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Portugal arrisca 
desvio de 600 
milhões de euros no 
orçamento deste ano
A Unidade Técnica de Apoio 
Orçamental (UTAO) do parla-
mento português estima que o 
orçamento pode chegar ao final 
do ano com um desvio de 660 
milhões de euros nos impostos, 
abaixo do previsto pelo Gover-
no, se a receita fiscal mantiver 
o ritmo de crescimento do pri-
meiro semestre. Na nota sobre 
a síntese da execução orçamen-
tal do primeiro semestre, a que 
a Lusa teve ontem acesso, os 
técnicos independentes que 
apoiam o parlamento afirmam 
que “a taxa de crescimento ve-
rificada na receita fiscal até ao 
final do primeiro semestre per-
manece aquém da prevista para 
o conjunto do ano”, uma vez 
que o Governo antecipou um 
aumento de 4,3% da receita com 
impostos. A UTAO faz contas à 
evolução da receita fiscal com 
e sem ajustamentos de factores 
que influenciam a comparabili-
dade homóloga, como é o caso 
dos reembolsos dos impostos 
indirectos, da contribuição sobre 
o sector energético e do crédito 
fiscal ao investimento. 

Duas menores envolvidas
em prostituição acolhidas
pelo Centro Bom Pastor
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Península foi o elo
mais fraco em Julho
nas receitas do Jogo 

Veículos com novas matrículas
em queda acentuada

Lisboa tenta acabar
com furto de azulejos
das suas fachadas

Taxista furtou
10 garrafas de vinho
A denúncia da proprietária de 
uma mercearia levou à deten-
ção de um taxista pela Polícia 
de Segurança Pública por ter 
furtado 10 garrafas de vinho 
avaliadas em 3.900 patacas.  
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Trabalhadores contestam
saídas no “Lisboa Palace”
Duas dezenas de trabalhado-
res, residentes de Macau, que 
laboravam no “Lisboa Pala-
ce” protestaram na Direcção 
dos Serviços para os Assuntos 
Laborais alegando despedi-
mento injusto. 
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Emoções de “Ghost”
chegam hoje ao CCM
O Centro Cultural recebe hoje 
o primeiro de oito espectácu-
los do musical “Ghost”, uma 
história de amor que promete 
cativar os presentes com mo-
mentos de emoção e efeitos 
especiais.
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Coutinho candidato
sem falar sobre listas
Apesar das críticas socialis-
tas, Pereira Coutinho mantém 
a intenção de se candidatar 
às eleições legislativas portu-
guesas, optando porém não 
falar sobre listas.
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Duas jovens de nacionalidade chinesa com 17 anos de idade 
foram acolhidas pelo Centro Bom Pastor neste ano, casos que 
ficaram de fora das estatísticas oficiais do Governo. Uma das 

jovens menor de idade entrou e saiu várias vezes de Macau 
sem que as autoridades a tivessem interceptado. Juliana De-
voy pede que a polícia seja mais proactiva. Pág. 3


