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SAÚDE 

Ministro quer 
novo hospital em 
Evora em 2023 

O ministro da Saúde, 
Adalberto Campos Fernan-
des, expressou ontem o de-
sejo de ver construído o novo 
Hospital Central de Évora "o 
mais rápido possível", apon-
tando o ano de 2023 como 
"razoável" para a sua con-
cretização. 

Ogovernante insistiu ainda 
que até sexta -feira será pu-
blicado o despacho do con-
curso para os 700 médicos 
recém-especialistas. • 
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ADSE E PRIVADOS LONGE DE ACORDO 
Os hospitais privados dão à ADSE até 8 de março 
para que o subsistema apresente nova proposta da 
tabela de preços. Só depois tomarão posição con-
junta. "Estamos mais longe de acordo, dizem. 

Página 2



A3

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 32,00 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 73804713 28-02-2018

Lucinda 
Cunha, 92 
anos, vive 
sozinha em 
Arganll e está 
sem telefone 1 

1 
• 

1 

SEM LIGACÃO 
O Idosos 
da zona afetada 
pelos incendios 
de outubro 
continuam sem 
telefone fixo 

RESPOSTA 
O I 
garante glle 
99,5% das 
ligações estão 
repostas 

FOGOS  TELEMOVEIS SUBSTITUEM APARELHOS DE REDE FIXA 

CENTRO 

PAULA GONÇALVES/ 
!ALEXANDRE SALGUEIRO 

L
ucinda Cunha, 92 ~, 
vive sozinha em Abru-: 
nheira, Arganil, e está sem 

telefone fixo desde os incêndios 
de 15 de outubro. Todos os dias 
levanta o auscultador do velho 
telefone na esperança de ouvir 
um sinal, mas "está mudo". 

A fibra ótica já chegou.à po-
voação, mas, segundo o filho 
Raul Correia, "a empresa alega 
que deixou de ter o serviço de 
telefone fixo". A alternativa são 
os telemóveis que têm sido en-
viados às pessoas. "Não quero 
experimentar. O telemóvel não 
me seduz. Prefiro o telefone 
grande e resistente", diz Lucin-
da Cunha. O filho acrescenta 
que na aldeia, de resto, "esta 
operadora nem sequer tem 
rede". O concelho de Arganil 
não é caso único. Na Sertã mais 
de 100 habitações continuam 
também sem ligação. 

CLIENTES TÊM ESTADO 
A RECEBER TELEMÓVEIS 
EM ALDEIAS SEM REDE 

A Altice Pori ugal garante "o 
bom funcionamento" aos 
clientes que "à data dos incên-
dios eram servidos por redes de 
cobre para o seu serviço de tele-
fone fixo" e que agora recebe-
ram telemóveis. Assegura ainda 
que "mais de 99,5% das religa-
ções estão repostas". E a maio-
ria das ligações que estão em 
falta devem-se "à incapacidade 
de chegar ao contacto com vá-
rios clientes". 

Os habitantes têm uma versão 
diferente: "Os técnicos disse-
ram que iam colocar antenas 
para termos sinal via satélite. 
Mas não voltaram", diz Ângelo 
Nunes, 71 anos, residente em 
Belguinho: "Se me der alguma 
coisa o mais certo é morrer". • 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEI 

CORREIO 
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Bombeiros têm manifestado indisponibilidade para participarem no dispositivo de combate aos fogos 

Bombeiros ameaçam luta 
fora da alçada da ANPC 

ULTIMATO A MINISTRO 
COM PRAZO ATÉ HOJE 
G A Liga dos Bombeiros deu o 
dia de hoje como prazo limite 
para o Governo responder às 
exigências dos soldados da 
paz. Ontem houve uma reu-
nião com o MAI para discutir 
estas questões. • 

MON 

Bombeiros que 
integrarem as 
Equipas de Com-
bate a incêndios 
Florestais vão 
ter um aumento 
de 20 cêntimos 
por cada hora 
de combate 
aos fogos 

 
 

Prometido aumento de 20 cêntimos/hora 

PORMENORES 

Associação pondera ação 
A Associação das Vítimas do 
Maior Incêndio de Sempre em 
Portugal, de que Raul Correia 
faz parte, está a tentar chegar a 
acordo com a empresa. Se não 
conseguir, pondera avançar 
com uma ação contra a Altice. 

Maioria já reclamou 
Para os idosos o telefone fixo é 
essencial. A maioria não conse-
gue adaptar-se a telemóveis. 
Dos habitantes contactados, 
muitos reclamaram na empresa 
mas o problema mantém-se. 

Jovens sem Internet 
A falta de comunicações tam-
bém está a afetar alguns jovens 
na zona da Sertã. Maria do Car-
mo diz que "estão a ficar depri-
midos por não terem acesso à 
Internet". 

DOENTE NÃO CONSEGUE 
CONTACTAR MÉDICO 
El  José da Silva. 64 anos, foi 
operado à coluna há pouco 
tempo e não consegue con-
tactar diretamente como seu 
médico por não ter telefone. 
Tem de ser o filho , que reside 
fora, a fazê-lo. "Ele é que leva e 
traz as mensagens porque es-
tamos isolados", lamenta. • 

Família de vítima 
mortal pondera 
apresentar queixa 
El A família de Maria Mar-
tins, 80 anos, que morreu 
em Vale da Ameixoeira, 
Sertã, sem socorro por não 
ter telefone para pedir aju-
da, está a ponderar apre-
sentar queixa no Ministé-
rio Público. Maria sentiu-
se mal na noite de 16 de fe-
vereiro e o marido teve de 
percorrer mais de dois 
quilómetros a pé para pe-
dir ajuda. Quando os meios 
chegaram estava morta. A 
filha Umbelina Farinha 
está revoltada. • 

Umbelina Farinha e o pai Ângelo 
Farinha estão revoltados 

Empresário faz 
várias viagens por 
não ter internes 
G A situação está a afetar 
também empresas da zona 
da Sertã. Sem acesso à in-
ternet, João Pereira, dono 
de uma firma de corte e 
transporte de madeira em 
Ribeira de Cilha, tem de fa-
zer válas viagens por dia à 
Sertã para emitir as guias 
para os camiões circula-
rem. Já reclamou, mas o 
problema mantém-se. • 

"Ou o Governo atende às 
exigências dos bombeiros ou o 
combate aos fogos vai ser feito 
fora da regência da Autoridade 
Nacional de Proteção Civil." A 
ameaça é do presidente da Liga 
dos Bombeiros Portugueses, 
Jaime Marta Soares, e surge 
numa altura em que quase todas 
as federações distritais de bom 
beiros já manifestaram publica 
mente a indisponibilidade de 
integrar o Dispositivo Especial 
de Combate a Incêndios Flores-
tais (DECIF 2018). "Nunca dei-
xaremos de prestar o socorro às 
populações, mas se a qualquer 
momento a nossa operacionali - 
dade for reduzida, a responsa- 

bilidade tem de ser assacada ao 
Governo. O primeiro-ministro, 
com base num relatório, apro-
vou mais 600 elementos para o 
Grupo de Intervenção Proteção 
e Socorro da GNR. Nós propu-
semos a criação de mais 120 

PROTEÇÃO CIVIL PONDERA 
AVANÇAR COM DECIF 2018 
SEM CONTAR COM A LIGA 
Equipas de Intervenção Perma-
nente (EIPs), ou seja, mais 600 
elementos, e ainda não tivemos 
resposta. Ou o Governo aceita 
este reforço, entre outras exi-
gências, ou fica a falar sozinho", 
avisa Jaime Marta Soares. 

