categoria dos transportes 
cifrou-se em 6,2%, o valor mais alto entre os doze países 
que têm como divisa o euro. O segundo país com uma 
variação mais elevada foi a Espanha, com 5,8%. A média da 
Zona Euro foi de 4,1%. 

 ACTUALIDADEACTUALIDADEACTUALIDADEACTUALIDADE    

CGTP: reivindica Salário Mínimo Nacional de 
410 euros 
A CGTP reivindicou ontem o aumento do Salário Mínimo 
Nacional dos actuais 385,9 euros para 410 euros e defendeu 
que este valor passe a ser actualizado em Setembro. 
Governo: Álcool - taxa de 0,50 g/l é a que 
vale e "não qualquer outra" 
O Governo esclareceu ontem que "a taxa limite de alcoolemia 
permitida aos condutores é a que consta da lei (0,50 
gramas/litro de sangue) e não qualquer outra", a propósito 
da questão levantada por uma directiva da DGV. 
Governo: Sócrates consulta PSD e CDS 
sobre novo PGR 
José Sócrates decidiu abordar os líderes do PSD e do CDS/PP 
para debater dois temas da máxima actualidade: o envio de 
tropas para o Líbano e a sucessão de José Souto Moura como 
procurador-geral da República. Foi o primeiro-ministro que 
encetou estas conversas, mantidas por telefone, tendo já 
José Ribeiro e Castro sido contactado na passada sexta-feira.  
PR: Médio Oriente - Conselho Superior 
Defesa Nacional convocado para 4ª feira 
O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, convocou 
ontem para quarta-feira a reunião extraordinária do Conselho 
Superior de Defesa Nacional, onde será discutido o envio de 
militares portugueses para o Líbano. 
PR: Médio Oriente - envio de militares é 
"absolutamente natural" 
O Presidente da República, Cavaco Silva, considerou ontem 
"absolutamente natural" que Portugal se tenha 
disponibilizado para enviar militares para o Líbano, depois do 
apelo dirigido pelo secretário-geral das Nações Unidas. 
PS: Comissão Nacional deverá marcar 
congresso para 10, 11 e 12 de Novembro 
A Comissão Nacional do PS deverá aprovar sábado uma 
proposta da direcção para que o XV Congresso Nacional do 
partido se realiza entre 10 e 12 de Novembro. O local do 
congresso ainda não está decidido, mas Coimbra, Santarém 
e Lisboa são as hipóteses mais fortes. 
PSD: Economia - Líder do PSD defende mais 
apoios para pequenas e médias empresas 
O líder do PSD, Marques Mendes, defendeu ontem maiores 
apoios às pequenas e médias empresas (PME) portuguesas, 
que considerou serem "a espinha dorsal" da economia e um 
"importante pilar da futura política económica".  
Sindicato da Guarda: Prisões - Troca de 
seringas é "pena de morte disfarçada" 
O presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda 
Prisional (SNCGP) criticou ontem a medida governamental de 
introdução de caixas de troca de seringas nas prisões, 
considerando tratar-se de uma "pena de morte disfarçada". 

 Ambiente: Portugueses são os que menos 
reciclam na UE a 15 
Os portugueses reciclam menos lixo do que os restantes 
povos da União Europeia a Quinze, indica um estudo do 
British Institute for Public Policy Research. De acordo com os 
dados do relatório, os portugueses apenas reciclam 3% do 
lixo produzido. Este valor contrasta com os 65% reciclados 
pelos holandeses. Além de Portugal, a Grécia (8%) e o Reino 
Unido (18%) também apresentam baixas percentagens de 
lixo reciclado.  
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Álcool: Detidas 115 pessoas em 1 semana 
Entre os dias 21 e 27 de Agosto, a GNR deteve 115 pessoas 
por apresentarem valor igual ou superior a 1,20 g/l de álcool 
no sangue, e detectou outros 318 condutores com taxa de 
álcool positiva. No mesmo período, a GNR deteve, também, 
63 condutores que não possuíam habilitação legal para a 
condução de veículos automóveis ou de duas rodas. 
CTT: risco de serem multados 
Os CTT correm o risco de não conseguir cumprir os critérios 
mínimos de qualidade em alguns indicadores, até final do 
ano, podendo vir a incorrer numa multa até meio milhão de 
euros. 
Deficientes: Legislação anti-discriminação 
publicada ontem em Diário da República 
Legislação contra a discriminação de pessoas com deficiência 
ou com riscos agravados de saúde, estabelecendo penas que 
podem ir desde multas ao encerramento de empresas 
durante dois anos, foi ontem publicada em Diário da 
República. A lei 46/2006, ontem publicada, considera 
práticas discriminatórias, entre outras, "a recusa ou o 
condicionamento de venda, arrendamento ou 
subarrendamento de imóveis, bem como o acesso ao crédito 
bancário para compra de habitação, assim como a recusa ou 
penalização na celebração de contratos de seguros", devido a 
deficiência ou risco agravado de saúde do requerente.    

