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“Não há menos tormento no governo de uma família do que no de um Estado inteiro” Michel de Montaigne (1533-1592)

PAÍS PÁG. 15

“Muita gente 
diz  que seria 
mais-valia  
na política,  
depois decido” 

POLÍTICA PÁG. 8

Cavaco rejeita 
pressões  
e decide  
promulgar 
Orçamento

Marinho e Pinto

Presidência

PAÍS PÁG. 17

Corpos de  
estudantes  
levados por 
onda já estão 
identificados

Meco

MENSAGEM DE NATAL  “Sem perturbações.” A cinco meses do fim da saída 
da troika é assim que o primeiro-ministro quer sair do Programa de 
Assistência Financeira. O recado foi dado na tradicional mensagem de 
Natal e pode ter vários destinatários: o Presidente da República, o Tribunal 
Constitucional, o PS e até o parceiro de coligação, o CDS/PP. ATUAL PÁG. 2

O Governo tem um novo plano estratégico 
para a centralização das bases de dados da 
administração pública que representa um re-
cuo ao que estava previsto durante a tutela 
política do então ministro Miguel Relvas.  
A possibilidade de serem empresas privadas 
a gerir centros de dados com documentos 
confidenciais do Estado e dados sensíveis de 
cidadãos é travada com o novo documento, 

que prevê ainda que sejam ouvidas todas as 
entidades envolvidas na proteção das bases 
de dados estatais, o que não acontecia na ver-
são inicial, como já havia alertado a Comis-
são Nacional de Proteção de Dados. Segundo 
o último levantamento, o Estado tem mais de 
800 bases de dados dispersas por locais sem 
segurança. O objetivo é concentrar ao máxi-
mo os centros informáticos. ATUAL PÁGS. 4 E 5

Informações. Nova estratégia rejeita migração de  
do cumentos confidenciais do Estado e de dados pessoais 
sensíveis para plataformas informáticas geridas por privados

Proteção Civil teve mais de 2700 
pedidos de socorro em dois dias
ALERTA Chuva forte afetou todo o País e pro-
vocou quedas de árvores, inundações e 14 
desalojados no Natal mais trabalhoso dos úl-
timos anos para a Proteção Civil. Na serra da 
Estrela e em Trás-os-Montes a neve chegou 

com fartura. A quadra foi ainda marcada 
pela greve dos transportes, que afetou o re-
gresso a casa de milhares de pessoas. E, em 
Lisboa, a greve à recolha do lixo deixou a ci-
dade cheia de detritos. PAÍS PÁGS. 1O E 11

Governo corrige 
Relvas e recua 
na privatização 
dos dados 
pessoais

GUSTAVO BOM / GLOBAL IMAGENS

Passos avisa  
que não quer mais  
sobressaltos até final 
do ajustamento

ESPECIAL PÁGS. 24 E 25 SPORT PÁG. 31

Mercado 
Craques a  
custo zero são 
alvos apetecidos 
a partir de  
1 de janeiro 

CIÊNCIA PÁG. 23

Investigação 
Como os 
portugueses 
estão no topo  
da ilustração 
científica 

Mao Tsé-tung 
A herança 
vermelha 
120 anos   
depois do seu 
nascimento


