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IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA NACIONAL (cont.) 
AUTARQUIAS | SEGURANÇA (JN) ► Doze municípios, 
de norte a sul dos país e de diferentes quadrantes políticos 
constituíram ontem, em Loures, o Fórum Português para a 
Prevenção e Segurança Urbana (FPSU). Loures, Setúbal, 
Matosinhos, Gondomar e Figueira da Foz são apenas alguns dos 
que aceitaram fazer parte do grupo, que já integravam o Fórum 
Europeu com o mesmo nome. Promover a segurança dos 
munícipes é o grande objectivo deste fórum, que funcionará como 
um agente depressão, junto do Governo e da União Europeia, para 
a obtenção de mais meios de combate à criminalidade. Segundo 
afirmou ao JN Carlos Teixeira, edil de Loures e fundador do FPSU, 
"este será um espaço de debate que pretende encontrar soluções 
para problemas como a droga, a migração, a reinserção social, a 
criminalidade ou o apoio às vítimas".   
COMUNICAÇÃO SOCIAL | MÉDIA CAPITAL | 
IGREJA MANÁ (LUSA) ► A Igreja Maná decidiu quarta-
feira avançar para a "corrida à compra da TVI", mas ainda está a 
estudar as características do negócio e do canal de televisão, 
afirmou à agência Lusa o presidente daquela igreja. A eventual 
aquisição do canal detido pelo grupo Media Capital "está a ser 
estudada", afirmou Jorge Tadeu, acrescentando que "a decisão foi 
tomada ontem [quarta-feira]". A primeira fase é "conhecer as 
características da licença, os accionistas e a situação financeira da 
TVI", objectivo para o qual Jorge Tadeu pediu "há cerca de uma 
semana" uma reunião "com a Alta Autoridade para a Comunicação 
Social". Esta reunião, explicou, irá ainda servir para "conhecer as 
possibilidades de criar um canal novo" em sinal aberto, "caso o 
negócio da TVI não se concretize". 
COMUNICAÇÃO SOCIAL | MÉDIA CAPITAL (DN) ► 
A Media Capital acusou ontem, em comunicado, a empresa 
espanhola de capital de risco LP-Brothers de ter "influenciado 
a comunicação social portuguesa e internacional e, por essa 
via, o mercado de capitais português, alegando pretensões de 
lançar uma OPA ou adquirir uma posição estratégica sobre as 
acções do grupo". "A Media Capital acredita que irão ser 
prosseguidas pelas autoridades competentes as mais exaustivas 
investigações com vista ao apuramento dos factos e reposição da 
verdade, bem como a responsabilização judicial dos responsáveis 
pelas informações divulgadas ao mercado de capitais", acrescenta 
a holding de Paes do Amaral. No passado dia 29, em comunicado, 
a CMVM disse estar a investigar a "origem e a credibilidade" das 
informações sobre o alegado interesse da LP-Brothers em lançar 
uma OPA sobre o grupo português.   
COMUNICAÇÃO SOCIAL | MÉDIA CAPITAL 
(J.Negócios) ► João Van Zeller anunciou ontem a renuncia 
do cargo de administrador da TVI. A sua saída surge "na 
sequência das alterações desenhadas para a estrutura accionista 
da Media Capital", refere em comunicado. Por inerência, Van Zeller 
apresentou também a sua renúncia aos cargos de presidente da 
RETI, rede de distribuição de sinal da televisão privada controlada 
pela Media Capital, e presidente da direcção da Confederação 
Portuguesa de Meios de Comunicação Social. Em declarações ao 
Jornal de Negócios, João Van Zeller afirma não poder "conviver 
com o risco de uma possível fragilização da liberdade editorial da 
TVI", apontando para a relação que existe entre o jornal "El País" 
da Prisa e o governo socialista de Espanha. "A curto prazo, nos 
próximos três anos, a liberdade editorial está assegurada. A médio 
e longo prazo, pode existir um risco", alega Van Zeller.   