13 Os bombeiros que ve-
nham a ser integrados nas 
Equipas de Combate a In-
cêndios Florestais (ECIN) e 
Equipas Logísticas de Apoio 
ao Combate (ELAC) deverão 
passar a receber 50 euros 

O responsável questiona ain-
da como funcionará a recém-
criada Agência para a Gestão 
Integrada de Fogos Rurais 
(AGIF), "uma estrutura assente 
no corporativismo florestal que 

vai dar 'tachos' a muita gente", 
e qual a relação com a ANPC. 
"Quem vai mandar em 
quem?", questiona o presiden -
te da Liga dos Bombeiros. 

Fonte da Proteção Civil garan-
tiu ontem ao CM que "até agora 
a Liga dos Bombeiros ainda não 
respondeu às propostas apre-
sentada pela ANPC". "Se não 
responderem, o DECIF será 
constituído na mesma", avisa a 
mesma fonte. • 

por dia, uma exigência que 
já era feita há vários anos e 
que terá sido aceite pela 
ANPC. Na prática é um au-
mento de cinco euros por dia 
ou 20 cêntimos por cada 
hora de combate aos fogos. • 

João Pereira 
está sem telefone 
desde outubro 
€:)? Manuel Alves 
e Beimira Santos 
reclamaram mas 
estão sem resposta 

Ângelo Nunes 
diz que técnicos 
foram e aldeia mas 
não voltaram 
Cl Maria do Car-
mo diz que jovens 

estão sem Internet 
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da  manhã DIRETOR-GERAL EDITORIAL OCT AVIO RIBEIRO 
DIR.-GERAL EDODRIAL-AW ARMANDO ESTEVES PEREIRA 

CLÁSSICO 
NO DRAGA° 
SEXTA, 2 DE MARÇO 

GOLEADOR TEM SIDO DECISIVO NO FC PORTO P.5 

LESÃO NA COXA AFASTA SOARES, 
Aboubakar em recuperação. Gonçalo pode jogar 1- xir...~..

ir

...- 

CONSTERNAÇÁO NO BALNEÁRIO LEONINO PÁ 

JORGE JESUS PERDOA GELSON 
. Antes do perdão treinador criticou atitude do jogador 

MISTERIO 
EM RIO TINTO OSSADAS NO SÓTÃO EMBRULHADAS EM PAPEL DE JORNAL 

QUARTA-FEIRA 28/02/2018  I  DIÁR101€1(C/IVA) 

ACHADO MACABRO NUMA MORADIA EM OBRAS 

DESCOBERTO CADÁVER 
PAREDE DESDE 1070 FM 

CASO SE TRATE 
DE UM CRIME, JÁ 
NÃO HÁ CASTIGO 
MESMO QUE 
SE ENCONTRE 
O CULPADO  P.6 

41.1111~ 
I l 'CINDA CUNHA, 
I )1% 92 ANOS, 
VIVE EM ALDEIA 
1 )E ARGANIL 
E ESTÁ SEM 
TELEFONE 
FIXO 
P.24 E 25 

ALTICE 
CORTA LINHA 

A IDOSOS 
ISOLADOS 

FRIO P.18 

Neve corta estradas 
e fecha escolas 

rg 

SUSPEITAS DE PLÁGIO R37 

DIOGO 
PIÇARRA 
ABANDONA 
FESTIVAL , 
DA CANÇÃOt:'- 

MI! 

ECONOMIA P.23 

Desastre do BES custa 
25,2 mil milhões ao PIB 

CORPO DE INTERVENÇÃO  P.12 

POLÍCIA 
BARRA 
CAMPEÃ 
EM UNIDADE 
DE ELITE 

PLB 

COLISEUS 
2 MAR • PORTO 
3 MAR • LISBOA 

DISTRITO DE SETUBAL 

CÂMARAS 
DO PCP 
CONTRATAM 
EX-AUTARCAS 
P.27 

NÃO PERCA  MESA PRONTA 

Grátis 
HOJE  RECORTE 

OCUPO 
E RECEBA UM 

COPO  AMANHA 
CUPÃO INSPINNVEL NA 

PENÚLTIMA PAGINA 00 JORNAL P.43 

www.cmjornalpt 

CORREIO 
METIIR-EXECUTIVO CARLOS RODRIGUES DIR. •ADAPIIOS TOSE CARLOS CASTRO E PAULO JOAO SANTOS 

VIDAS P.41A 45 

FERNANDA 
VOLTA PARA 
PINTO DA COSTA 

SALÁRIOS BAIXOS P.8 E 9 

JOVENS SEM DINHEIRO 
PARA VIVER 

INDEPENDENTES 

O Sabor do Saber Alentajano 

www.sel.pt  
A  Charcutana mais Premiada do Pais 

QUO
e
T
stoo
A  591.A0/„ 

 DIMtR 

c m rAmr m 
IJDERANÇA 
NAS VENDAS 
EM BANCA P.39 
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No Instituto Português do Sangue levantaram dúvidas dez contratos 

INSPEÇÃO 

Contratos no Sangue 
e INEM sob suspeita 
NEGÓCIOS O Irregularidades na adjudicação de serviços de assessoria e 
consultoria AUDITORIA O Serviços prestados antes do contrato assinado 

SÓNIA TRIGUEIRAO 

U
ma auditoria da Inspe-

ção-Geral das Atividades 
em Saúde (IGAS) detetou 

várias irregularidades na con-
tratação de assessorias e con-
sultorias, entre 2014 e 2016, fei-
tas pelo Instituto Português do 
Sangue e da Transplantação 
(IPST), pelo Instituto Nacional 
de Emergência Médica (INEM) e 
pelo Instituto Nacional de Saú-
de Dr. Ricardo Jorge (INSA). 
Mas apenas no INEM e no IPST 
foram apuradas "irregularida - 

HÁ FACTOS QUE GERAM 
RESPONSABILIDADE 
FINANCEIRA DE GESTORES 

des que podem consubstanciar 
factos geradores de responsabi-
lidades financeiras". 

No caso do IPST, levantaram 
dúvidas dez contratos para a 
aquisição de serviços de con-
sultoria de uma sociedade de 
advogados, na área jurídica. "A 
execução da prestação de servi-
ço e início do contrato ocorreu 
em momento anterior à decisão 
de contratar, não se confundin-
do esta, obviamente, coma de-
cisão de adjudicação, porém, 
por esse mesmo motivo, a con- 

duta praticada reveste-se de 
maior gravidade", lê -se no re-
latório da auditoria. 

