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DNDOMINGO Podemos reivindica marcha 
com 300 mil para despejar 
Rajoy da Moncloa 
MUNDO PÁGS. 28 E 29

Pablo Iglesias 
comparou o 
Podemos a um 
Dom Quixote que 
vai “construir 
um país novo” 
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● Desde que abandonou o futebol, 
o ex-internacional português e can-
didato à presidência da FIFA tem-se 
dividido entre a residência onde ha-
bita com a mulher e as três filhas  
e os investimentos e compromissos 
publicitários um pouco por todo o 
mundo, do Dubai à China, onde 
lançou uma academia. Entretanto, 
deixou o Inter e tirou um curso de 
Direção-Geral de Empresas, em 
Madrid. DESPORTO PÁG. 43

Avaliação. Unidade Técnica de Apoio Orçamental fez as contas e concluiu 
que apenas 36% das reformas inscritas no memorando foram concretizadas

A missão do FMI fez uma avaliação 
muito severa do programa de ajus-
tamento português, mas a Comis-
são Europeia também não se fica 
atrás e dá nota de 36% no exame das 
reformas estruturais. Pedro Passos 
Coelho argumentou na sexta-feira 
que as conclusões do FMI refletem 
“uma realidade que já não existe”. 
Em todo o caso, uma análise da Uni-
dade Técnica de Apoio Orçamental 
(UTAO) mostra que a Comissão Eu-

ropeia também deu nota negativa à 
concretização do pacote de refor-
mas estruturais na economia: ape-
nas 36% das medidas combinadas 
(cinco em 14) foram “observadas”. 
Chumbou três e carimbou seis com 
“progresso limitado”. A avaliação eu-
ropeia é de final de dezembro. “Em 
geral, o processo de reformas estru-
turais perdeu ritmo desde o fim do 
programa, resultando na imple-
mentação desequilibrada entre as 

várias áreas de política”, resume Bru-
xelas. As maiores críticas, que conti-
nuam atuais, falam de “retrocesso” 
no salário mínimo – “o acordo entre 
o governo e os parceiros sociais no 
sentido de aumentar o salário míni-
mo nacional para 505 euros poderá 
implicar riscos adicionais para o 
emprego (sobretudo para os traba-
lhadores mais vulneráveis) e para a 
competitividade geral da economia 
portuguesa”. DINHEIRO PÁG. 15

Portugal só fez um 
terço das reformas 
económicas 
exigidas pela troika

FFIFA

● Primeiro-ministro grego suavizou 
discurso antitroika do ministro das 
Finanças e afirmou que Atenas não 
atuará de forma “unilateral em rela-
ção à dívida”. Mas pediu “tempo 
para respirar”. MUNDO PÁG. 29

Tsipras garante: a 
Grécia vai cumprir 
com o BCE e o FMI

SYRIZA

●  Após críticas de colagem à vitória 
do Syriza, líder do PS garante que 
não é preciso ser radical para com-
bater a austeridade. Mais à esquer-
da, nasceu o movimento Tempo de 
Avançar. PORTUGAL PÁG. 14

Costa: “PS não é o 
Pasok.” Extrema- 
-esquerda já mexe

ELEIÇÕES

O herdeiro 
português  
da pop art  

ANTÓNIO HOMEM

A VIDA E OS 
NEGÓCIOS  
DE LUÍS FIGO 
PARA LÁ  
DO FUTEBOL
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Biógrafa diz que 
Carlos vive num 
covil de lobos
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