ECONOMIA | VOLKSWAGEN | AUTOEUROPA (JN) 
► Caso a decisão sobre qual a fábrica que vai produzir o 
novo modelo utilitário desportivo da Volkswagen (VW) se 
baseie unicamente em critérios económicos, a Autoeuropa 
será a escolhida. No ano passado, as diversas fábricas da marca 
alemã foram chamadas a apresentar projectos para a montagem do 
novo SUV, e a de Palmela conseguiu garantir a proposta mais 
competitiva do grupo. 
EDUCAÇÃO | PROFESSORES | DESEMPREGO 
(LUSA) ► Quase seis mil professores desempregados 
estavam inscritos nos Centros de Emprego no final de Julho, 
mas o número poderá aumentar em Setembro, depois da 
divulgação das listas de colocações, que deixaram de fora 40 mil 
docentes. Segundo um comunicado divulgado ontem pelos 
Ministérios da Educação e Trabalho e Solidariedade Social, mais de 
metade dos cerca de 39.000 candidatos a professores que ficaram 
sem colocação "não tinham qualquer contrato com o Ministério da 
Educação no ano lectivo de 2004/2005". Os últimos dados do 
Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), referentes a 
Julho, indicam que 5.868 docentes estavam desempregados.  
ENERGIA | GALP (DE) ► A Galp Energia vai liderar um 
consórcio para concorrer às eólicas, em conjunto com a Enersis 
e a Mota-Engil, anunciaram ontem as empresas, que não revelaram 
como estaria dividido o agrupamento. No entanto, a Galp 
especificou, no comunicado que ontem emitiu, que iria "liderar uma 
proposta no âmbito do concurso lançado pelo Governo para a 
produção de energia eólica". A decisão foi tomada depois de uma 
reunião dos conselhos de administração de todas as empresas, que 
estiveram em negociações desde o lançamento do concurso.   
JUSTIÇA | APITO DOURADO (CM) ► A acusação do 
processo "Apito Dourado' será deduzida nos próximos dias e 
inclui, entre 171 arguidos por alegados crimes de corrupção no 
futebol, para além de Pinto da Costa e Valentim Loureiro, o 
presidente da Naval 1.º de Maio. Aprigio Santos, bem como 
dezenas de árbitros, oito dos quais actualmente da primeira 
categoria nacional.  
POLÍTICA | BE | PÍLULA (LUSA) ► A deputada do Bloco 
de Esquerda Helena Pinto questionou ontem o Governo sobre 
os motivos da alegada intenção de o Executivo acabar com a 
comparticipação da pílula contraceptiva, noticiada no jornal 
Público. "Não se compreende que uma medida como esta seja 
implementada no nosso país, uma vez que o planeamento familiar 
ainda necessita de um impulso muito grande, o que se comprova 
pela elevada taxa de gravidez na adolescência e de gravidez não 
desejada" afirmou a deputada em requerimento dirigido ao ministro 
da Saúde, Correia de Campos. 
POLÍTICA | BE | SÓCRATES (DN) ► O Bloco de 
Esquerda ouviu o candidato José Sócrates prometer 150 mil 
novos postos de trabalho em campanha, ouviu o ministro 
Campos e Cunha falar em 250 mil e diz só ter visto o Governo 
criar mil estágios para jovens. O combate ao desemprego 
mantém-se, por isso, como a grande prioridade do BE para o ano 
político que agora se reinicia - deverá, aliás, preencher parte do 
discurso com que Francisco Louçã encerra, amanhã, a conferência 
nacional que marca a rentrée do Bloco. 
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 POLÍTICA | BE | PRESIDENCIAIS (LUSA) ► A 
comissão política do Bloco de Esquerda (BE) aprovou, por 
"consenso absoluto", o nome do candidato do partido às 
eleições presidenciais, que irá até às urnas, garantiu ontem a 
dirigente bloquista Helena Pinto. "A comissão política do Bloco 
decidiu que o Bloco vai apresentar um candidato próprio às 
presidenciais e que levará a candidatura até ao fim", afirmou 
Helena Pinto, adiantando que o nome será proposto na sexta-feira 
à Mesa Nacional do partido, o órgão de decisão política do BE. Em 
declarações à Agência Lusa no intervalo da reunião da comissão 
política do BE, Helena Pinto recusou revelar o nome do candidato, 
argumentando que a Mesa Nacional irá primeiro discutir e votar a 
proposta na sexta-feira. "Foi um processo de decisão tranquila", 
afirmou, acrescentando que o nome proposto reuniu "consenso 
absoluto" entre os elementos da comissão política. 
POLÍTICA | BRASIL | MENSALÃO (DN) ► A Polícia 
Federal (PF) do Brasil deverá contactar "nas próximas 
semanas" a Polícia Judiciária (PJ) no âmbito da investigação 
ao caso do "mensalão". A informação foi adiantada, ontem, ao DN 
pelo gabinete de comunicação da PF, em Brasília. Na sequência do 
envolvimento de nomes de empresas portuguesas no caso 
(sobretudo a Portugal Telecom e o Banco Espírito Santo), o DN 
apurou que a Judiciária já iniciou uma "averiguação preliminar", ou 
seja, uma recolha de informação que também tem passado por 
contactos informais com a PF no Brasil. 
POLÍTICA | GOVERNO | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
(TSF) ► Os funcionários supranumerários da Administração 
Pública podem deixar de trabalhar para o Estado. A hipótese foi 
avançada pelo ministro das Finanças durante a apresentação da 
comissão que vai reestruturar a Administração Pública. “À luz da lei 
existente não é possível o despedimento de funcionários públicos, 
mas pode-se reduzir o número de funcionários que estão ao 
serviço. Há um quadro de supranumerários que poderá ser utilizado 
se for necessário dar resposta aos desafios que se colocam ao 
nível de funcionários excedentes”, explicou o ministro Fernando 
Teixeira dos Santos. 
POLÍTICA | GOVERNO | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
(LUSA) ► A criação de "um balcão único de serviços 
públicos em todos os concelhos" será uma das metas da 
reforma da administração pública, cujo modelo definitivo deverá 
ser conhecido em Junho de 2006, disse ontem o primeiro-ministro. 
Este "princípio orientador" foi enunciado por José Sócrates na 
cerimónia de tomada de posse da comissão que irá proceder às 
auditorias aos ministérios e sugerir ao Governo as reformas 
necessárias na administração pública. "Devemos caminhar para um 
balcão único de serviços públicos em todos os concelhos", disse o 
chefe do executivo. 
POLÍTICA | GOVERNO | ASILO (LUSA) ► O Governo 
aprovou ontem uma proposta de lei que estabelece as "normas 
mínimas" para o acolhimento de requerentes de asilo por 
razões humanitárias, nomeadamente o acesso dos menores ao 
sistema de ensino. De acordo com o comunicado do Conselho de 
Ministros, o diploma agora aprovado prevê "um alargamento do 
âmbito de aplicação das normas sobre acolhimento aos 
requerentes de protecção subsidiária (autorização de residência por 
razões humanitárias) e ao parceiro de facto". 
POLÍTICA | GOVERNO | AUDIOVISUAL (LUSA) ► O 
Governo aprovou ontem, em conselho de ministros, o 
alargamento às empresas do pagamento da taxa de 
audiovisual que financia a televisão e a rádio públicas. No 
comunicado do conselho de ministros, o Executivo explica que foi 
feita uma "alteração à Lei n.º 30/2003, de 22 de Agosto, que aprova 
o modelo de financiamento do serviço público de radiodifusão e de 
televisão". "Este Decreto-Lei vem alargar a base de incidência da 
contribuição para o audiovisual aos consumos não domésticos de 
energia eléctrica, passando, deste modo, a abranger a totalidade 
dos consumos de energia", acrescenta. 
 

