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TC condena 
pagamento 
de prémios 
na Águas  
de Portugal

“E os poetas a cantar/ São ecos da voz do mar!” António Botto
Frases de marear

PUB

A Águas de Portugal, apesar de acumu-
lar resultados operacionais negativos, 
distribui prémios de incentivo que 
agravam “a situação deficitária das em-
presas”, acusa o Tribunal de Contas.  
A auditoria ao grupo, ontem divulgada, 
alerta que os contratos de concessão se 
mantêm desfavoráveis ao Estado, ao 
assumirem riscos que devem pertencer 

aos concessionários. O Tribunal recla-
ma a revisão dos contratos e a conclu-
são da reestruturação do grupo. O Go-
verno é chamado a tomar medidas para 
solucionar os desvios tarifários, bem co-
mo a rever o despacho que impede a re-
novação da frota automóvel, na medida 
em que isso está a agravar os custos dos 
contratos de aluguer. BOLSA PÁG. 30 

^ìÇáíçêá~K Administração só deve atribuir 
benefícios se a situação económica e financeira 
das empresas o justificar, avisa Tribunal de Contas

CRISE A família real espanhola quis dar um sinal de solidariedade 
para com os súbditos e anunciou o corte de 7,1% nos rendimentos 
dos seus membros. Este ano, o Rei vai receber menos 20 910 euros, 
enquanto o príncipe Felipe sofre um corte de 10 455 euros. Mesmo 
assim, o orçamento da Casa Real é de 8,3 milhões. GLOBO PÁG. 25

‘Troika’ põe cada português 
a ganhar menos 450 euros/ano
SALÁRIOS No final do programa de ajus-
tamento da troika, em 2014, cada traba-
lhador português por conta de outrem 
estará a ganhar entre 452 e 491 euros  
a menos em relação a 2011. Uma quebra 

não só prevista como desejada pelo 
FMI e pela Comissão Europeia, que na 
quarta avaliação do programa voltaram 
a pedir mais instrumentos para reduzir 
salários. ATUAL PÁGS. 3 E 4

Menina de  
13 anos trava 
trasladação 
de mãe 
assassinada
SUÍÇA As autoridades já tinham  
libertado o corpo de Cidália, a por-
tuguesa morta a tiro pelo ex-marido, 
emigrante na zona de Zurique. Mas 
a criança foi veemente na sua von-
tade: deseja que a mãe fique sepul-
tada na Suíça para ficar perto dela.  
A situação motivou a suspensão da 
trasladação. A menor está entregue 
a uma instituição e o pai continua 
em fuga. ATUAL PÁG. 2

PSD cerra fileiras 
e inspeção acelera 
inquérito a Relvas
LUSÓFONA A auditoria da Inspeção- 
-Geral da Educação desencadeada 
na sequência do “caso Relvas” já co-
meçou e será concluída até ao final 
do verão, anunciou Nuno Crato.  
O PSD voltou a reiterar confiança  
no ministro. POLÍTICA PÁG. 8

Crato quer dois 
professores por 
sala na primária
EDUCAÇÃO Objetivo é acompanhar 
mais os alunos e promover o suces-
so escolar. O ministério sugere que 
sejam mobilizados professores com 
horário zero para estas tarefas, mas 
estes não são obrigados a aceitar as 
novas atribuições. PAÍS PÁG. 12
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Austeridade obriga Juan Carlos 
a cortar 20 mil euros no ordenado

Casal de atletas proibido de 
dormir junto nas Olimpíadas

Tom Cruise regressa 
em versão ‘rock'n'roll’

ARTES PÁG. 43 SPORT PÁG. 38


