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Ministro tenta 
travar plenários 
de professores
AVALIAÇÃO Nuno Crato restringiu o 
acesso de sindicalistas às escolas 
onde hoje se realiza a prova. Fenprof 
diz que é ilegal. PAÍS PÁG. 13

BES contrata  
banco estrangeiro 
como consultor
BANCA Identificar oportunidades 
para melhorar a estrutura de ba-
lanço do banco e a entrada de acio-
nistas em estudo. BOLSA PÁG. 28

Críticas contra 
cortes na ciência 
chegam à ‘Nature’
VERBAS Publicações internacionais 
dão eco do risco de muitos centros 
de investigação ficarem sem finan-
ciamento em Portugal. PAÍS PÁG. 14

Mealhada é  
a câmara com 
menos dívidas
ANÁLISE Dez das 308 autarquias re-
presentam 25% do total das dívi-
das. Mealhada só deve um euro por 
habitante. POLÍTICA PÁG. 10

Erro. João Lobo Antunes, Bagão Félix, Jorge 
Miranda ou Fausto Quadros perdem pensão 
por ensinar, mesmo à borla, nas universidades

O Governo vai ser forçado a corrigir 
um diploma, publicado somente 
há quatro meses, que retirava as 
pensões de reforma a aposentados 
que exercessem funções públicas 
remuneradas e não remuneradas. 
Professores universitários jubila-
dos que trabalham gratuitamente 
ameaçaram, por isso, abandonar 
as salas de aula. O presidente do 
Conselho de Reitores das Universi-
dades Portuguesas considerou “in-
compreensível” a legislação e mos-

trou “estupefação” por ter sido da -
do ao Ministério das Finanças o 
poder de autorizar, por “excecional 
interesse público”, que alguns pro-
fessores pudessem manter a sua 
colaboração gratuita. Fonte do Go-
verno garantiu ao DN que “está a 
ser preparada uma clarificação” da 
lei que terá “possivelmente efeito 
no próximo Orçamento”, de modo 
a que “ninguém que esteja a exer-
cer funções não remuneradas per-
ca a sua pensão”. ATUAL PÁGS. 2 E 3

Orçamento de 2015 
ignora chumbos do TC  
sobre cortes dos salários
DÉFICE A ministra das Finanças es -
tá a dar ordem aos serviços para 
que incorporem nos orçamentos 
as poupanças com os cortes chum-
bados pelo Tribunal Constitucional 
em maio. Apesar de chumbadas 
três normas – redução de salários a 
partir de 675 euros na função pú-
blica, contribuição sobre presta-

ções de doença e desemprego e re-
dução nas pensões de sobrevivên-
cia –, a ordem é para não mudar 
nada em termos financeiros, para 
já. Os valores – num montante lí-
quido global de 747 milhões de eu-
ros – são consistentes com a meta 
do défice de 2,5% do PIB para cum-
prir em 2015. BOLSA PÁG. 27

PRESSÕES Presidente dos Estados Unidos endurece discurso contra o chefe de 
Estado russo, a quem atribui a responsabilidade de criar, no Leste da Ucrânia, 
condições para que se realizem as investigações à tragédia do voo MH17. E con-
siderou que Israel “já provocou danos suficientes à infraestrutura terrorista do 
Hamas em Gaza”, pelo que devem parar as hostilidades. GLOBO PÁGS. 19 A 21

Obama pressiona Putin a agir  
e exige cessar-fogo em Gaza

EUA tomam posição 
sobre conflitos 

Inglaterra 
O primeiro ano  
de George,  
o príncipe herdeiro
ESPECIAL PÁGS. 24 E 25

Benfica 
Jesus sabia da  
razia no plantel  
e recusou o Milan
SPORT PÁG. 31

DN Verão 
A moda de beber  
vinho a copo  
ao fim da tarde
VERÃO PÁGS. 40 E 41

Governo tem  
de mudar lei  
que impedia 
trabalho grátis  
de reformados 

LARRY DOWNING/REUTERS
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Ernest Hemingway (1899-1961)“Nunca pensem que a guerra, por muito justificada ou necessária que possa parecer, não é um crime” 