    

LOCALLOCALLOCALLOCAL        
Coimbra: Souselas - Ministro do Ambiente 
questiona poder da Câmara para impedir 
trânsito de resíduos 
O ministro do Ambiente questionou ontem a competência da 
Câmara de Coimbra para proibir a circulação de materiais 
perigosos no acesso à cimenteira de Souselas e acusou o 
município de "usar o terror das pessoas para fins políticos". 

 

Afeganistão: Militares portugueses partiram 
às 00:25 para Cabul 
Os 104 militares portugueses que vão render o contingente 
português integrado na Força Internacional de Assistência e 
Segurança no Afeganistão (ISAF) partiram hoje às 00:25 de 
Lisboa com destino a Cabul, disse fonte do Estado-Maior do 
Exército. O grupo de militares, que partiu de Figo Maduro 
para Cabul num avião comercial fretado, pertence ao 1º 
Batalhão de Infantaria Pára-quedista da Brigada de Reacção 
Rápida. No regresso, o avião fretado pelo Exército trará para 
Portugal os 151 elementos do Exército da 1ª Companhia do 
Batalhão de Comandos da Brigada de Reacção Rápida que 
integram a ISAF da NATO. O regresso dos 151 militares está 
previsto para noite de terça-feira. 
Turquia: Cinco bombas em alvos turísticos 
provocam três mortos e 47 feridos 
As autoridades turcas estão preocupadas com a 
consequência das cinco explosões em instâncias turísticas 
que, em menos de vinte e quatro horas, provocaram três 
mortos e 47 feridos. Os atentados terroristas foram 
reivindicados pelos Falcões da Liberdade do Curdistão.    

 
DESPORTODESPORTODESPORTODESPORTO        DESPORTO (cont.)DESPORTO (cont.)DESPORTO (cont.)DESPORTO (cont.)    
Futebol: Caso Mateus - Cunha Leal pede 
afastamento de Valentim e intervenção FPF 
O director executivo da Liga de clubes (LPFP), Cunha Leal, 
pediu ontem o afastamento da presidência do organismo de 
Valentim Loureiro e instou a Federação a que "chame a si as 
responsabilidades" na resolução do chamado "caso Mateus". 
Futebol: Porto pode contratar Zoro 
O FC Porto pretende reforçar o plantel de Jesualdo Ferreira 
com Zoro, polivalente defesa de 22 anos que actua no 
Messina. 
 

 Futebol: Scolari chama Nani 
É mais uma estreia na Selecção Nacional. Face à ausência de 
Quaresma e à provável indisponibilidade de Simão, Luiz 
Felipe Scolari decidiu chamar Nani para o duplo compromisso 
com Dinamarca e Finlândia. 
Futebol: Sporting contrata Alecsandro 
O possante goleador teve quase tudo certo com o Bétis, mas 
deve chegar hoje a Lisboa para acertar contrato com os 
leões. Está, assim, encontrado o sucessor de Deivid: cedido 
pelo Cruzeiro, Alecsandro deverá chegar hoje a Lisboa, onde 
firmará contrato com o Sporting até final da época, a título 
de empréstimo. 
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    França: Villepin - doublement de la prime 
pour l'emploi à 940 € en janvier 
Le Premier ministre Dominique de Villepin a annoncé lundi 
sur TF1 le "doublement" de la prime pour l'emploi (PPE) au 
niveau du SMIC, qui passera de 540 euros en 2005 à 940 
euros au 1er janvier 2007. 
França: Armée française - une présence sur 
tous les fronts 
Avec le renfort de 1 600 soldats au Liban annoncé par 
Jacques Chirac, ce sont 14 970 militaires français qui sont 
répartis dans une quinzaine d'opérations extérieures (OPEX), 
dont les plus importantes se situent dans les Balkans, en 
Afghanistan, au Liban et en Côte d'Ivoire. 
França: Plus d'un Français sur deux est 
connecté à Internet 
La France compte près de 27 millions d'internautes, soit plus 
d'un Français sur deux âgés de 15 ans et plus, selon 
l'enquête semestrielle de l'institut Ipsos-Media publiée lundi 
29 août. C'est la première fois que la barre des 50 % est 
franchie, note l'institut. En un an, de juin 2005 à juin 2006, 
le taux de pénétration a augmenté de 10 points, passant de 
44,1 % à 54,6 %, conséquence de la généralisation du haut 
débit et des offres incluant le téléphone et la télévision dans 
l'abonnement.    

