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Moreira da Silva: 
“Tenho sido alvo  
de um ataque  
das petrolíferas”

● O governo está a preparar uma es-
tratégia para combater a ameaça is-
lâmica e já foi apresentada uma ver-
são quase final do plano.Criminali-
zar a intenção de viajar para a região 
do Estado Islâmico é uma alteração 
em discussão. PORTUGAL PÁGS. 10 E 11

Intenção de apoiar 
jihadistas pode ser 
terrorismo 

SSEGURANÇA

Impostos. Cinco dias depois das declarações do presidente da Galp,  
o ministro do Ambiente critica a oposição das empresas à reforma verde

Na mesma semana em que o presi-
dente da Galp, Manuel Ferreira de 
Oliveira, acusou o governo de pena-
lizar os contribuintes com taxas so-
bre a gasolina e o gasóleo, o minis-
tro do Ambiente e da Energia reage. 

Em entrevista ao Dinheiro Vivo, Jor-
ge Moreira da Silva diz que não é 
ministro das empresas de energia e 
reforça que o objetivo da reforma 
verde é criar condições não apenas 
para baixar o consumo e a depen-

dência do petróleo e reduzir a po-
luição, mas também para aliviar, no 
futuro, os impostos sobre o trabalho 
e as empresas. A fiscalidade verde, 
diz o ministro, é o que permite bai-
xar o IRS. DINHEIRO VIVO PÁGS. 4 A 7

TELECOMUNICAÇÕES

DN+ PÁGS. 4 E 5

Manuel Alegre:  
“As pessoas quase 
exigem milagres  
a António Costa”

ENTREVISTA

● As negociações para a venda da PT 
podem dar um passo decisivo na 
próxima semana. Os CTT de Fran-
cisco de Lacerda estão a olhar para 
o negócio e podem avançar, para re-
forçar a área das telecom. DN+ PÁG. 2

Venda da PT 
acelera. 

CTT também 
querem entrar 

na corrida 

DNSÁBADO
Eles pedem, 
elas enviam. 
Sexting:  
a moda que 
assusta os pais  
SOCIEDADE PÁG. 17

“Nani é extraordinário  
e não devia ter saído do 
Manchester United”  

DESPORTO PÁG. 43 

● Há três queixas por dia de pessoas  
que são convidadas a fazer rastreios 
de saúde e depois pressionadas a 
comprar produtos com preços en-
tre 500 e três mil euros. A Entidade 
Reguladora da Saúde está a investi-
gar. PORTUGAL PÁG. 15

Falsos rastreios de 
saúde usados para 
vender colchões

EENGANO

O romance n.º 13 de 
Rodrigues dos Santos: 

o que acontece 
quando morremos?  
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