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Sabia que…  
A portuense Sistrade exporta para as maiores empresas de impressão de todo o mundo o seu sistema integrado de gestão empresarial?

bëí~ÇçK Carris, Metropolitano de Lisboa e STCP atribuem complementos de reforma para permitir que os ex-funcionários 
ganhem o mesmo que na sua última remuneração. Só a Carris paga estes complementos a mais de 4750 antigos trabalhadores
Baixas pagas, remédios à borla, complemen-
tos de reforma, 30 dias de férias. Estas são al-
gumas das regalias e benefícios ainda em vi-
gor nos acordos de empresa no sector dos 
transportes. O Governo, através da tutela, fez 

um levantamento destas e de outras situa-
ções, tendo chegado a conclusões como a 
existência de trabalhadores de baixa que re-
cebem como se estivessem ao serviço, assis-
tência medicamentosa paga por inteiro ou 

viagens gratuitas para os funcionários da CP, 
incluindo reformados e familiares. Só na  
Refer o custo com estas viagens ascende a 
quatro milhões de euros/ano. Está tudo num 
documento interno divulgado no dia em que 

os maquinistas da CP voltam a entrar em gre-
ve e em que os trabalhadores do metro de 
Lisboa param, alegando incumprimento do 
acordo de empresa no que respeita às horas 
extraordinárias. POLÍTICA PÁG. 18

INVESTIGAÇÃO Cinco dias antes de um assal-
to no Pinhal Novo, a GNR recebeu uma infor-
mação detalhada sobre o que iria acontecer. 
Caso está a gerar muita polémica. PAÍS PÁG. 24

GNR e MP sabiam 
de assalto a 
multibanco, mas 
não o impediram
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Crise travou  

80% das obras  

antierosão

Apenas 15%  
da recolha do lixo 

é seletiva
Produção de resíduos em 
Portugal cresce12 milhões  
de toneladas num ano 

Trabalhadores dos transportes 
não pagam medicamentos  
e recebem baixa por inteiro

O ESTADO DO AMBIENTE III Um terço da costa portuguesa sofre com a erosão, mas a crise obrigou as autoridades a travarem o plano traçado para a combater.  
Indústrias aumentaram produção de resíduos. 85% do lixo urbano é recolhido de forma indiferenciada. GRANDE INVESTIGAÇÃO PÁGS. 2 A 13

Cuidados continuados 
permitem poupar 10% 
REDE Há centros prontos que não abrem por 
falta de verba, mas estas unidades têm uma 
lista de espera de 1200 doentes e representam 
uma poupança de dez por cento. PAÍS PÁG. 20

Ministra admite rever 
lei dos magistrados
POLÉMICA Saída do procurador Orlando Fi-
gueira para banco angolano vai ter “conse-
quências”, disse Paula Teixeira da Cruz, em 
declarações ao DN. PAÍS PÁG. 25

A história 
feliz  
de Irene,  
a quem  
a ETA 
roubou  
as pernas
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PÁGS. 28 E 29

LIGA No dia em que o ‘Pantera Negra’ voltou a ser internado, pela terceira vez em dois meses, os encarnados sofreram em 
Guimarães a primeira derrota (1-0) no campeonato – e a segunda consecutiva nesta fase da época, depois do desaire com 
o Zenit para a Liga dos Campeões. Eusébio, que teve uma crise de hipertensão, fez questão de assistir ao jogo no hospital, 
mas a equipa de Jorge Jesus não o conseguiu animar. A duas jornadas do clássico na Luz, o Benfica vê o FC Porto ficar a 
apenas dois pontos e a luta pelo título ganha redobrada emoção, com Sp. Braga também à espreita. SPORT PÁGS. 40 E 41

Eusébio assiste no hospital a derrota do Benfica
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