
Em relatório a que ontem tivemos acesso, o Comissariado da 
Auditoria arrasa a Direcção dos Serviços de Obras Públicas 
e Transportes, pela política de arrendamento de instalações 
privadas para serviços públicos que em 10 anos somaram 4 

mil milhões de patacas mais 1.030 milhões em renovações 
dos espaços, verbas que considera colocarem “risco a boa 
gestão das finanças públicas”. A DSOPT, defende-se com a 
escassez de terrenos e refere algumas obras em curso
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Viagens ao Euro2016
investigadas pelo MP
O Ministério Público de Portugal 
confirmou ontem que a Galp e uma 
agência de viagens foram alvo de 
buscas no âmbito da investigação às 
deslocações ao Europeu de Futebol 
de França pagas pela gasolineira a 
três membros do Governo de Lis-
boa. Em resposta à Lusa, a Procu-
radoria-Geral da República adianta 
que no decurso das buscas, realiza-
das na primeira quinzena de Agos-
to, foi apreendida documentação, 
mas esclarece que o inquérito “não 
tem arguidos constituídos”, encon-
trando-se o processo em segredo 
de justiça. Contactada pela Lusa, a 
Galp esclareceu que “é comum” e 
eticamente aceitável convidar para 
determinados eventos, entidades 
com que se relaciona. A empresa ex-
plicou que patrocina a Seleção Na-
cional de futebol desde 1999 e que, 
além das iniciativas diretamente li-
gadas à utilização da imagem e dos 
símbolos da equipa em campanhas 
publicitárias, desenvolve igualmen-
te outras iniciativas com o objectivo 
de reforçar a visibilidade e impacto 
desse apoio, nomeadamente o en-
vio de convites a pessoas e institui-
ções com as quais se relaciona.

Tailândia e Portugal
lançam no sábado
fogo de artifício
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Mais de 3.600 acidentes 
laborais até Junho
causaram seis mortos
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Comissariado da Auditoria 
“arrasa” Obras Públicas

Centrais

"Quem parte leva saudades
quem fica saudades tem"

Um porto de abrigo 
dos trabalhadores migrantes Fátima Almeida
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