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Nicolau Maquiavel (1469-1527)“Os homens quando não lutam por necessidade, lutam por ambição” 

BES terá prejuízo 
15 vezes maior 
do que o previsto
SEMESTRE Dívidas de clientes ao 
GES deverão fazer disparar os pre-
juízos do banco para cerca de três 
mil milhões de euros. Contas são 
apresentadas amanhã. BOLSA PÁG. 27

BCP reduz perdas 
mas vai cortar  
500 funcionários
CONTAS Prejuízo do banco caiu 
para 62,2 milhões de euros e na ca-
lha está agora um corte de pessoal, 
feito sobretudo “através de refor-
mas antecipadas”. BOLSA PÁG. 26

Helicópteros dos 
fogos sem seguro 
desde 2011
AUDITORIA Tribunal de Contas cri-
tica aumento de gastos públicos 
com helicópteros de combate a in-
cêndios e classifica de má gestão a 
inexistência de seguros. PAÍS PÁG. 12

TAP remarca voos 
de dia 9 para 
contornar greve
PARALISAÇÃO Maioria dos pilotos 
da transportadora aérea vão aderir. 
Podem ser afetadas 40 mil pessoas. 
Empresa vai intensificar a recalen-
darização de voos. ATUAL PÁG. 2

Morto na varanda 
pode ter sido 
alvejado por erro
SEIXAL Polícia admite que ajuste de 
contas pode ter culminado em 
morte a tiro por engano na Arren-
tela. Jovem pai morreu quando es-
tava na varanda. PAÍS PÁG. 15

Fraudes. Mais de 152 milhões de cigarros 
apreendidos desde 2010, sobretudo da China e 
do Leste da Europa. Portugal serve de plataforma 

Substituição da dívida do FMI por dívida do 
mercado ou de credores europeus 

O contrabando de tabaco impôs 
uma perda de 25 milhões de euros 
ao Estado português nos últimos 
quatro anos, devido à fuga aos im-
postos. Os circuitos internacionais 
das máfias dos cigarros têm Portu-
gal como plataforma, com a maio-
ria do produto contrabandeado, 
muitas vezes contrafeito também, 
a seguir para outros destinos euro-
peus. A PJ, através da Unidade Na-
cional de Combate à Corrupção, 
tem investido no desmantelamen-
to destes criminosos e, desde 2010, 
têm sido apreendidas grandes 
quantidades, que ultrapassaram  

os 152 milhões de cigarros. O valor 
de imposto perdido tem diminuí-
do, segundo as contas da PJ, des-
cendo dos 11 milhões de euros que 
escaparam ao fisco em 2010 para  
os três milhões no ano passado.  
A China é o grande produtor de ta-
baco contrafeito. Mas o Leste da Eu-
ropa, onde o tabaco é muito mais 
barato, é outro dos grandes pontos 
de partida. Os cigarros entram nos 
mercados dos países da União Eu-
ropeia de forma ilegal, com grandes 
margens de lucro para as máfias 
que promovem a sua comercializa-
ção ilegal. ATUAL PÁGS. 4 E 5

Seguro propõe reestruturação  
da dívida igual à da Irlanda

O Governo português devia apro-
veitar a boleia do Executivo irlan-
dês para avançar com o pagamen-
to de parte da dívida que respeita 
ao FMI e assim poupar muitos mi-
lhões de euros em juros, defendeu 
ontem ao DN o secretário-geral do 
PS, António José Seguro. Segundo 
o The Irish Times, Dublin prepara-
se para pedir o acordo dos parcei-

ros europeus nesta matéria. Isto 
por achar que não faz qualquer 
“sentido” em termos financeiros 
“continuar a pagar empréstimos 
do FMI em mais do dobro” do que 
o financiamento no mercado. A re-
negociação da dívida foi um dos te-
mas do último Conselho de Estado, 
após a proposta feita na altura por 
Seguro. POLÍTICA PÁG. 8

FAIXA DE GAZA Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse ontem aos israe-
litas para se prepararem contra uma “longa campanha” contra o grupo radi-
cal islâmico palestiniano Hamas, na Faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, o secre-
tário-geral das Nações Unidas exigiu uma trégua sem condições. “Em nome da 
humanidade, a violência tem de parar”, afirmou Ban Ki-moon. GLOBO PÁG. 18

Israel avisa para guerra longa 

Contrabando  
de tabaco tira 
25 milhões ao  
fisco em 4 anos

ESPECIAL PÁGS. 24 E 25 PAÍS PÁG. 14

Férias 
‘Surf’ para todas  
as idades é a grande  
atração na Ericeira

VERÃO PÁGS. 40 E 41

Moda 
Não é só Ronaldo,  
cada vez mais homens  
cuidam da beleza

Ciclismo 
Volta a Portugal  
marcada por regresso  
do ‘avô’ Gamito
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