No caso do INEM, as dúvidas 
recaem sobre dois contratos, 
um para patrocínio judicial com 
uma sociedade de advogados e 
outra para serviços de assesso-
ria e comunicação com uma  

agência. "Não é admissivel que, 
em procedimento que se pre-
tende concorrencial, uma de-
terminada entidade inicie a 
prestação do serviço antes da 
respetiva escolha", refere o re-
latório da IGAS. • 
NOTíCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEI COtiREiO 
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Negrão enfrenta pela primeira 
vez Costa no debate quinzenal 
13 Fernando Negrão estreia-se 
hoje no debate quinzenal com o 
Governo, na Assembleia da Re-
pública. É o primeiro frente a 
frente com o primeiro-minis-
tro, depois de ter sido eleito 
presidente do grupo parlamen-
tar. A intervenção foi acertada 
numa reunião com Rui Rio e é 

aguardada com grande expec-
tativa pela oposição interna, 
que "espera para ver" como se 
sairá o novo líder no confronto 
com Costa. O debate é marcado 
também pela despedida de Pas-
sos Coelho, que abandona as 
funções de deputado 12 anos 
depois de ter sido eleito. • J.C,M. Negrão tem hoje primeiro teste 
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PRIORIDADES 

Insistir na inclusão, 
que tem falhado 
> Um dos temas em desta-
que nas jornadas parla-
mentares do BE foi a Inclu-
são, num encontro protago-
nizado pelo deputado Jorge 
Falcato, com diversos ati-
vistas."Há dificuldades nas 
prestações mensais", infor-
mou Pedro Filipe Soares, 
apontando ainda falhas no 
acesso a produtos de apoio, 
cujo acesso estará a ser difi-
cultado pelo Ministério da 
Saúde."Pretendemos saber 
do governo por que é que os 
direitos legais previstos não 
estão a ser respeitados?' 
E por isso está já marcado 
um debate de urgência, 
com presença do governo, 
para insistir nesta matéria, 
A sessão realiza-se a 23 
de março. 

Bloco aperta o cerco ao governo com 
integração de precários e carreiras longas 
Promessa. Se até ao final de março o governo não cumprir com o acordo feito para a valorização das carreiras contri-
butivas de longa duração, o BE avança com o agendamento do tema a 11 de abril na Assembleia da República 

PAULA SOFIA LUZ 

"Se o governo não cumprir com a 
sua palavra, teremos mesmo de 
avançar com o agendamento para 
11 de abril, onde iremos propor essa 
legislação [das carreiras contributi-
vas de longa duração), de acordo 
com o que estava prometido", disse 
ontem em Leiria Pedro Filipe Soares, 
líder da bancada do BE, no encerra-
mento das jornadas parlamentares. 

Na verdade, o governo acordou 
como Bloco um plano de valoriza-
ção das longas carreiras contributi-
vas, mas só cumpriu a primeira das 
três fases firmadas no compromis-
so, no ano passado. A segunda fase 
deveria ter acontecido já em janei-
ro deste ano, mas fevereiro chegou 
ao fim sem sinal do acordo, cuja ter-
ceira e última fase está prevista para 
janeiro de 2019. Pedro Filipe Soares, 
que falava em nome desse "parceiro 
de maioria parlamentar" que é o BE, 
deixou claro que o partido não vai 
baixara guarda nessa e noutras ma-
térias. 

"É essencial para a dignidade de 
quem trabalhou uma vida inteira, a 
quem roubaram a infãncia e esteja a 
ser negada a reforma", lembrou o lí-
der parlamentar, quando se referia 
aos tantos casos de quem começou 
a trabalhar por vezes aos 12 anos. 
'Acabando esse primeiro trimes'lre, 
nós tomaremos em mãos essa legis-
lação e aí disputaremos, no âmbito 
da Assembleia da República, uma 
maioria para poder aprovar este di-
ploma", disse o deputado, lembran-
db que, nesta segunda fase (por 
cumprir), estaria o fim do fator de 
sustentabilidade- que impõe um 
corte de 14,5% a quem pedisse a re-
forma antecipada - para quem ti-
vesse 63 anos ou mais e que à data 
dos 60 tivesse pelo menos 40 anos de 
descontos. "Sentimos essa urgência 
porque é a vida das vidas que está 
em causa", acrescentou Pedro Soa-
res, lembrando que, ao tempo da ce-
lebração do acordo com o BE, o go-
verno de António Costa estava até 
aquém do desempenho financeiro 
que viria a alcançar. "Com melhores 
contas públicas, não se compreen-
de porque é que não se cumpre o 
que foi acordado." 

A verdade é que o Bloco se mostra 
preparado para travar esse combate 
naAssembleia da República. Quan- 

do questionado sobre como será 
possível fazer passar esta legislação 
no parlamento - caso o governo 
mantenha o incumprimento-, Pe-
dro Filipe Soares explicou aos jorna-
listas que o partido se vai bater "por 
uma maioria social que imponha a 
alteração nas leis". 

Ora, isso pode significar até um 
acordo com o PSD nesta matéria? 
O BE não fecha nenhuma porta, mas 
está desenganado a esse respeito: 
"Nós não esperamos nada do PSD 
em matérias de avanço das condi-
ções da vida das pessoas." E lembrou 
mesmo a forma como Bloco foi cri-
ficado várias vezes ao longo destes 
três anos das geometrias variáveis 
que utilizávamos para aprovar ini-
ciativas no Parlamento.A nossa ima-
ginação não tem limites e, acima de 
tudo, se for potenciada pela mobili-
zação social, capaz de trazer pro-
gressos ao país, então aí é que não 
tem limites mesmo", concluiu. 

Há um outro tema que vai mobi-
lizar o BE nos próximos tempos, 
mesmo quando a opinião pública já 
dava o caso como encerrado, ou em 

fase de resolução - o Programa de 
Regularização Extraordinária dos 
Vínculos Precários da Administra-
ção Pública (PREVF'AP). O BE fez sa-
ber ontem que fará uma interpela-
ção ao governo na próxima semana, 
a 7 de março, assumindo-se como 
"a voz dos precários". Na verdade, 
nem tudo está a correr como previs-
to. Pedro Filipe Soares aponta exem-
plos vários de professores que estão 
a ser excluídos do programa, em al-
gumas universidade, ou de "tera-
peutas da fala que cumprem fun-
ções permanentes nas escolas, mas 
os diretores dos agrupamentos não 
lhes reconhecem o acesso a ese di-
reito de serem vinculados". Por isso 
mesmo o BE acaba de criar um e-
-mail (prevpap7marco@bloco.org) 
apelando a todos os precários com 
dificuldades em aceder ao progra-
ma de regularização que façam che-
gar os seus casos. "Pretendemos ser 
a voz dos precários da administra-
ção pública, garantir que o proces-
so não morre na praia", enfatizou 
Pedro Filipe Soares. Na véspera, o 
jantar do BE nas Caldas da Rainha 

Catarina Martins e Pedro Filipe Soares visitaram o Pinhal de Leiria e as zonas ardidas neste segundo dia das jornadas parlamentares do BE 

contou com a presença de um gru-
po de trabalhadores do Centro Hos-
pitalar do Oeste, que acabou por ser 
integrado depois de uma travessia 
na precariedade. Ao longo dos dois 
dias os 19 deputados do BE reuni-
ram-se com diversos agentes de vá-
rios concelhos do distrito, atraves-
sando áreas como o ambiente, a 
saúde, a educação e a cultura. Cata-
rina Martins passou a manhã em vi-
sita ao Pinhal do Rei, devastado pelo 
incêndio de 15 de outubro. 
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Fernando Negrão protagoniza 
primeiro debate com António 
Costa, depois de uma semana 
de alta tensão na bancada 
parlamentar social-democrata 

DN+ yrt2 
C 

Deputados à espera 
de vitória de Negrão no 
primeiro teste com Costa 

Debate. Com  a bancada em polvorosa, novo líder parlamentar social-
-democrata tem hoje o primeiro frente-a-frente com o primeiro-ministro 

APOIOS 

SUSETE FRANCISCO 

Fernando Negrão enfrenta hoje a 
primeira prova de fogo no debate 
quinzenal com o primeiro-minis-
tro, num verdadeiro clima de ten-
são entre os sociais-democratas. 
Com  a sombra de Hugo Soares a 
pairar na bancada, os deputados 
não pedem menos do que uma vi-
tória. 