    ÁfricaÁfricaÁfricaÁfrica    

Alemanha: German blue chips fear eastern 
rivals 
Germany’s largest industrial companies are increasingly 
shaping their strategies based on the competitive threat from 
Chinese and Indian companies, which they fear could one 
day take them over, say top chief executives and banker. 
Groups such as Siemens, Volkswagen and BASF are investing 
billions in these countries and other key markets, such as 
Russia, to remain internationally competitive and to tap both 
their stronger growth and the larger number of engineers 
they produce each year. 
Bruxelas: Brussels gets tough on Polish 
shipyards 
The future of Poland’s shipyards, the cradle of the country’s 
Solidarity trade union movement, was called into doubt on 
Monday in a stand-off between Brussels and Warsaw over 
hundreds of millions of euros of state aid. 
Bruxelas: Mandelson steps back from shoe-
duties battle 
Tensions between Europe’s protectionist and free-market 
camps is expected to reach new levels next month as they 
battle over whether to continue levying anti-dumping duties 
on cheap Chinese and Vietnamese shoes. Peter Mandelson, 
EU trade commissioner, has concluded he can do no more to 
settle the dispute and will stand aside while national capitals 
thrash out their differences. He will propose tomorrow that 
the European Commission stick to a plan to impose anti-
dumping duties on leather shoes from the two countries, 
even though it has already been opposed by a majority of 
member states. 
Espanha: De la Vega visita Finlandia y 
Bruselas para pedir a la UE más apoyo 
contra la inmigración ilegal   
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa 
Fernández de la Vega, inicia hoy un viaje de dos días a 
Helsinki y Bruselas en el que intentará conseguir de la Unión 
Europea una mayor implicación -económica y política- en el 
control de la inmigración ilegal, pero también para demandar 
un mayor compromiso y más recursos para ser "más 
eficaces". 

 Somália: US ends Somali banking blacklist  
Somali banking company al-Barakat says all its international 
representatives have been taken off a US terror list. 
Sudão: UN warns of new Darfur disaster  
The UN's most senior humanitarian official has warned that 
Sudan's Darfur region faces a new humanitarian disaster 
owing to lack of security. Jan Egeland spoke as the Security 
Council considered a US and UK plan to send about 17,500 
UN troops to Darfur.  
Uganda: Ceasefire set to start   
A ceasefire between Uganda's government and the Lord's 
Resistance Army rebels comes into force on Tuesday. The 
truce, signed on Saturday, gives rebels three weeks to 
assemble at points in southern Sudan where the regional 
government will protect them.  

 
E.U.A.E.U.A.E.U.A.E.U.A.        Resto do MundoResto do MundoResto do MundoResto do Mundo    
Katrina: A year later, recovery in New 
Orleans not easy 
A year after Hurricane Katrina devastated the region, parts of 
New Orleans scream recovery; others scream for it. On one 
side of the city, you can't find a gas station intact. On the 
other, all three of Larry Flynt's Hustler clubs are blinking on 
Bourbon Street. 
Ernesto: on track for South Florida 
Ernesto lingered over central Cuba early Tuesday, barely 
maintaining its tropical storm status but still poised for an 
assault on the Florida peninsula, according to the National 
Hurricane Center. At 2 a.m. ET, Ernesto was about 20 miles 
south-southeast of Canagua, tracking to the west-northwest 
at 12 mph. With its 40 mph winds, the storm was expected 
to enter the Straits of Florida shortly, where forecasters 
predict Ernesto will intensify, possibly into a hurricane, before 
making landfall in south Florida sometime Tuesday evening. 

