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“

O Governo está a
consolidar o diploma
para aprovação à luz
das recomendações
feitas pela CNPD.
É previsível que
o diploma possa
ser submetido
a Conselho de
Ministros em Março.”

PEDRO MARQUES
Ministro do Planeamento sobre a
nova legislação relativa a drones

Prémio Agricultura
distingue os melhores

“Perguntam-me qual a diferença entre a agricultura de hoje e a de há quarenta anos. Digo que é o estatuto social conferido hoje aos agricultores. Hoje é uma
profissão privilegiada”, afirmou o ministro da Agricultura, Capoulas Santos,
durante a entrega do Prémio Nacional de Agricultura 2017, uma iniciativa conjunta do BPI, Negócios e Correio da Manhã. Na sexta edição deste iniciativa que
visa promover, incentivar e premiar os melhores exemplos da agricultura em
Portugal, foram distribuídos 17 prémios divididos por nove categorias.
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Portugal vai crescer
muito ou pouco face
aos parceiros?
Veja as previsões
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BREVES

OPERAÇÃO FIZZ

JUÍZES REMETEM QUEIXA
DE AMEAÇAS PARA O MP
O colectivo de juízes do processo
OperaçãoFizzremeteucópiadorequerimentodadefesadoex-procurador Orlando Figueira para o MinistérioPúblicoparaaberturadeinquérito sobre as ameaças relatadas

pelasuamandatária.Aadvogadado
ex-procurador do Departamento
CentraldeInvestigaçãoeAcçãoPenal comunicou ao tribunal que Orlando Figueira, a irmã (que é testemunha no processo) e ela própria
foramalvodeameaçasporumapessoaque esteve presente emsessões
anteriores deste caso. I

INCÊNDIOS

CONCURSO URGENTE
PARA MEIOS AÉREOS
OministrodaAdministraçãoInterna anunciou ontem a realização de
um concurso urgente, que terá um
prazode15dias,paraacontratação
de40meiosaéreosdecombateaincêndiosflorestaispara2018e2020.

O Conselho de Ministro autorizou
jáarealizaçãodedespesanummontante total de 48.888.667 euros.
DESEMPREGO

PEDIDOS DE SUBSÍDIO AO
NÍVEL DE 1969 NOS EUA
Ospedidossemanaisdesubsídiode
desempregonosEstadosUnidosre-

gistaramumadescidade10.000na
semana passada e ficaram em
210.000, o nível mais baixo desde
1969, informou ontem o DepartamentodoTrabalhonorte-americano.Ototaldepessoascomsubsídios
de desemprego de forma contínua
aumentouem57.000efixou-seem
1,93 milhões. I
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SAIBA COMO A PJ ESPIOU
O ESPIÃO DO SIS.
NA SUA SÁBADO DESTA SEMANA.
JÁ NAS BANCAS

Também disponível em iPad e Android.

