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A Administração Pública contava com 30.381 funcionários no 
final de 2006, reflectindo uma subida de 2,85%, inferior aos 
mais de 4% registados nos dois anos anteriores. Os dados 
estatísticos dos recursos humanos dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública incluem apenas nove trabalhadores 

com contrato de prestação de serviços. No entanto, o relatório 
do Comissariado contra a Corrupção sobre os recrutamentos 
do Instituto Cultural alertou para a contratação em regime de 
aquisição de serviços de 94 funcionários só em 2016.
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Funcionários públicos
desaceleraram em 2016

Barbárie em Manchester Pág. 13

PM de Portugal anuncia
3.400 reforços para a Saúde

O Primeiro-Ministro português 
anunciou ontem estar planeado o re-
forço do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) com mais de 3.000 profissio-
nais ainda este ano. “No ano passa-
do, foi feito já um esforço muito im-
portante de recursos humanos: mais 
de 4.000 pessoas, entre médicos, 
enfermeiros, auxiliares e técnicos de 
diagnóstico”, afirmou António Cos-
ta, em resposta ao líder do PCP, Jeró-
nimo de Sousa, no debate quinzenal 
no Parlamento. Segundo o chefe do 
executivo, “já está previsto para este 
ano um aumento de 3.408 profissio-
nais: 1.036 médicos, 1.644 enfermei-
ros e 788 outros profissionais”. Fri-
sando que aquele Serviço “foi muito 
depauperado ao longo dos últimos 
quatro anos”, Costa frisou que im-
porta “acelerar a execução de me-
didas previstas do corrente ano, de 
reforço do SNS, resolvendo as justas 
aspirações de médicos, enfermeiros 
e outros profissionais e que as popu-
lações reclamam”.

NOVO LIVRO DE ERNESTO MATOS TEM CONTRIBUTO LITERÁRIO DE ANTÓNIO CORREIA

Viagem poética pela calçada portuguesa
Centrais

Taxa de inflação deve 
manter tendência 

de quebra até Julho 
Pág. 5

Comissão da AL destaca
“equilíbrio” da proposta

contra crimes sexuais
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Grupo de proprietários
do “Pearl Horizon”

avança para legislativas
Última

Protecção Civil
ganha espaço

e promete eficácia
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