A expectativa na bancada é a de 
que o novo líder parlamentar leve a 
melhor no primeiro confronto po-
lítico com António Costa. "O Dr. 
Fernando Negrão, com a experiên-
cia que tem, tem todas as condições 
para ganhar o debate, como tem 
acontecido com o PSD até agora. 
É isso que espero", diz ao DN Sérgio 
Azevedo, um dos deputados críti-
cos da forma como decorreu a elei-
ção do novo líder parlamentar. Mi-
guel Santos, outro ex-vice-presi-
dente da bancada,partilha a mes-
ma expectativa: "E um deputado 
experiente, com um currículo inve-
jável, já esteve no governo. Com  
certeza que o debate lhe vai correr 
bem" Os dois parlamentares—am-
bos apoiantes de Santana Lopes na 
corrida à liderança do partido —
convergem também na ideia de 
que este é um momento em que o 
PSD; enquanto partido com maior 
representação parlamentar e líder 
da oposição, tem de vincar uma 
oposição firme.A expressão "sessão 
de trabalho" (usada por Negrão 
para definir o debate quinzenal 
com o primeiro-ministro) não faz 
escola. "Eu prefiro a palavra debate. 
É um debate parlamentar", diz Sér-
gio Azevedo. "Os debates existem 
para o governo prestar contas. Com  
mais cordialidade ou menos cor-
dialidade, com mais festinhas ou 
menos festinhas, as questões têm 
de ser postas em cima da mesa", su-
blinha Miguel Santos, acrescentan-
do que isto é independente de 
questões de estilo. 

Mas a comparação com o ante-
cessor no cargo, Hugo Soares, será 
inevitável, refere ao DN outro par- 

lamentar social-democrata, defen-
dendo que o debate quinzenal de 
hoje, mas sobretudo a reunião do 
grupo parlamentar, marcada para 
amanhã, serão os momentos em 
que Fernando Negrão "ultrapassa 
ou não" o mau ambiente que se 
instalou na bancada desde a pas-
sada semana, quando Negrão foi 
eleito com 35 votos a favor, 32 em 
branco e 21 nulos. E que não tem 
como único alvo o líder parlamen-
tar . Um dos deputados mais críti-
cos insiste que Rui Rio, eleito em 
meados de janeiro, nunca se reu-
niu com a bancada, apesar de ter 
"forçado" a demissão de um líder 
parlamentar com "provas dadas", 
no caso Hugo Soares. Além disso, 
acrescenta a mesma fonte, Rio 
nunca falou publicamente em Ne-
grão, o que deixa o novo presiden-
te do grupo "abandonado à sua 
sorte". "Só sabemos que Rui Rio 
concordou que Negrão assumisse 
a liderança, após a derrota estron-
dosa, porque o próprio disse..." 

O DN apurou também que há 
alguns deputados que estão a ten-
tar apaziguar os ânimos de forma 
que a primeira reunião da banca-
da, na quinta-feira, e sem a presen-
ça de Rui Rio, não revele mesmo 
uma "rebelião" no grupo parla-
mentar. Uma das formas é a de ten-
tar estancar comentários mais ace-
sos nas redes sociais. 

Quem não resistiu a dizer o que 
pensa foi mesmo Teresa Morais, ex-
- vice-presidente do PSD. Numa 

"Não deveria ser 
necessário lembrar 
que o mandato de 
um deputado lhe é 
conferido pelo voto 
do povo", escreveu 
ontem Teresa Morais 

publicação no Facebook, a deputa-
da criticou os que "convidaram" os 
deputados críticos de Negrão a re-
nunciar aos seus mandatos. "Não 
deveria ser necessário lembrar a 
ninguém que o mandato de um 
deputado lhe é conferido pelo voto 
do povo! Não reconheço legitimi-
dade política nem moral a nin-
guém para fazer tal exigência. E 
digo mais. Se o objetivo é unir, não 
contribuam para dividir. Se o obje-
tivo é agregar, não afrontem!", 
escreveu Teresa Morais. Miguel 
Santos subscreve que algumas de-
clarações que se têm ouvido, exor-
tando deputados críticos a sair, 
"não aproveitam a ninguém", nem 
ao PSD nem ao seu presidente . E 
diz esperar, da reunião do grupo 
parlamentar amanhã, que Fernan-
do Negrão explique a estratégia e a 
forma como pretende "rentabilizar 
os deputados do PSD que existem 
e que não vão desaparecer". 

Para a manhã de sexta-feira está 
marcada a eleição dos 12 coorde-
nadores e 14 vice-coordenadores 
da bancada social-democrata. 
Uma vez concluída a eleição, o líder 
do partido, Rui Rio, deverá então 
agendar uma reunião com os de-
putados. Foi isso que deixou ante-
ver na última segunda-feira, depois 
da reunião com o Presidente da Re-
pública. "O grupo parlamentar não 
tem a direção toda eleita ainda, dei-
xe elegera direção toda, deixe esta-
bilizar, disse então Rui Rio. 

PSD e governo em "sintonia" 
Ontem, PSD e governo iniciaram 
oficialmente as negociações para 
um entendimento em torno do 
próximo quadro comunitário de 
apoios. "Há bastante sintonia. Es-
tou convencido de que vai ser pos-
sível chegar a acordo", afirmou o 
vice-presidente do PSD Manuel 
Castro Almeida, após cerca de uma 
hora e meia de reunião com o mi-
nistro do Planeamento e Infraes-
truturas, Pedro Marques. A próxi-
ma reunião ficou marcada para 
dentro de duas semanas. com  PAU-
LA SÁ e VALENMNA MARCEUNO  

FERNANDO NEGRÃO 

VANTAGENS 

> O novo líder parlamentar do PSD 
tem, como ele próprio salientou, 
uma vasta carreira como deputado. 
O que lhe dá lastro para conhecer 
todos os mecanismos parlamenta-
res. Além disso foi ministro da 
Justiça e diretor da PJ, cargos que 
também lhe dão experiência política. 

> Não ter sido um dos rostos do pas-
sismo dá a Fernando Negrão alguma 
margem para se esquivar dos ata-
ques que a esquerda terá preparados 
para o confrontar com os anos de go-
vernação PSD-CDS. E tem um perfil 
mais dialogante do que os antecesso-
res no cargo. 

> Fernando Negrão apoiou Santana 
Lopes e acabou a ter o apoio de Rio na 
corrida à liderança do partido. Não é 
um deputado com muitos anticorpos 
no grupo parlamentar, pelo menos 
até ao dia da sua eleição para a presi-
dência da bancada, quando acusou 
alguns deputados de "falta de ética".  

> Apesar de ter presidido a uma 
das comissões de inquérito parla-
mentar mais complexas, a do BES. 
Negrão raras vazasse viu no papel 
de confronto direto com o governo 
ou mesmo com os partidos da oposi-
ção. Esta é uma desvantagem que 
vai ter de gerir já a partir de hoje. 

> Apesar da vasta experiência política, 
ao novo líder parlamentar do PSD não 
são reconhecidos grandes dons de ora-
tória. O que dificultará bastante o seu 
papel na liderança da oposição no 
Parlamento, tanto mais que Costa e os 
homólogos à esquerda são exímios na 
arte do combate político. 

> Integrou na sua lista à direção da 
bancada pessoas que estiveram do 
lado de Rui Rio e de Santana Lopes, 
mas acaba por ter poucos apoios ge-
nuínos no grupo. Se as coisas lhe 
correrem mal, é provável que não 
haja muitos a ir em seu socorro na 
tentativa de apaziguar a bancada. 