POLÍTICA | GOVERNO | CCDR (JN) ► Os novos 
presidentes das comissões de coordenação e 
desenvolvimento regional (CCDR) do Norte, Centro e Alentejo 
tomam posse no início da semana. Mas o processo de 
substituição está a gerar polémica, pois só ontem o ministro disse 
aos actuais titulares que os seus mandatos chegaram ao fim. Os 
coordenadores regionais consideram a situação grave. O PSD pede 
a intervenção de Jorge Sampaio.   
POLÍTICA | GOVERNO | DÉFICE (DD) ► O Executivo 
liderado por José Sócrates prevê um défice orçamental de 
5,96% do produto interno bruto (PIB) este ano, abaixo dos 
anteriores 6,2%. O défice de 2004 passou entretanto para os 2,99% 
do PIB. Este valor foi avançado esta quinta-feira pelo Instituto 
Nacional de Estatística, o qual revelou um documento com a 
evolução do procedimento dos défices excessivos reportados a 
Bruxelas. 
POLÍTICA | GOVERNO | EDUCAÇÃO (Público) ► Em 
39 instituições de ensino superior, 27 deverão receber em 2006 
menos dinheiro para o seu funcionamento base do que em 
2005. De acordo com a proposta do Ministério da Ciência e do 
Ensino Superior, os institutos politécnicos são os mais penalizados 
pela contenção da despesa e pela redução de alunos e vão contar 
com menos 7,5 milhões de euros. Para o conjunto de politécnicos e 
universidades, as verbas transferidas equivalem às de 2005. A 
tutela garante que a situação está "sob controlo" e promete apoio 
acrescido se surgirem dificuldades no pagamento do pessoal.   
POLÍTICA | GOVERNO | INCÊNDIOS (LUSA) ► O 
ministro da Agricultura, Jaime Silva, disse ontem que a 
prevenção de incêndios em Portugal tem obedecido à regra do 
"deixa andar" e promete que fará cumprir a nível local e 
nacional a legislação em vigor. "É altura de assumirmos, todos 
nós, a responsabilidade por este problema. Não se trata de 
começar por pagar multas e coimas, mas sim por lembrar a todos 
os organismos do poder central e local que já temos legislação, 
estudos e que precisamos é de actuar em conformidade com a 
legislação existente", disse. 
POLÍTICA | GOVERNO | SAÚDE (TVI) ► Entra hoje 
em vigor o novo subsídio de doença. O Governo aumentou o 
valor das baixas de curta duração. A partir de agora há uma 
percentagem única de 65% para as baixas iguais ou inferiores a 90 
dias. Todas as baixas superiores a um mês vão ser avaliadas pelo 
Executivo.   
POLÍTICA | GOVERNO | SAÚDE | GRIPE AVES 
(LUSA) ► O Governo aprovou ontem a compra de um 
medicamento anti-viral para tratamento da chamada "gripe das 
aves", uma "medida preventiva" para responder à eventual 
ocorrência de uma epidemia desta doença. “É uma medida 
preventiva", assegurou o ministro da Saúde, Correia de Campos, 
sublinhando que "não há qualquer risco para a saúde pública" no 
momento actual. 
POLÍTICA | GOVERNO | TRANSPORTES | TÁXIS 
(TVI) ► Pela primeira vez o governo diz que está a estudar a 
possibilidade da vídeo vigilância ser incorporada nos taxis. O 
anuncio foi feito pelo secretário de Estado da Administração 
Interna.   
POLÍTICA | PCP | FESTA AVANTE (LUSA) ► A Festa 
do Avante!, que marca a "rentrée" política dos comunistas, 
abre as portas na próxima sexta-feira, na Quinta da Atalaia, 
Seixal, a primeira depois da morte do líder histórico Álvaro 
Cunhal, que será homenageado. O secretário-geral do PCP, 
Jerónimo de Sousa, fará uma intervenção de abertura da Festa do 
Avante! às 19:00, uma hora depois da abertura das portas. A 
homenagem política a Álvaro Cunhal está prevista para cerca de 
meia hora antes do comício de encerramento, ao final da tarde de 
domingo, mas durante os três dias haverá outras iniciativas a 
recordar o antigo secretário-geral do PCP. 
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POLÍTICA | PS | PRESIDENCIAIS (DE) ► A deputada 
Helena Roseta vai estar presente na reunião da Comissão Nacional 
do PS marcada para domingo e onde será debatido o apoio do 
partido a Mário Soares. Roseta critica o facto de Sócrates ter 
decidido apoiar a candidatura de Soares sem consultar os 
órgãos do partido.   
POLÍTICA | PS | PRESIDENCIAIS (LUSA) ► Os 
antigos deputados Carlos Luís (PS) e Manuela Aguiar (PSD) 
vão ser os conselheiros de Mário Soares para a área da 
emigração, revelou ontem à Agência Lusa fonte da candidatura às 
presidenciais de Janeiro do ex-chefe de Estado. "Carlos Luís e 
Manuela Aguiar vão dar conselhos a Mário Soares em relação à 
emigração", referiu a fonte. Carlos Luís foi durante 10 anos 
deputado pelo círculo da Europa, não tendo sido eleito nas últimas 
legislativas. Por seu lado, a social-democrata Manuela Aguiar 
ocupou o cargo de Secretária de Estado da Emigração e 
Comunidades Portuguesas entre 1980 e 1987. 
POLÍTICA | PSD | PRESIDENCIAIS (DN) ► Aníbal 
Cavaco Silva não vê "razões para alterar o que está 
estabelecido" depois de analisado o conteúdo da declaração 
formal de candidatura à Presidência da República da parte de 
Mário Soares, afirmam fontes do núcleo duro cavaquista ao DN. 
Cavaco Silva, segundo as mesmas fontes, não se deixa condicionar 
e mantém inalterado o timing para desfazer todas as dúvidas sobre 
uma eventual candidatura presidencial. Ou seja, logo após as 
eleições autárquicas marcadas para o dia 9 de Outubro.   
POLÍTICA | SINDICATOS | POLÍCIA (LUSA) ► O 
Sindicato dos Profissionais de Polícia e a Associação Sócio-
Profissional Independente da Guarda anunciaram ontem que 
vão participar na manifestação convocada pela Associação 
Sindical dos Profissionais de Polícia contra a política do 
Governo para o sector. Ontem, em conferência de imprensa em 
Lisboa, António Ramos, dirigente do Sindicato dos Profissionais de 
Polícia (SPP/PSP), apelou à mobilização de todas as forças de 
segurança na manifestação convocada para o dia 22 de Setembro 
contra o regime de aposentação, o congelamento e a progressão 
nas carreiras. 
POLÍTICA | SINDICATOS | PROFESSORES (LUSA) 
► Um guia de sobrevivência do professor contratado, com 
explicações sobre os procedimentos para aceder ao subsídio 
de desemprego, foi distribuído ontem, em Coimbra, às 
centenas de docentes sem colocação que se dirigiram ao 
Centro de Emprego. Concebido pelo Sindicato dos Professores da 
Região Centro (SPRC), este "manual" é um apoio aos docentes 
desempregados que pretendem inscrever-se para receber o 
subsídio de desemprego, explicando com detalhe como se deve 
organizar o processo. 
SAÚDE | ORDEM MÉDICOS | ADC (LUSA) ► A 
Ordem dos Médicos contesta a ingerência da Autoridade da 
Concorrência (AdC) nos seus assuntos considerando que o seu 
papel deve ser regular o comércio e não a medicina, afirmou ontem 
à Lusa o bastonário Pedro Nunes. O bastonário da Ordem dos 
Médicos (OM) diz que a entidade a que preside, à semelhança da 
AdC, é uma entidade reguladora que visa promover a qualidade da 
medicina e dos cuidados de saúde e não uma "ordem de 
comerciantes". Nesse sentido, refere Pedro Nunes, a Ordem dos 
Médicos não aceita ingerência por parte da entidade presidida por 
Abel Mateus relativamente à aplicação de coimas. "A Ordem dos 
Médicos é uma entidade de direito público com poderes dele gados 
pelo Estado para avaliar e intervir sobre a qualidade da medicina e 
com estatutos aprovados pela Assembleia da República", afirmou. 
"Se o Estado quiser dissolver a Ordem dos Médicos tem todo o 
poder para o fazer, mas não é a Autoridade da Concorrência que se 
vai sobrepor ao Estado e à Assembleia da República", acrescentou. 