 Equador: World's oldest woman dies at 116  
Maria Esther de Capovilla - officially the world's oldest 
woman - has died in Ecuador aged 116, relatives said.  
Japão: premier heads to Uzbekistan  
Japanese Prime Minister Junichiro Koizumi is set to arrive in 
Uzbekistan on the second leg of his visit to the resource-rich 
Central Asian region. On Monday, Mr Koizumi held talks with 
President Nursultan Nazarbayev in the Kazakh capital, 
Astana, and signed a deal on joint uranium development.  
Líbano: Annan pede ao Hezbollah para 
entregar os reféns 
O secretário-geral da ONU apelou ontem ao Hezbollah para 
que liberte os dois soldados israelitas sequestrados desde 12 
de Julho e exortou Telavive a pôr fim ao bloqueio aéreo e 
naval ao Líbano. 
México: court rejects fraud claim  
Mexico's top electoral court has rejected claims July's 
presidential election was riddled with fraud. The judges said a 
partial recount of votes had not changed the original result, 
which gave narrow victory to conservative candidate Felipe 
Calderon.  



EFEMÉRIDES 
 
1471 - D.Afonso V conquista Tânger. 
1825 - Portugal reconhece a independência do Brasil. 
1933 - É criada a PVDE, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE), antepassada da PIDE-DGS, polícia política e 
instrumento de repressão da ditadura do Estado Novo. 
1949 - A URSS testa a sua primeira bomba atómica. 
1959 - São promulgadas as alterações à Constituição de 1933. O Presidente da República deixa de ser eleito por voto directo. Na 
base da decisão encontra-se o apoio popular a Humberto Delgado, nas eleições presidenciais de 1958. 
1963 - Guerra Colonial. Conversações entre o sub-secretário de Estado norte-americano George Ball, enviado de John 
F.Kennedy, e o ditador português Oliveira Salazar. 
1975 - É assinado um acordo de cessar-fogo entre o MPLA e a Unita. 
1978 - Toma posse III Governo Constitucional, liderado por Nobre da Costa. 
1984 - O Governo da Indonésia declara Timor-Leste área oficial de reinstalação de agricultores indonésios. 
1991 - São suspensas as actividades do Partido Comunista da URSS. 
1992 - Começa a campanha eleitoral para as eleições legislativas e presidenciais em Angola. 
1994 - É publicada a Lei sobre a prática de nudismo em Portugal. 
1999 - Independentistas e milícias assinam o acordo de Díli que prevê o exercício do direito de voto, sem armas, no Referendo 
sobre a independência de Timor-Leste, no dia seguinte. 
2002 - É feita a primeira lide de morte em Barrancos, em situação de legalidade, desde 1928. 
2003 - Iraque. Atentado na cidade santa xiita de Najaf. 
2004 - Passa a aplicar-se a regulamentação do Código do Trabalho sobre a actividade sindical e o trabalho de menores em 
espectáculos, concluíndo a adopção plena e efectiva da lei, em vigor desde 01 de Dezembro de 2003. 
2005 - Primeiras chuvas e ventos do furacão Katrina chegam a Nova Orleães. 
 
 
 

PREVISÃO DO TEMPO 
 
PORTALEGRE / CASTELO DE VIDE 
Terça-feira: 16 a 33 graus – céu limpo 
Quarta-feira: 22 a 36 graus – parcialmente nublado 
Quinta-feira: 24 a 38 graus – céu limpo 
Sexta-feira: 22 a 34 graus – parcialmente nublado 
Sábado: 19 a 34 graus – nublado 
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PSD: Social-democrata Miguel Macedo acusa Governo de 
incompetência 

 Castelo de Vide, Portalegre, 28 Ago (Lusa) - O secretário-geral do PSD, Miguel Macedo, acusou 
hoje o Governo de "incompetência" no tratamento de questões relacionadas com os fogos e 
Imposto de Circulação Automóvel, afirmando que "o Governo faz muita propaganda, mas não 
resolve os problemas". 