DESVANTAGENS 
CARREIRA 

DISCURSO 
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Jerónimo avisa Costa sobre 
geometrias variáveis" 

Helena Roseta na Assembleia Municipal de Lisboa 

Roseta quer que seja possível 
votar contra. Porque há 
sempre alguém que diz não 

ESQUERDA PCP abre hoje 
o debate com leis laborais e 
as comunicações que conti-
nuam por restabelecer nas 
zonas afetadas pelos fogos 

O debate quinzenal que hoje es-
treia o frente-a-frente entre Fer-
nando Negrão eAntónio Costa será 
também o primeiro em que a es-
querda se confronta com um go-
verno à procura de entendimentos 
à sua direita. Um quadro político 
que tem merecido avisos do PCP e 
do Bloco de Esquerda. Ontem, foi a 
vez de Jerónimo de Sousa: "Isto não 
vai lá com geometrias variáveis." 

"Traduzindo isso numa expres-
são daqui há uns anos, é a chama-
da geometria variável: entendi-
mento com uma parte em ques-
tões sociais, entendimento com 
outro nas questões de fundo, es-
truturais. Isto não vai lá com geo-
metrias variáveis, mas com a rutu-
ra com a politica de direita que nos 
tem afligido durante tantos anos",  

afirmou o secretário-geral comu-
nista, que falava à porta da OGMA 
- Indústria Aeronáutica de Portu-
gal, no início de uma campanha 
nacional de contacto com traba-
lhadores. 

Os direitos de quem trabalha se-
rão, aliás, um dos temas eleitos 
pelo PCP para o debate de hoje -
que é aberto precisamente pela 
bancada comunista. O outro será 
"esse drama, escândalo, de haver 
tantos portugueses, depois dos in-
cêndios Ide junho e outubro de 
2017), que continuam sem ter a 
possibilidade de ter um telefone 
fixo" nas zonas afetadas pelos fo-
gos. Jerónimo de Sousa prometeu 
ainda confrontar o primeiro-mi-
nistro com a questão de longas car-
reiras contributivas. 

Um tema que deverá ser suscita-
do também pelo Bloco de Esquer-
da, que nas jornadas parlamenta-
res que ontem terminaram exigiu 
respostas ao executivo de António 
Costa até final do primeiro trimes-
tre (ver página 7). 

REGIMENTO A deputada do PS 
defende que se admita 
na eleição de pessoas 
no Parlamento o que se 
tornou possível em Lisboa 

É mesmo assim. Na Assembleia da 
República (AR), os boletins de voto 
para a eleição secreta de pessoas 
não têm um quadrado que permi-
ta ao deputado votar "contra". Nem 
quando se trata de eleições para ór-
gãos externos à Assembleia da Re-
pública-várias, desde o Provedor 
de Justiça a juízes do Tribunal 
Constitucional, passando por re-
presentantes em várias outras en-
tidades - nem quando se trata da 
eleição de um líder parlamentar. 

Fernando Negrão, no PSD -que 
hoje se estreará como líder parla-
mentar num debate quinzenal 
com o primeiro-ministro (ver texto 
principal) -, foi há dias presentea-
do pela sua bancada com 32 votos 
brancos e 21 nulos. Mas mesmo as-
sim considerou-se eleito, com os35 
votos favoráveis que lhe restaram, 
porque o boletim não permitia ne-
nhum voto claramente "contra". 
Em teoria, não havendo a possibi-
lidade desses votos "contra", Ne-
grão até poderia ser eleito com 
apenas um voto a favor - o seu? -, 
com os restantes 88 deputados da 
bancada do PSD a votar em branco 
ou a anular o voto. 

No Parlamento, na eleição de 
pessoas para órgãos externos - ou 
até para órgãos internos, como o 
próprio cargo de presidente da As-
sembleia da República-, os chum-
bos só ocorrem por falta de um nú-
mero mínimo de votos favoráveis 
necessários legalmente (por exem-
plo: dois terços dos deputados) e 
nunca porque o número de votos 
contra é superior ao número de vo-
tos a favor. Tem acontecido recen-
temente com a candidatura do PS 
ao Conselho Superior de Seguran-
ça Interna. Jorge Lacão foi chum-
bado duas vezes por não ter tido 
dois terços de votos a favor e depois 
dele um outro deputado socialista, 
Fernando Anastácio. 

O caso de Negrão levou a depu-
tada do PS Helena Roseta - uma 
das mais veteranas deputadas no 
Parlamento, fundadora da demo-
cracia enquanto deputada consti-
tuinte - a sugerir, em declarações 
ao DN, que os trabalhos de revisão 
do regimento da Assembleia da Re-
pública, a iniciar-se agora, mudem  

os boletins de votos, nomeada-
mente quando se trata de eleger 
pessoas para órgãos externos à AR 
(porque internamente os partidos 
organizam-se como quiserem). 

"As pessoas têm de ter a liberda-
de de votar contra, é uma questão 
de transparência", diz- e assumin-
do logo de seguida, na primeira 
pessoa, o que acontece quando 
essa possibilidade não existe: "Eu já 
tive de riscar um boletim todo por-
que não podia votar contra." 

Segundo conta, foi essa situação 
- que, como se viu no caso de Ne-
grão, pode provocar problemas de 
legitimidade dos eleitos, fragilizan- 

Na AR, a eleição de 
pessoas só falha por 
ausência de número 
mínimo de votos 
favoráveis, não 
por os votos contra 
serem superiores 

Helena Roseta 
assume que já 
anulou votos apenas 
porque estava 
impedida de votar 
contra: "Risquei 
o boletim todo" 

do-os- que a levou a mudar os mé-
todos na Assembleia Municipal de 
Lisboa, que preside desde 2013, 
eleita como cabeça-de-lista do PS. 
Porque, "mudando os métodos, 
mudam os resultados", Helena Ro-
seta dinamizou urna mudança de 
práticas no "parlamento" da capi-
tal, fazendo que nos boletins de vo-
tos para a eleição de pessoas pas-
sasse a ser possível o voto contra. E, 
segundo conta, não veio daí ne-
nhum mal ao mundo. As votações 
continuaram a ser feitas como 
eram feitas antes. Da mudança não 
resultou qualquer bloqueio. 

Roseta faz esta proposta no con-
texto de um processo de alterações 
do regimento da Assembleia da Re-
pública que Ferro Rodrigues quer 
iniciar. Uma matéria que está em 
debate é a das votações por banca-
da, para evitar eventuais votações 
contrárias por bancada às que se 
verificam por votos nominais, 
dado o quórum na sala 

Também foi consensualizado o 
esforço para que o agendamento 
de iniciativas legislativas seja feito 
quando as propostas já deram en-
trada ou dão entrada durante a 
conferência de líderes em que se-
jam agendadas (e assim não se 
agendem para o plenários diplo-
mas antes de estes verdadeiramen-
te existirem). 

Sem consenso permanecem 
ainda os prazos para os agenda-
mentos potestativos (agendamen-
tos impostos apesar de terem opo-
sição maioritária). 
JOÃO PEDRO HENRIQUkS, can MIGUEL 
MARUJO 
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Para aumentar a segurança 
nas estradas. UE está a estudar 
controlo de velocidade para 
carros e sistema que os impe-
ça de andar se o condutor tiver 
mais álcool no sangue do que 
a lei pennite. eia.» 