TRANSPORTES | AEROPORTO BEJA (DE) ► A 
construção do novo aeroporto de Beja poderá vir a contar com 
o envolvimento da iniciativa privada, em alternativa a 
empréstimos bancários com aval do Estado. Esta é um solução que 
a nova administração da empresa, empossada na segunda-feira, 
vai propor à tutela - ministério das Obras Públicas, Transporte e 
Comunicações, e Finanças - para financiar um projecto cuja última 
estimativa aponta para um investimento de 25 milhões de euros.   
LOCAL | AÇORES | POLÍTICA | GOVERNO 
REGIONAL | AMBIENTE (LUSA) ► A secretária do 
Ambiente dos Açores defendeu ontem que o futuro das áreas 
protegidas das ilhas, que representam 13 por cento do 
território, passa pela gestão privada, em parceria com o 
Governo Regional. Ana Paula Marques, que falava na assinatura 
de um protocolo com o Clube Naval de Vila Franca do Campo para 
a gestão da reserva natural do ilhéu da localidade, adiantou que, 
"caso corra bem esta primeira parceria" com privados, o modelo 
será alargado a outras áreas protegidas do arquipélago. 
LOCAL | LISBOA | METRO (LUSA) ► O prolongamento 
da linha vermelha do Metro até ao aeroporto da Portela vai 
obrigar a demolir duas moradias, a realojar temporariamente 
dezenas de famílias e deverá provocar danos em, pelo menos, 
91 edifícios, revela o estudo de impacte ambiental. De acordo com 
o estudo de impacte ambiental (EIA) do prolongamento da linha 
vermelha entre Oriente e Aeroporto, cuja fase de consulta pública 
se prolonga até 27 de Setembro, os residentes e as actividades 
económicas daquela zona são os principais prejudicados pela 
construção da linha e novas estações (Encarnação, Moscavide e 
Aeroporto). O estudo refere que o projecto de execução admite que 
a obra poderá vir a provocar danos de carácter estético, facilmente 
reparáveis (fissurações), em cerca de 91 edifícios, estando previsto 
o seu tratamento posterior. 
LOCAL | MADEIRA | POLÍTICA | GOVERNO 
REGIONAL | COMUNICAÇÃO SOCIAL (LUSA) ► O 
presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João 
Jardim, não gostou que o ministro Augusto Santos Silva 
decidisse vetar o processo de regionalização da RTP e RDP 
Madeira. Desde a ilha do Porto Santo, onde goza os últimos dias 
de férias, Jardim acusou "os socialistas de Lisboa" de pretenderem 
transformar a RTP M "numa máquina de propaganda". O histórico 
líder social-democrata considerou ainda que "a RTP e a RDP 
Madeira vão ser entregues a uma conhecida sopeira e a dois 
conhecidos sopeiros, todos socialistas", uma decisão alegadamente 
discutida numa "reunião partidária com o ministro, em Lisboa, para 
discutir a partilha".   
LOCAL | SETÚBAL | PROTECÇÃO CIVIL (LUSA) ► 
A Protecção Civil de Setúbal anunciou ontem a proibição do 
acesso às praias de Tróia e suspensão das carreiras fluviais da 
Transado na quinta-feira, para salvaguardar pessoas e bens 
durante a implosão das duas torres inacabadas de Tróia. "As 
medidas de segurança passam essencialmente pela interrupção 
das carreiras fluviais entre Setúbal e Tróia, das 08:00 às 18:00, 
condicionamento do trânsito local e proibição de acesso às praias e 
ao local" da implosão, disse à Lusa Alcino Marques, acrescentando 
que será disponibilizado um local próprio para estacionamento de 
viaturas dos residentes em Tróia e para os que vão assistir à 
demolição das duas torres. 

