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Açores e Madeira contra 
proposta do Governo 
para ‘privatizar’ o mar
Concessão. Açores querem alterações ao projeto, caso contrário suscitam a inconstitucionalida-
de do diploma. Madeira recusa proposta. Pareceres levantam dúvidas por falta de enquadramento 
dos regimes de licença, autorização e concessão a privados, por 75 anos, do mar português

“Estratégia  
de combate  
à crise na 
Zona Euro 
foi errada”

DANI RODRIK  
Economista

SEF paga renda há 
4 anos por edifício 
que ainda não utiliza
PAÍS PÁG. 20

Politécnicos              
com menos alunos 
em risco de fechar
PAÍS PÁG. 15

Jerónimo acusa 
Passos Coelho de 
“terrorismo social”
ATUAL PÁGS. 4 E 5

ENTREVISTA  
PÁGS. 12 E 13

INDULGÊNCIA Francisco perdoou os pecados a todos quantos participaram na romaria da Senhora do Carmo da Penha, em Guimarães. Cerca de 50 mil fiéis 
acabaram por receber a indulgência papal, mas muitos garantiram ao DN que não foi isso que os levou ao topo do monte vimaranense. PAÍS PÁG. 18 EÚLTIMA

Milhares subiram à Penha para ter os pecados perdoados 

BOLSA PÁG. 32

Apple contra-ataca 
com novo ‘iPhone 5S’ 

e modelo ‘low-cost’
CIÊNCIA PÁG. 30

Documentos da 
corrida ao espaço 
ficam ‘online’

ARTES PÁG. 46

MDNA Tour  
de Madonna é agora 

filme político

MIGUEL PEREIRA / GLOBAL IMAGENS 

“O pescador do mar alto/ Vem contente de pescar”  Fernando Pessoa
Frases de marear

PUB

Proposta do Governo admite, por 
exemplo, a utilização privativa do 
espaço marítimo “para um apro-
veitamento do meio ou de recur-

sos marítimos ou serviços dos 
ecossistemas superior ao obtido 
por utilização comum”. Em causa 
estão as atividades económicas li-

gadas ao mar: pesca, exploração 
dos fundos marinhos, produção 
de energia, aquicultura, etc. As 
concessões a privados podem es-

tender-se até ao limite de 75 anos.  
Autarquias querem ser ouvidas, 
pois as concessões terão impacte 
no território terrestre. ATUAL PÁG. 2