Turismo. Preços médios por quarto têm subido, aproximando-se 
dos 90 euros, depois das quebras acentuadas nos anos da crise, 
lembra associação do setor. Ainda estão, porém, longe da média 
cobrada nos grandes destinos europeus. Portugal é, depois da 
Islândia, o país onde esse valor mais aumentou no último ano. sai. 
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VIRIATO 
SOROMENHO-
-MARQUES 
PROFESSOR 
UNIVERSITÁRIO 

Sinais de vida numa democracia frágil 

A
22 de fevereiro ocorre-
ram em Portugal dois 
acontecimentos que 
ilustram a mensagem 
contida no título deste 

artigo: a nossa democracia ainda 
não foi devorada pelo vírus popu-
lista, mas há evidentes sintomas 
da sua fragilidade e é incerto o 
destino dos sinais de vitalidade 
que contra eles se erguem. O pri-
meiro acontecimento do dia 22, 
onde a vitalidade parece corrigir a 
fragilidade, consistiu num invul-
gar encontro em Loulé que reuniu 
12 presidentes de câmaras (in-
cluindo o malogrado Carlos Silva e 
Sousa, edil de Albufeira, que tra-
vou nesse dia o seu último e gene-
roso combate cívico), a Região de 
Turismo do Algarve, associações 
empresariais, ONG, entre outras 
entidades. O resultado do concla-
ve traduziu-se numa tomada de 
posição pública e fundamentada 
contra a decisão do secretário de 
Estado da Energia, Jorge Seguro 
Sanches, de prolongar o contrato 
de pesquisa de petróleo do con-
sórcio ENI/Galp ao largo de Alje-
zur até ao final de 2018. Quem es-
tudar o labiríntico e sigiloso dos-
siê das concessões de prospeção 
de combustíveis fósseis conferi-
das por sucessivos governos la-
mentará a incompetência desses 
contratos na defesa do interesse 
público e da segurança ambiental. 

O lesivo e tradicional modelo de 
lucros privados, prejuízos públi-
cos, mantém-se. Quem julgar que 
a entrada em cena da "geringon-
ça" mudou alguma coisa ficará 
surpreendido por verificar que o 
governo Costa fechou os olhos e 
os ouvidos, apesar da recusa unâ-
nime do anunciado furo de pros-
peção a 40 km ao largo de Aljezur, 
tanto na consulta pública TUPEM 
(Título de Utilização Privativa do 
Espaço Marítimo) como na aus-
cultação direta aos municípios. 
Nenhum governo deve desprezar 
a voz de uma região inteira, seja 
por via dos 40 mil cidadãos que se 
manifestaram pessoalmente na 
consulta pública, seja através dos 
seus autarcas eleitos. Prolongar 
a concessão significa não com-
preender o perigo e a perturbação 
para o país se fossem encontradas 
reservas de petróleo na costa al-
garvia e alentejana. Todos nos 
lembramos como o acidente de 
2010 na plataforma Deepwater 
Horizon da BP, a 66 km da costa da 
Louisiana, provocou o maior der-
rame de crude da história, afetan-
do ainda hoje o ambiente e a eco-
nomia de cinco estados norte-
-americanos do golfo do México. 
O governo Costa ainda não perce-
beu que não é possível, ao mesmo 
tempo, aplaudir a galinha de ovos 
de ouro do turismo e da sustenta-
bilidade ambiental, e depois ne- 

gociar com as raposas que que-
rem pilhar o galinheiro. 

Também no dia 22 foi eleito o 
novo presidente do grupo parla-
mentar do PSD. Fernando Negrão 
recebeu apenas 35 dos 88 votos 
expressos. Como se ninguém esti-
vesse a olhar, 53 deputados do 
PSD receberam à pedrada o novo 
presidente do partido, sendo Ne-
grão atingido como vítima colate-
ral. Passos Coelho saiu de cena, 
mas deixou o terreno que Rui Rio 
vai pisar pejado de minas e arma-
dilhas. Este voto cobarde, de 
quem não tem coragem para dar a 
cara na luta eleitoral, e a coberto 
da noite calada do voto secreto 
comete autofagia partidária, reve-
la bem como o nosso sistema elei-
toral se tornou inimigo da demo-
cracia representativa. Na sua re-
beldia anónima e preguiçosa, 
esses deputados do PSD revelam 
a fragilidade moral mais vasta da 
partidocracia que coloniza a 
Constituição. Muitos deputados 
não se sentem responsáveis pe-
rante os seus eleitores, nem se-
quer o simulam. Respondem 
apenas aos chefes de fação que 
os colocam num lugar elegível. 
Este é um sistema endogâmico 
que seleciona demasiados triba-
listas sem mérito. Uma doença 
que mata a confiança, atingindo 
o próprio coração da representa-
ção democrática. 
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Almada era governada por líderes 
do partido comunista há 43 anos, 
até que Inês de Medeiros, ex-de-

putada, atriz, filha do maestro Victorino 
de Almeida, candidata pelo PS, venceu a 
histórica autarquia, ligada desde o 25 de 
Abril à CDU. Mas a derrota do partido de 
Jerónimo de Sousa (que alguns descrevem 
mesmo como ‘hecatombe’) foi mais aguda: 
perdeu dez autarquias, incluindo Barreiro 
e Beja, onde eram líderes há anos.Os nú-
meros do pós-autárquicas são duros para 
os comunistas: passou das 34 autarquias 
ganhas em 2013 para 24. Há quatro anos, 
a CDU tinha conquistado dez câmaras aos 
socialistas – agora, das dez que perdeu, 
nove foram ganhas pelo partido de Antó-
nio Costa. Foi o caso de Almada, Barreiro, 
Alcochete e Beja, por exemplo. A sul do 
Tejo, onde a implantação autárquica da 
CDU sempre foi mais forte, além de Alma-
da, mítico bastião de Jerónimo de Sousa, 
os comunistas perderam o Barreiro – onde 
os sindicatos do PCP sempre tiveram gran-
de poder, devido à quantidade de indús-

trias do concelho –, Alcochete, Beja, Bar-
rancos, Moura, Castro Verde (governada 
pela CDU desde o 25 de Abril, tal como 
Almada), e Alandroal, em Évora (apesar 
de terem mantido a capital de distrito). 
A norte do rio, o partido de Jerónimo de 
Sousa não conseguiu manter Constância, 
no distrito de Santarém, assim como Pe-
niche. Assim, a influência do PCP ao nível 
do poder local fica reduzida, de uma for-
ma a que nunca tínhamos assistido antes. 
Também o PSD sofreu uma inesperada 
derrota nas autárquicas de 2017. As sonda-
gens apontavam para um mau resultado, 
mas a contagem de votos conseguiu supe-
rar as piores expectativas: o partido laranja 
conquistou apenas 79 presidências de câ-
mara sozinho e 19 em coligação, contra as 
106 câmaras, 86 conquistadas sozinhos e 
20 em coligação com o CDS, que conseguiu 
em 2013 (já na altura um mau resultado, 
pois em 2009 os sociais-democratas conta-
vam com um total de 139 câmaras contra 
132 do PS). Dos concelhos mais populosos, 
o PSD conseguiu manter Braga e Cascais, 

mas não reconquistou mais nenhum. 
Face a estes números, ainda na noite elei-
toral, Passos Coelho começou por admitir 
que o PSD tinha sofrido “um dos piores 
resultados de sempre” e prometeu “pon-
derar devidamente”, acabando por revelar, 
algum tempo mais tarde, que não se recan-
ditaria à presidência do partido. 

O fim de lideranças  
históricas e mudanças  
no paradigma
PSD e CDU foram os principais derrotados nas autárquicas de 2017.  
Mas essa não foi a única revolução a que assistimos no poder local.

