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PUB

Segurança. Declarações públicas de Rui Machete relacionadas  
com Portugal incomodam as secretas, a polícia e até o governo 

Sem informar os responsáveis do 
governo, os serviços de informa-
ções e as forças de segurança, o mi-
nistro de Estado e dos Negócios Es-
trangeiros, Rui Machete, libertou 
ontem, em declarações públicas, 
informação secreta sobre o Estado 
Islâmico relacionada com Portu-
gal. As declarações feitas pelo mi-

nistro foram recebidas com sur-
presa pelas entidades envolvidas 
na prevenção e no combate ao ter-
rorismo no país, tendo deixado as 
secretas e a polícia em estado de 
choque com a quebra da estratégia 
de discrição, que tem sido regra 
quando estão em causa assuntos 
semelhantes. Vários membros do 

executivo ficaram incomodados 
com as revelações do ministro de 
Estado e dos Negócios Estrangei-
ros, que um dos vice-presidentes 
da bancada parlamentar socialis-
ta, Marcos Perestrello, considera 
“irresponsáveis” e causadoras de 
uma “situação de enorme gravida-
de”. PORTUGAL PÁG. 10

Ministro revela 
informação 
sigilosa sobre 
jihadistas

Há enfermeiros 
em Portugal 
a ganhar 
3,1 euros 
por hora

SSAÚDE

● O descongelamento das reformas 
antecipadas chega, mas com condi-
ções. A partir de 2015, quem traba-
lha no privado poderá aceder à pen-
são de aposentação antes dos 66 
anos previstos na lei – o que não era 
possível desde 2012 –, mas precisa 
de ter mais de 60 e pelo menos 40 
anos de descontos. DINHEIRO PÁG. 16 

● Os valores pagos a profissionais 
de enfermagem baixaram até 3,1 
euros por hora, antes de feitos os 
descontos. A empresa que os con-
trata recebe 1200 euros do hospi-
tal mas paga-lhes apenas 510 eu-
ros por mês. Os enfermeiros que se 
sujeitam a estas condições e a este 
valor precisam de acumular expe-
riência para se candidatar a con-
cursos. PORTUGAL PÁG. 13

Portugal ameaça 
votar contra 
acordo europeu 
na energia

BRUXELAS

● Passos avisou que não vai subs-
crever o novo pacote de combate às 
alterações climáticas, que Bruxelas 
leva hoje a votos, se nele não estiver 
incluída a construção de uma rede 
de eletricidade e de gás natural que 
ligue a Península Ibérica ao resto da 
Europa. A ideia é que Portugal pos-
sa vender energia. DINHEIRO PÁG. 18

Reforma 
antecipada  
será possível 
aos 60 anos

ECONOMIA

Batman e Mafalda 
são os heróis 
do Festival 
Amadora BD 

BANDA DESENHADA

● Quando Batman completa 75 
anos e Mafalda 50, é tempo de pen-
sar no futuro da banda desenhada, 
entre o papel e o digital. Este é um 
dos temas do Festival Amadora BD, 
que de amanhã até 9 de novembro 
envolve exposições, debates e en-
contros com autores. ARTES PÁG. 35

Lula da Silva 
compara 
partido de Aécio  
com os nazis

BRASIL

MUNDO PÁG. 34

Juncker 
promete  
um plano de 
investimento 
para o Natal 
DN+ PÁGS. 4 E 5 
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O momento: o presidente do 
Parlamento Europeu, Martin Schulz, 

lê o documento de aprovação da nova 
Comissão Europeia que permitirá a 

Juncker tomar posse a 1 de novembro 