 
 
 
 
 



Revista de Imprensa nº 4 | 02/09/2005 | pág. 4 

 
 
 

NA EUROPA 
 

IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA INTERNACIONAL 
COMISSÃO EUROPEIA | IMIGRAÇÃO (JN) ► A 
Comissão Europeia propôs ontem as normas comuns aos 25 
estados membros da União Europeia (UE) para os 
procedimentos de Expulsão de imigrantes ilegais, a fim de 
melhorar "a eficácia e a transparência" das decisões de 
repatriamento. "As pessoas que estiverem ilegalmente na UE 
devem regressar aos seus países", declarou o comissário 
encarregado do dossiê, Franco Frattini, sublinhando que, em 2004, 
das 650.000 decisões de afastamento, "apenas um terço foram 
executadas", ou seja, 48.000 voluntáriamente e 164.000 
coercivamente. A proposta de directiva, que deverá ser aprovada 
pelo Parlamento Europeu e pelos estados membros, prevê a 
instauração de uma "interdição de readmissão" em todo o espaço 
da UE, por um período de cinco anos, a aplicar a todos os 
imigrantes clandestinos expulsos. Este período de tempo poderá 
ser prolongado, "em caso de ameaça grave à ordem pública e à 
segurança nacional".   
CROÁCIA | JUSTIÇA | TPI (DD) ► O primeiro-ministro 
croata, Ivo Sanader, e o presidente, Stjepan Mesic, rejeitaram a 
avaliação da procuradora-geral do Tribunal Penal Internacional 
(TPI) para a ex-Jugoslávia, Carla del Ponte, sobre a cooperação 
insuficiente de Zagreb com aquela instância judicial. ”A minha 
opinião é que a Croácia está a cooperar plenamente. Podemos 
prová-lo”, disse Sanader, citado pela agência noticiosa croata Hina. 
De acordo com o chefe do executivo, prova dessa cooperação são 
também as detenções de dois presumíveis colaboradores croatas 
do general Ante Gotovina, que são acusados de o terem ajudado a 
fugir e entrar na clandestinidade. 
EUROPA | MNE | TURQUIA (Público) ► Numa reunião 
que hoje termina em Newport, no País de Gales, os ministros dos 
Negócios Estrangeiros dos 25 países membros da União 
Europeia (UE) vão tentar afastar os obstáculos que ainda 
existem a que possam ser encetadas conversações sobre a 
eventual adesão da Turquia. Os representantes dos governos 
comunitários deverão solicitar a Ancara mais esforços para 
normalizar as suas relações em Chipre, cuja parte setentrional 
ocupou em 1974, para evitar que toda a ilha viesse a fazer parte da 
Grécia, como pretendiam alguns militares golpistas. Para já, a 
União só está disposta a aceitar a curto prazo a Roménia e a 
Bulgária. 
EUROPA | SAÚDE | DOENÇA VACAS LOUCAS 
(LUSA) ► A doença das vacas loucas foi importada para a 
Europa, através da Grã-Bretanha, em rações para animais e 
ossos originários do Sul da Ásia, que incluíam restos humanos 
recolhidos no rio Ganges, revelaram investigadores britânicos. A 
teoria agora revelada por Alan Colchester, professor de medicina e 
ciências da saúde na universidade de Kent, e por Nancy 
Colchester, da faculdade de medicina e medicina veterinária da 
Universidade de Edimburgo, inverte a ordem cronológica da 
infecção, atribuindo aos humanos o contágio das vacas, e não o 
contrário.  
FRANÇA | POLÍTICA | GOVERNO (DD) ► O primeiro-
ministro francês, Dominique de Villepin, anunciou esta quinta-
feira um pacote de medidas urgentes para construir novos 
alojamentos de emergência, depois da morte de 48 imigrantes 
em três incêndios em Paris nos últimos quatro meses. As 
medidas incluem ainda diversas iniciativas para facilitar o acesso à 
habitação, em particular para os jovens e as famílias com baixos 
rendimentos, através de créditos bonificados e vantagens fiscais 
para empréstimos “inter-geracionais” (empréstimos entre familiares 
livres de impostos). 
INGLATERRA | TERRORISMO (DD) ► A Al Qaeda 
reivindicou esta quinta-feira a autoria dos atentados de 7 de 
Julho, em Londres. O anúncio foi feito através de uma cassete de 
vídeo, emitida pela televisão do Qatar, Al Jazeera.  