Miguel Macedo falava na abertura da Universidade de Verão do PSD que decorre até ao próximo 
domingo na vila alentejana de Castelo de Vide, com a participação de cerca de 100 alunos, 
oriundos de todas as regiões do pais, assinalando o fim de férias de Verão e o recomeço da 
actividade politica. 

Segundo o dirigente social-democrata "a política credibiliza-se também com acções deste 
género, como forma de mudar a actuação dos agentes políticos, designadamente aquilo a que o 
pais tem assistido nas últimas semanas por parte do Governo". 

De acordo com Miguel Macedo, "o Governo dedica a maior parte dos seus esforços a acções de 
propraganda e depois deixa por resolver os problemas e as questões que a propaganda diz que 
estão resolvidos". 

Os fogos florestais ocorridos durante o mês de Agosto e a forma como foi conduzido o processo 
de venda do selo do carro, foram os exemplos escolhidos por Miguel Macedo para ilustrar a 
"incompetência" do Governo. 

"Numa semana do mês de Agosto registaram-se mais incêndios do que tinha ocorrido durante o 
mesmo período nos últimos cinco anos, quando e ao mesmo tempo o Governo fazia crer aos 
cidadãos que tinha esta questão controlada", sublinhou. 

Para o secretário-geral do PSD, "o mais grave é que alguns dos incêndios de maior dimensão 
ocorreram em zonas geridas pelo Estado, como é o caso do fogo na Peneda-Gerês". 

"Como é que o Estado pode pedir aos cidadãos para limpar as matas se ele não cumpre. É um 
péssimo exemplo", frisou. 

Miguel Macedo considerou ainda "inaceitável" o que se está a passar com a venda dos selos do 
carro em Portugal. 

Depois de várias prorrogações em relação aos prazos de venda dos selos do carro, o Diário de 
Notícias avançou hoje que milhares de condutores correm o risco de ficar sem carta e com os 
veículos imobilizados porque não possuem prova de pagamento do imposto. 

"Isto é uma grande confusão, parece que o +Simplex+ afinal só complica a vida aos cidadãos", 
acentuou. 

A Universidade de Verão do PSD iniciou hoje uma semana de aulas com "professores" como 
Durão Barroso, Marcelo Rebelo de Sousa, e Pacheco Pereira e terminará domingo com o 
discurso de "rentrée" do líder do partido, Marques Mendes. 

Os alunos da Universidade de Verão vão assistir a oito aulas, a primeira das quais da 
responsabilidade do ex- secretário de Estado do Ambiente Carlos Pimenta, que falará   
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 precisamente sobre Ambiente e Energia, na manhã de terça- feira. 

à tarde, o professor universitário Viriato Soromenho Marques dará uma aula sobre 
"globalização", enquanto o jantar- conferência terá como convidada Mónica Ferro. 

Na quarta-feira, o eurodeputado e responsável pela organização da Universidade de Verão 
Carlos Coelho falará, em conjunto com Rodrigo Moita de Deus, sobre comunicação. 

"Funções do Estado" será o tema a debater, na quarta- feira à tarde, pelo sindicalista João 
Proença e o vice- presidente do PSD Manuel Lencastre. Para o jantar ficará reservada a 
intervenção sobre ideologia do ex-eurodeputado social-democrata Pacheco Pereira. 

Na quinta-feira de manhã, o professor de economia será Victor Bento, que tentará responder à 
questão "Há uma saída para a crise?". 

O reitor da Universidade Católica do Porto, Joaquim Azevedo, será o convidado do jantar-
conferência que tem como tema a Educação. 

Sexta-feira, o dia começará com uma aula sobre "Europa" do presidente da Comissão Europeia 
e antigo líder do PSD, José Manuel Durão Barroso, enquanto à tarde, Marcelo Rebelo de Sousa, 
outro antigo líder social-democrata, será o "professor" da aula de Ciência Política, enquanto 
Rogério Carapuça falará, ao jantar, sobre Inovação. 

O último dia da Universidade de Verão, será reservado à intervenção do líder do PSD, Luís 
Marques Mendes, que assinalará, assim, a "rentrée" do partido. 

GN. 

Lusa/fim   
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