
Há em Portugal uma
constitucionalização
em excesso E3

JORGE COELHO CRIA
CONSULTORA PARA A
INTERNACIONALIZAÇÃO
Ex-presidente da
Mota-Engil não pretende
voltar à vida partidária e
diz-se “violentado” com a
atuação da troika E20

AICEP diz
que a carga
burocrática
ainda trava
investidoresE14

Esquema financeiro provoca
buraco de ¤3 mil milhões
em empresas públicas

E C O N O M I A

Soares dos Santos diz que o grande falhanço
de Portugal é não aceitar a iniciativa privada,
rejeita que se diga que o país é pobre e diz
que é preciso mudar mentalidades E8

Últimas

Risco de incumprimento
acima de 29% Apesar do con-
tágio positivo do leilão de dívida
espanhol, a probabilidade de in-
cumprimento da dívida portugue-
sa mantém-se acima de 29% e
Portugal ocupa o 8º lugar no gru-
po dos países de mais alto risco.

CGD lança obrigações hipo-
tecárias A CGD colocou on-
tem ¤750 milhões em obriga-
ções hipotecárias a cinco anos
com uma taxa de cerca de 3,8%
e a procura a rondar ¤4 mil mi-
lhões. Esta emissão marca o re-
gresso às obrigações hipotecá-
rias de um banco português.

Portugal inovador Tal como
na Irlanda e na Suécia, em Por-
tugal cerca de 60% das empre-
sas utilizaram produtos e proces-
sos inovadores entre 2008 e
2010, o que coloca estes países
em quatro lugar entre os mais
inovadores da União Europeia,
refere o Eurostat.

Dois dos melhores
alunos do ISEG,

Ferreira Leite e Paulo
Mateiro, debatem o

ensino da economia E24

ENTREVISTA A ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS

JOÃO VIEIRA PEREIRA
Constituição: mais que mudar
é preciso incluir limites E6

Dicas para
poupar no
mercado
liberalizado
da luz e gás E38

LUÍS CABRAL
Propinas aumentam a
transparência e criam
incentivos para que os
pais vejam a educação
como oportunidade E29

Zeinal fala em revolução no
sector e da própria PT. Com
a concorrência ‘parada’
avança com a convergência
dos seus produtos E30

> Perdas em operações com taxas de juro agravaram-se em ¤500 milhões > IGCP está
a tentar renegociar os contratos > Metros de Lisboa e Porto são os mais expostos > CMVM
tem 166 queixas de empresas privadas e já abriu processos de contraordenação E13
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JOÃO DUQUE
Fundos de arrendamento
podem ajudar as famílias E14

DANIEL BESSA
LUÍS MARQUES
Estamos a caminho de um
caos, de um caos político E12
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CONSUMO&POUPANÇA

PT junta
telemóvel
à televisão,
dados e fixo

“Gostava
muito que as
gentes não se
resignassem”



Grupos de distribuição
proibidos de propor
alterações retroativas aos
produtores. Cláusulas
abusivas serão nulas  P9

Grupos de Saúde atenderam
mais 250 mil doentes
urgentes. SNS teve menos
500 mil. Taxas moderadoras
vão voltar a subir P17

Portas e
Relvas não
se entendem
sobre RTP
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Plano de salvação do clube
passa por garantir um
empréstimo com quotas
futuras e um perdão parcial
de 60 milhões de euros  P39

Fundador: Francisco Pinto Balsemão

Cristas proíbe
cláusulas
abusivas dos
supermercados

Urgências
privadas
sobem 15% em
plena crise

Executivo prefere redução estrutural do número de
funcionários a cortes permanentes em salários e pensões   P6

Governo recusa
cortes de salários
e avança com
despedimentos

Durão Barroso prometeu envol-
ver-se pessoalmente e uma reu-
nião com Christine Lagarde está
marcada para fevereiro. Período
de transição pode ser a solução
para ultrapassar impasse.  P5

UGT recorre
a Durão
e Lagarde
para salvar
Concertação

Entrevista exclusiva a Alexandre Soares dos Santos

Banca quer
quotas do
Sporting
por 40 anos

“O que nos
falta é raça
para andar
para a frente”

Redução para 12 dias
das indemnizações por
despedimento ameaça
acordo social. Proença
recorreu a Comissão e FMI

Falhada a meta inicial para en-
cerrar a questão — final de 2012
—, Passos Coelho quer o futuro
da RTP no Conselho de Minis-
tros até ao final do mês. Mas
além da data ainda tem de defi-
nir o modelo: concessão, privati-
zação parcial ou reestruturação.
O CDS só admite a última por fal-
ta de condições de mercado.  P9
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Governo já admite adiar
privatização. Líder do CDS
esteve em casa de Relvas
quarta às 8 da manhã mas
reunião foi inconclusiva

expresso.sapo.pt

POMAR, AUTORRETRATO
EXCLUSIVO NO ATUAL A6

A AUSTRALIANA QUE
LIDERA SERRALVES R38

REFUNDAÇÃO DO ESTADO

Diretor: Ricardo Costa

Diretores-Adjuntos: Nicolau Santos,
João Garcia, João Vieira Pereira e Miguel Cadete

Diretor de Arte: Marco Grieco

Portugal,
o Governo,
a Jerónimo
Martins, o
melhor político
(“talvez Mário
Soares”), o pior
(“Sócrates,
megalómano,
mentiroso,
inteligente”),
e as privatizações
(“acho o
investimento
angolano um
horror”) E11
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