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“Quem em março come sardinha, em agosto lhe pica a espinha” Ditado popular
Frases de marear

PUB
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Subida do salário mínimo 
afastada até saída da ‘troika’

O salário mínimo nacional vai ficar 
“congelado” pelo menos até à saída 
da troika do País, ou seja, até final 
do programa de ajustamento.  Foi o 
próprio ministro do Trabalho e da 

Solidariedade Social, Pedro Mota 
Soares, quem afastou essa possibi-
lidade defendida pela OIT ao re-
lembrar as restrições impostas no 
memorando de entendimento.  Só 

com o aval da troika seria possível 
esse aumento, mas nas últimas 
avaliações os técnicos da Comissão 
Europeia, Banco Central Europeu e 
FMI defenderam precisamente o 

contrário: uma diminuição do sa-
lário mínimo. Já os economistas e 
parceiros sociais são favoráveis a 
esta medida para estimular a eco-
nomia. ATUAL PÁGS. 6 E 7

Proposta. Primeiro-ministro recebeu ontem um relatório das mãos do diretor da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) em que se defende o aumento do salário mínimo em Portugal 

Bancos agravaram os  
prejuízos em 65%, somando 
1,18 mil milhões de euros 
negativos até setembro

MOHAMED MORSI “Sou presidente legítimo do Egito e não reconheço este tribunal.” Foi assim que o primeiro chefe de 
Estado egípcio democraticamente eleito se dirigiu aos juízes, enquanto os adversários gritavam “Execução!” Morsi 
é julgado no mesmo tribunal que começou a ouvir o seu antecessor, Hosni Mubarak, em julho de 2011. GLOBO PÁG. 23

Banca com 
prejuízo  
de quatro 
milhões 
por dia

RESULTADOS Os quatro maiores ban -
cos portugueses registaram prejuí-
zos de perto de 1,2 mil milhões de 
euros nos primeiros nove meses do 
ano, um agravamento de 65% em 
relação ao mesmo período do ano 
passado. Com imparidades para o 
malparado e provisões a piorar, só 
os depósitos salvaram a banca de 
piores resultados. Apenas o BPI teve 
lucros (72 milhões). BOLSA PÁG. 30

Cai para metade 
número de roubos 
de multibancos
CRIME Nos últimos três meses só 
houve dez tentativas de assalto a 
estas caixas, mas apenas um teve 
“sucesso”. SIBS destaca a preven-
ção e a atuação das polícias, que 
têm sido “eficientes”. PAÍS PÁG. 18

Francisco Assis 
quer Rui Tavares  
na lista PS ao PE
EUROPEIAS Deputado, que pode li-
derar lista do PS ao Parlamento Eu-
ropeu, disse ao DN que gostaria de 
ver o eurodeputado independente  
entre os socialistas. POLÍTICA PÁG. 10

Menos dinheiro  
para hospitais vai  
reduzir cuidados 
SAÚDE Corte de 282 milhões de euros 
no orçamento para a saúde vai refletir-
-se num corte nos cuidados. DN falou 
com profissionais que explicam o que 
se vive no terreno. ATUAL PÁGS. 2 A 5

O segundo presidente 
egípcio atrás das grades 
em dois anos

Benfica 
Jogo decisivo no 
inferno de Atenas
SPORT PÁGS. 36 E 37

CNN 
Gigante americana 
dá sinais de crise

MEDIA PÁG. 50

Bloomberg 
Após Nova Iorque 
só o golfe é pouco
ESPECIAL PÁGS 28 E 29
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