ESPANHA | POLÍTICA | ÁGUA (El País) ► La guerra 
del agua volverá a abrirse en septiembre. El Consejo de 
Ministros tiene que aprobar un nuevo trasvase desde el Tajo al 
Segura para los próximos tres meses. Los embalses de Entrepeñas 
y Buendía, de los que parte el trasvase, están cumpliendo las 
peores previsiones del Ministerio de Medio Ambiente. En junio, el 
Gobierno aprobó un envío de 82 hectómetros que irritó a Castilla-La 
Mancha, por exceso, y a Murcia, por defecto. Castilla-La Mancha 
anunció ayer que se opondrá a cualquier trasvase para riego y 
Murcia ha pedido un nuevo trazado desde el Tajo medio, que 
acumula más agua. "Cada vez hay menos agua en los embalses, 
por lo cual cada vez hay menos lugar a la polémica", ironizó ayer la 
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.  
ESPANHA | POLÍTICA | ECONOMIA (El País) ► El 
ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha 
enumerado ayer las medias propuestas por el Gobierno para 
subsanar el déficit de la financiación sanitaria. El borrador 
incluye un incremento del 10% en los impuestos sobre el alcohol y 
el tabaco, la posibilidad de subir hasta dos puntos el que grava la 
electricidad y una aportación transitoria del Estado de 1.000 
millones de euros en dos años. 
ESPANHA | TURISMO (El País) ► El mercado español 
de turismos ha logrado en agosto un crecimiento de las 
matriculaciones de 9,5%, con 96.765 unidades registradas, lo que 
convierte al pasado mes en el mejor agosto de la historia. Según 
los datos facilitados por las asociaciones Anfac y Faconauto las 
ventas de automóviles en los primeros ocho primeros meses del 
año ascendieron a 1.069.480 unidades. 
ESPANHA | POLÍTICA | GOVERNO | PAÍS BASCO 
(El País) ► El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, se reunirá con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, el 
próximo miércoles, 7 de septiembre, tres días antes de que se 
celebre en el Senado la Conferencia de Presidentes autonómicos, 
según han informado fuentes de Ejecutivo. En el encuentro, que se 
celebrará a las 16:30 horas en el Palacio de la Moncloa, ambos 
interlocutores analizarán la situación en el País Vasco. Será la 
segunda reunión entre ambos, después de la que celebraron el 
pasado 5 de mayo, tras la reelección, por tercera vez consecutiva, 
de Ibarretxe como lehendakari. 
FRANÇA | POLÍTICA | ECONOMIA (BBC) ► French 
Prime Minister Dominique de Villepin has announced plans for 
tax reform and more work incentives in an effort to boost 
economic growth. The proposals, part of a wide-ranging economic 
stimulus package, include a pledge to reduce income taxes in 2006. 
Other measures include tax breaks to encourage investors to 
support French firms and payments to help low-income families 
cope with rising fuel bills. Mr de Villepin has promised to "get France 
working again".  
FRANÇA | POLÍTICA | PRESIDÊNCIAIS (Le Monde) 
► Le Premier ministre Dominique de Villepin a déclaré jeudi 
sur TF1 qu'il n'avait "aucune ambition présidentielle". "Je n'ai 
aucune ambition présidentielle, puisque je suis tout à la mission qui 
m'a été confiée", a affirmé M. de Villepin. Au gouvernement, "nous 
n'avons qu'une ambition, c'est de servir les Français", a-t-il ajouté. 



Revista de Imprensa nº 4 | 02/09/2005 | pág. 5 

 
 
 

NO MUNDO 
 

IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA INTERNACIONAL 
ÁFRICA | SAÚDE (DD) ► A epidemia de cólera que se 
estende pela região ocidental de África infectou já dezenas de 
milhares de pessoas e matou cerca de 500, devido à 
deterioração das condições sanitárias numa das regiões mais 
afectadas pela pobreza do mundo, declararam esta quinta-feira as 
Nações Unidas. Em nove países do continente africano registaram-
se 31.259 pessoas infectadas pela doença desde o passado mês 
de Junho, sendo que 488 faleceram. A ONU já disse tratar-se do 
“ressurgimento” da doença. 
BRASIL | ESPAÇO (LUSA) ► O astronauta brasileiro 
tenente-coronel Marcos César Pontes vai viajar à Estação 
Espacial Internacional (ISS) numa nave russa em Abril do 
próximo ano, informou ontem a Agência Espacial Brasileira (AEB). 
A viagem está a ser acertada pela AEB, vinculada ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia, e pela agência espacial russa (Roscosmos). 
Uma delegação de oito especialistas da Roscosmos, chefiada pelo 
vice-director da agência Victor Remishevskiy, encontra-se em 
Brasília para preparar, juntamente com a AEB, um contrato 
preliminar sobre a viagem de Pontes, que será o primeiro 
astronauta brasileiro a ir ao espaço. Segundo a AEB, o acordo 
deverá ser assinado até 1 de Novembro e ainda este mês o 
astronauta brasileiro vai iniciar o treino na Cidade das Estrelas, na 
Rússia. 
BRASIL | POLÍTICA | PT (DD) ► Os deputados do 
Conselho de Ética da Câmara aprovaram esta quinta-feira, por 
unanimidade, o relatório que pede a cassação do deputado 
Roberto Jefferson, ex-presidente do Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB) e autor das denúncias sobre o esquema da 
compra de votos pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no 
Congresso. O relatório do deputado Jairo Carneiro, do Partido da 
Frente Liberal (PFL), que recomendou a cassação de Jefferson por 
falta de decoro parlamentar, foi aprovado por 14 votos a favor e 
nenhum contra. 
EUA | FURACÃO (DN) ► Na manhã de ontem, os 
blindados da Guarda Nacional entraram em Nova Orleães, mas 
isso não significou ainda o fim da onda de pilhagem que a 
cidade está a sofrer. Ouvem-se tiros por toda a parte. Os gangs 
saquearam as lojas de armamento e apoderaram-se das ruas 
abandonadas. Três polícias que estavam num terraço à procura de 
sobreviventes foram atacados a tiro. 
EUA | FURACÃO (DD) ► O Congresso norte-americano 
vai efectuar uma sessão especial entre esta quinta e sexta-feira 
para aprovar um pacote de ajuda de 10.000 milhões de dólares 
(cerca de oito mil milhões de euros) para os milhares de 
pessoas afectadas pela passagem do furacão Katrina no sul 
dos EUA. 
EUA | FURACÃO (DN) ► George W. Bush vai esta manhã 
visitar as zonas devastadas pelo furacão Katrina para fazer uma 
avaliação pessoal da tarefa imensa que terá que coordenar nos 
próximos meses. 
EUA | FURACÃO | COMBUSTÍVEL (TSF) ► Numa 
declaração ao país, esta quinta-feira, o presidente dos Estados 
Unidos pediu aos norte-americanos que poupem a utilização 
de combustíveis nas próximas semanas, por causa da quebra da 
produção petrolífera no Golfo do México. “Vamos ter perturbações 
no abastecimento de combustível. Os americanos têm de ser 
prudentes na utilização de combustíveis, durante as próximas 
semanas. Se não precisarem de gasolina não a comprem”, apelou 
George W. Bush. 