 MUDANÇAS DE PARADIGMA 

A INFLUÊNCIA DO PCP AO 
NÍVEL DO PODER LOCAL 
FICA REDUZIDA, DE UMA 
FORMA A QUE NUNCA 
TÍNHAMOS ASSISTIDO ANTES. 
TAMBÉM O PSD SOFREU 
UMA INESPERADA DERROTA 
NAS AUTÁRQUICAS

Página 13
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OPINIÃO

As discussões temáticas envolvem 
desafios decisivos para os municí-
pios e para as áreas metropolitanas, 

que se sentem empenhadas no processo e 
na sua prossecução, de acordo com os prin-
cípios da coesão territorial e de sustentação 
financeira do poder local. As autarquias co-
nhecem melhor as necessidades, as reali-
dades e os problemas, têm proximidade, e, 
por isso, a descentralização de competências 
faz todo o sentido, quando feita de forma 
consciente e coerente.

Quando aceitei o convite para presidir 
ao Conselho Metropolitano do Porto assumi, 
desde logo, o desafio de transformar esta 
entidade num verdadeiro interlocutor de um 
transparente processo de descentralização, 
rejeitando a ideia de que este possa ser um 

alijar de responsabilidades da parte do Go-
verno para os municípios. Sabendo que te-
mos um longo caminho a percorrer, temos 
vontade de trabalhar com todas as entidades 
que estão no terreno, com os municípios e, 
também, com o poder central, de forma leal 
mas reivindicativa.

Levando em conta estes objetivos, as 
áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa 
entenderam unir esforços para um derra-
deiro contributo, a apresentar ao Governo, 
tendente a demostrar o seu empenho, bem 
como dos respetivos municípios, ao mesmo 
tempo que assumem uma participação ativa, 
de forma a contribuir para a concretização 
de uma das mais importantes reformas do 
País. Foi neste quadro que se realizou, em 
Vila Nova de Gaia, a primeira cimeira entre 

DESCENTRALIZAÇÃO 
será o grande desafio 
do poder local
O processo de descentralização assumido pelo Governo de Portugal terá, em 2018, um momento 
decisivo para a sua materialização. Trata-se de uma reforma estrutural do País, tendente a um 
novo modelo de desenvolvimento e de participação cidadã.

 REFORMA 

Eduardo
Vítor

Rodrigues
PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE GAIA
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estas duas áreas metropolitanas, corolário 
do trabalho realizado nas últimas semanas. 
Assumimos a vontade de ter mais respon-
sabilidades na descentralização e na área 
dos transportes, sendo que o próximo passo 
será a apresentação de uma contraproposta 
ao Governo, área por área. Em cima da mesa 
estarão as competências que queremos as-
sumir e a forma como deverá concretizar-se 
uma passagem de testemunho que permita 
flexibilidade e que rejeite soluções minima-
listas. Esta contraproposta será negociada 
com o Governo até março, momento em 
que se realizará uma nova cimeira na ex-
pectativa de que já exista uma definição 
mais concreta para finalizar o processo de 
descentralização. 

Desta reunião saiu a conclusão de que 
a mobilidade e as alterações climáticas são 
dois dos principais grandes desafios das 
cidades e, tal como Fernando Medina, pre-
sidente da Área Metropolitana de Lisboa, 
também acredito que a bilhética está to-
talmente desadequada e desintegrada no 
contexto atual das áreas metropolitanas. 
Neste sentido, esta questão da bilhética é 
absolutamente decisiva, porque estamos 
convencidos de que a descentralização só 
faz sentido se trouxer qualidade de vida para 
as pessoas e desenvolvimento para os terri-
tórios. E, sem a bilhética, não há qualidade 
de vida no que diz respeito à mobilidade e 
ao ambiente. 

Com esta passagem de testemunho, 
recusamos ficar com burocracias. Os mu-
nicípios sentem, e já mostraram, que são 
capazes de tomar decisões políticas e, como 
tal, pretendem assumir mais do que a mera 

gestão administrativa, burocrática e infra-
estrutural, indo bem mais longe do que as 
tarefas minimalistas que os ministérios es-
tão disponíveis a ceder. Acredito que todas 
as cidades irão beneficiar deste processo de 
emancipação, mas acredito, sobretudo, que 
no fim serão os cidadãos os verdadeiros 
vencedores de um processo que é único. 
Este é o primeiro grande processo que 

envolve todos os municípios, é o primeiro 
grande músculo da área metropolitana. 

Recordo-me de um trabalho de inves-
tigação teórico-prática que apresentei, em 
1997, no âmbito do mestrado de «Sociolo-
gia, Poder Local, Desenvolvimento e Mu-
dança Social», realizado na Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto. Já nessa 
altura se falava na necessidade premen-
te de descentralização de competências. 
O poder local vivia no dilema de respon-
der às imensas solicitações das populações, 
mas, ao mesmo tempo, de não ter capaci-
dade financeira – nem receitas próprias, 
nem transferências do poder central – para 
lhes dar a adequada resposta. Era tenden-
cialmente mais claro que se assistia a um 
processo de concentração do poder no 
aparelho estatal, “que, a momentos, dis-
tribui algumas competências (ou alivia-se 
de algumas tarefas) sem fazer uma clara 
transferência de verbas (a descentralização 
só será efetiva se se fizer acompanhar dos 
respetivos instrumentos – legais e financei-
ros – para a sua prossecução)”. 

Decorridas duas décadas, há uma clara 
tendência para alterar uma realidade que 
outrora era assertiva. O poder local tem, 
por tudo isto, um conjunto de desafios de 
enorme relevância e impacto pela frente, 
mas acredito que, hoje, estamos mais fortes 
relativamente à descentralização de com-
petências, a grande reforma do Estado de 
que o País há muito precisa. Muito além 
de uma mera delegação de competências, 
este processo deve afigurar-se como um 
instrumento de desenvolvimento único 
para Portugal.

O PODER LOCAL TEM UM 
CONJUNTO DE DESAFIOS 
DE ENORME RELEVÂNCIA 
E IMPACTO PELA FRENTE, 
MAS ACREDITO QUE, HOJE,
ESTAMOS MAIS FORTES

A MOBILIDADE E AS ALTERA-
ÇÕES CLIMÁTICAS SÃO DOIS 
DOS PRINCIPAIS GRANDES 
DESAFIOS DAS CIDADES. 
TAMBÉM A BILHÉTICA ESTÁ 
TOTALMENTE DESADEQUADA 
E DESINTEGRADA
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Da loucura à realidade, presidente da Câmara Municipal de Cascais aposta forte na área da mobilidade 'AO IN RilRIO 

Carreiras avança com proposta 
revolucionária nos transportes 

Social-democrata quer passe único metropolitano e transportes 
públicos rodoviários (TPR) tendencialmente gratuitos em Cascais 

LAURA RAMA ES 
lawaramires@ionline.pr  

O presidente da Câmara de ('agis apre-
sentou ontem em reunião plenária com 
os funcionários da autarquia um con-
junto de propostas revolucionárias para 
o setor dos transportes públicos. Carrei-
ras quer os transportes públicos no con-
celho e na área metropolitana de Lisboa 
tendencialmente gratuitos. 

Em Cascais, avança já. Na Grande Lis-
boa, o social-democrata anunciou que 
vai fazer a proposta de um passe único 
metropolitano (para todos os transpor-
tes) na reunião que vai ter com o Presi-
dente da República. Marcelo Rebelo de 
Sousa, com o primeiro-ministro, Antó-
nio Costa, e com os presidentes das Câma-. 
ras de Lisboa, Fernando Medina, e do 
Porto, Rui Moreira. Foi o próprio Car-
los Carreiras que anunciou a reunião, 
agendada para 20 de março. no encon-
tro que juntou todos os cerca de 400 
funcionários da Câmara de Cascais, esta 
terça-feira, no Centro de Congressos do 
Estoril. 