EUA | FURACÃO (CNN) ► A Louisiana National Guard 
official told CNN Thursday morning that between 50,000 and 
60,000 people had converged at evacuation points near the 
Superdome hoping to get on one of the buses out of town. "It's no 
longer just evacuees from the Superdome, as citizens who were 
holed up in high-rise office buildings and hotels saw buses moving 
into the dome, they realized this is an evacuation point", Lt. Col. 
Pete Schneider of the Louisiana National Guard said.  Residents 
expressed growing frustration with the disorder evident on the 
streets, raising questions about the coordination and timeliness of 
relief efforts. Video from the city's convention center showed a 
group chanting "we want help, we want help", as mothers tried to 
console their tired and hungry children. Government officials 
insisted they were putting forth their best efforts and pleaded for 
patience, saying further help was on the way. 
EUA | POLÍTICA | TÊXTEIS | CHINA (BBC Brasil) ► 
Os Estados Unidos impuseram novas restrições aos têxteis 
importados da China nesta quinta-feira, horas depois de terem 
terminado em fracasso as negociações para um acordo entre os 
dois países sobre a questão. Segundo a agência Reuters, o 
Departamento de Comércio americano anunciou em nota que vai 
continuar as negociações, mas nesse meio tempo estava tomando 
medidas para conter importações de sutiãs e tecidos com fio 
sintético feitos na China. 
ISRAEL | PAQUISTÃO (BBC Brasil) ► Os ministros das 
Relações Exteriores de Israel, Silvan Shalom, e do Paquistão, 
Khurshid Kasuri, se reuniram nesta quinta-feira em Istambul, 
na Turquia, no que foi o primeiro encontro público entre 
representantes dos dois países. Depois do encontro, Kasuri disse 
que o Paquistão decidiu "manter contato" com Israel depois da 
retirada israelense da Faixa de Gaza. O ministro israelense 
descreveu as conversas como um "encontro histórico". Mas o 
Paquistão enfatizou que o fato não significa o reconhecimento do 
Estado de Israel. 
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EFEMÉRIDES: 
1876 - Morre José Fontana, fomentador dos ideais socialistas portugueses, no século XIX. 
1885 - É inaugurada a Penitenciária de Lisboa. 
1939 - Portugal declara a neutralidade na II Guerra Mundial. 
1945 - Ho Chi Minh proclama a República do Vietname. 
1951 - O primeiro-ministro iraniano Mossadegh nacionaliza o petróleo e expropria os bens da Anglo-Iranian Oil Company. 
1962 - A URSS começa o envio de mísseis para Cuba. 
1979 - Os dirigentes líbios ordenam a ocupação das Embaixadas do seu país no estrangeiro e a sua transformação em Gabinetes do 
Povo. 
1980 - É inaugurada no Funchal a 26ª Assembleia Geral da NATO, com a presença de três centenas de delegados de 15 países. 
1985 - O diário egípcio Al Ahram revela que unidades do exército líbio tinham tentado, sem êxito, derrubar o coronel Kadhafy. 
1988 - Morre o bombeiro Joaquim Ramos, elevando para duas o número de vítimas mortais do incêndio no Chiado, em Lisboa, no dia 25 
de Agosto. 
1988 - Ao fim de 19 meses de trabalho, a Assembleia Constituinte do Brasil aprova a nova Constituição. 
1992 - É apresentado o novo regime de acesso ao ensino superior, em Portugal. 
1997 - Começa a Conferência de Oslo para a eliminação das minas anti-pessoais. 
2001 - Morre Christian Barnard, 78 anos, médico sul-africano e primeiro cirurgião a efectuar um transplante de coração. 
2003 - Termina a II Reunião de Lisboa sobre Terrorismo, promovida no âmbito da OSCE. É acordado o reforço da cooperação nacional e 
regional na prevenção e combate ao terrorismo. 
2003 - O presidente do PP espanhol e chefe do Governo, José María Aznar, entrega a liderança do partido a Mariano Rajoy. 
2003 - O empresário russo Roman Abramovich, 36 anos, compra o clube inglês de futebol Chelsea, por 44,4 milhões de euros. 
2004 - Sequestro da escola de Beslan, na Ossétia do Norte. O comando tchecheno liberta 26 reféns. O cerco mantém-se. 
2004 - Governo assegura que não fará qualquer alteração à lei do aborto durante a legislatura. 
2004 - O músico espanhol Alejandro Saenz vence os prémios Grammy para a música Latina. 
 
 
 
 
Fontes Nacionais: 24h – Jornal 24 horas; DE – Diário Económico; DN – Diário de Notícias; DD – Diário Digital; Expresso – Jornal 
Expresso; Independente – Jornal O Independente; JD – Jornal Digital; J.Negócios – Jornal de Negócios; JN – Jornal de Notícias; Lusa – 
Agência Lusa; Público – Jornal Público; RR – Rádio Renascença; RTP – Rádio e Televisão de Portugal; SIC – SIC Televisão; TSF – Rádio 
TSF; TVI – Televisão Independente; Visão – Revista Visão 
Fontes Internacionais: BBC – British Broadcasting Corporation; BBC Brasil – British Broadcasting Corporation Brasil; CNN – Cable News 
Network; El País – Jornal El País; Folha – Jornal Folha; FT – Finantial Times; HT – Jornal Herald Tribune; Le Monde – Jornal Le Monde; 
Reuters – Agência Reuters; Times – Revista Times 
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PSD denuncia crise 
económica e social 

Mendes fala em mais 
15% de desemprego 
só no primeiro 
trimestre do Governo 
socialista  
 
francisco almeida leite 

Arquivo DN-Ursula Zangger

sociais-democratas. Líder laranja faz radiografia ao estado 

da economia na 'rentrée' política do partido

O tema central de toda a acção política do PSD nas próximas 
semanas é a "crise económica e social". O DN sabe que Luís 
Marques Mendes pretende pôr em evidência na rentrée social-
democrata "a crueldade dos números" da crise, dizem fontes 
laranja. "Todos os principais indicadores da economia estão aos 
piores níveis dos últimos 20 anos", acrescentam estas fontes. 
 
O regresso ao trabalho dos so-ciais-democratas irá fazer-se em 
"três tempos", tendo começado esta semana com a 
Universidade de Verão em Castelo de Vide, continuando no dia 
10 com a Convenção Nacional Autárquica e a culminar no dia 17 
com um comício em Leiria. Aliás, no encerramento da reflexão 
com os jovens militantes do PSD, no domingo, Marques Mendes 
irá dar o tiro de partida para o ataque ao estado da economia 
portuguesa. Porque, afirma ao DN, Miguel Macedo, secretário- -
geral do partido, "o Governo está a fazer tudo para tentar 
esconder a crise, fingindo que ela não é assim tão grave." 
 
Na direcção do PSD a situação é considerada "muito grave", 
porque "nos últimos três meses os indicadores de confiança 
baixaram para mínimos históricos e o crescimento é 
praticamente nulo", assegura um elemento do núcleo duro 
"mendista". Um cenário que contrasta com um "crescimento de 
3% em Espanha e de 1,5% na zona euro." 
 
Com "as exportações em baixa (a taxa é inferior a 1%) e com o 
de-semprego a subir no primeiro trimestre do Governo 
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socialista, em que se registaram mais 52 mil de-sempregados, o 
que representa um aumento de 15%, há que questionar o rumo 
disto tudo", diz o mes-mo responsável social-democrata. Miguel 
Macedo concorda e acrescenta que "nunca se viu um Gover-no, 
em particular um Executivo socialista, tão insensível ao 
problema do desemprego." 
 
Nas hostes próximas de Mendes, o primeiro-ministro não passa 
incólume "A receita adoptada pelo eng. Sócrates é errada 
porque apostou num aumento de impostos, em vez de optar 
pelo corte na despesa corrente". Para além disso, continua esta 
fonte social-democrata, "maltrata a função pública, em vez de 
reformar o Estado para aumentar a produtividade e a qualidade 
dos serviços, e anuncia projectos faraónicos [numa referência 
óbvia ao TGV e ao novo aeroporto da Ota], em vez de fazer uma 
aposta clara no sector da exportação". O cenário é tão negro 
que o próprio líder do PSD deverá usar várias vezes na rentrée a 
ideia de que a situação está má ao ponto de "muitas e muitas 
empresas nacionais já não reabrirem sequer depois das férias de 
Verão." 
 
presidenciais fora de tempo. O PSD irá atacar o tema da crise 
porque considera que "o Governo de-sapareceu, o primeiro-
ministro não fala, ao ministro das Finanças só se lhe conhece 
uma das piores decisões dos últimos tempos [uma alusão à 
mudança da administração da Caixa Geral de Depósitos] e o 
ministro da Economia praticamente não existe", asseguram 
estas fontes da direcção de Mendes. Mais O Governo estará 
"muito interessado em desviar as atenções da crise económica, 
e das próprias eleições autárquicas, com umas presidenciais 
que, decididamente, ainda não constam da agenda." 
 
Depois da Universidade de Verão, onde participaram figuras 
como Marcelo Rebelo de Sousa, Carmona Rodrigues, Paula 
Teixeira da Cruz, António Carrapatoso, entre outros, o PSD traz 
a Lisboa todos os candidatos autárquicos do partido, para a 
convenção do Coliseu. Candidatos aos executivos camarários, às 
assembleias municipais e mandatários serão convidados a 
assinar uma espécie de "pacto autárquico", cujos contornos 
ainda são desconhecidos.
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