A ideia é que tal PASSE' único - que inclui 
autocarros, metro, comboio e barco -
tenha o preço fixo na ordem dos 30 eums. 

"O lançamento do concurso de Trans-
portes Públicos Rodoviários (TPR) terá 
de estar concluído e em funcionamento  

em até dezembro de 2019. Posso dizer 
que nunca tivemos uma perspetiva de 
fazê-lo de forma isolada, ou seja, pormos 
~Ais como uma ilha ,como fomos acu-
sados. Tinhamos era a noção de que se 
não tomassemos esta decisão tudo teria 
ficado na mesma e -estaríamos exata-
mente iguais, ou até pior, ao que estava-
mos quando assumimos esta decisão de 
nos constituirmos como autoridade muni-
cipal de transportes", afirmou Carreiras. 

"Neste plano da mobilidade começa-
mos a falar de uma coisa que todos diziam 

No seguimento 
da proposta do passe 
único metropolitano, 
Carreiras ira reunir, 

a 20 de março, 
com Marcelo Rebelo 

de Sousa, António Costa 
e os presidentes 

das câmaras de Lisboa, 
Fernando Medina, 

e do Porto, Rui Moreira 

que éramos loucos e que não era possí-
vel, mas que agora já todos dizem ser 
possível - que o modelo que estamos a 
desenvolver [transporte público rodo-
viário nas fronteiras de Cawais e dentro 
do concelho] irá promover que seja ten-
dencialmente gratuito", assegurou. 

CÂMARAS EM SINTONIA Durante o seu 
discurso, Carreiras abordou ainda a atual 
sintonia política entre a Câmara de Lis-
boa. entregue ao PS, e a de Cascais, um 
fator que considera essencial para levar 
a proposta a bom porto. "Neste momen-
to estamos sintonizados politicamente 
e também do ponto de vista técnico. De 
facto. quando se fala no BRT na AS [cor-
redor dedicado a autocarros], não quer 
dizer-que tenhamos desistido da linha 
de comboio. Quer eu quer o Fernando 
Medina continuamos a insistir na linha 
de comboios, mas precisamos de ter alter-
nativas que possam funcionar e servir 
para a coesão territorial e social", adian-
tou Carreiras. 

"Se queremos apostar, de facto, no trans-
porte público e não individual, se quere-
mos apostar na geração e democratiza-
ção de oportunidades, se queremos apos-
tar em meios que sejam mais amigos do 
ambiente. ou menos agressores do ambien-
te, temos de fazer estes saltos completa-
mente disruptivos", disse. Página 16
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Bento XVI 
Foi há 5 a 
exatos q 
o Papa di 
adeus ao tron 
de São Pedro 

PÁGS. 28-29 

PREVENÇÃO DE 
INCÊNDIOS. AUTARCAS 
EM CHOQUE FRONTAL 
COM O GOVERNO 
Bombeiros já avisaram 
que não estão disponíveis 
para limpar florestas 

"A lei é para aplicar", 
diz Capoulas Santos // PÁG. 10 

Primeiro dia de Negrão 
é o último de Passos 

no parlamento 
Fernando Negrão estreia-se hoje como sucessor 

de Hugo Soares. "Se escorregar no quinzenal, 
o ambiente não vai ser bom", avisa deputada. 

Passos Coelho diz adeus à Assembleia 
II  PÁGS. 24 

Festival. 
Diogo Piçarra 
desiste após 
suspeita 
de plágio 
// PÁG. 11 

Carlos Carreiras 
quer passe 
único para área 
metropolitana 
por 30 euros 
// PÁG. 48 

Conheça 
os seis casos 
que chamaram 
a atenção do 
comité antitortura 
// PÁGS. 8-9 

Champions. 
Novas regras 
tomam vida 
mais difícil aos 
portugueses 
// PÁG. 48 

1,20 // Ouartaieira, 2816.49So 2018NAm 8// Ninem 2843N Ditin Mário RirnIres//01c soalha 'tf Minho/MIK «Alata alwila Ana Sá Lopas // Stahl«  executiva JOS Crnta Sarava II Dr de St FrenciscoMee 

PUB 

1(1( I  '  r
V  

FACA MAIS COM AS SUAS POUPANÇAS. 
Certificados do Tesouro Poupança Crescimento 

4 

DIA MUNDIAL DAS DOENÇAS RARAS 

Aqueles que apoiaram sempre não querem 
hoje ter nada a ver com a causa 
Como é o dia-a-dia na Casa dos Marcos depois do escândalo Raríssimas // PÁGS. 18-25 
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Bloco 
ameaça PS 
na questão 
das longas 
carreiras 
contributivas 

Pedro Filipe Soares 
denunciou "boicote" 
no PREVPAP 

O Bloco de Esquerda desafiou 
ontem o governo de António.  
Costa a cumprir com a palavra 
dada em relação às longas car-
reiras contributivas. De outro 
modo, o partido tomará o pro-
cesso nas mãos e irá tentar 
encontrar uma solução sozinho. 
"O desafio que lançamos é que 
o governo cumpra por escrito 
a palavra que deu a este parcei-
ro e que durante o primeiro tri-
mestre do ano leve por diante 
a segunda fase de acesso à refor-
ma para as longas carreiras con-
tributivas", afirmou o líder par-
lamentar do Bloco. 

"Se o governo. até ao final do 
mês de março. não cumprir com 
a palavra dada", então os blo-
quistas "tomarão em mãos essa 
legislação" e disputarão uma 
"maioria para poder aprovar 
este diploma", garantiu Pedro 
Filipe Soares. 

O deputado aproveitou ainda 
para denunciai-  aquilo a que cha-
mou um "boicote" ao processo 
de regularização dos precários 
do Estado (PREVPAP). O líder 
da bancada parlamentar do BE 
não tem dúvidas: "Há dirigen-
tes, instituições e até comissões 
de avaliação que estão a tentar 
boicotar" o processo. 

"Os concursos estão atrasados 
e a situação leva a que muitos 
dos concursos estejam a ficar 
no seu término". alertou Soares. 
Este atraso implica que muitos 
dos trabalhadores com víncu-
los precários ao Estado correm 
o risco de ficarem no desempre-
go, algo que, caso venha a acon-
tecer. violará, segundo o bloquis-
ta, o espírito da lei. 

É por isso que o Bloco interpe-
lará a 7 de março o governo no 
parlamento, recusando que esta 
seja "mais uma interpelação" 
que fica "nas paredes da assem-
bleia". O Bloco pretende "ser a 
voz de todos" precários abran-
gidos pelo programa e que têm 
"o legítimo anseio de terem um 
contrato com direitos". Página 18
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O Opiniões 
COM VISTA PARA O ATLÂNTICO 

Ordem para descentralizar 

Com a aparente conversão plena dos socialistas à causa da descentralização 
e com uma liderança do PSD apostada em restaurar relações com o PS em áreas-chave, 
parece que o país tem, finalmente, condições para avançar 

Carlos Carreiras 

A descentralização não pode ser uma refor-
ma de Santa Engrácia. 

É preciso fazer. É urgente concretizar. 
O estranho é ainda não ter sido feita. 
Se o país precisa; 
Se o Presidente da República é a favor. 
Se o primeiro-ministro e o Partido Socia-

lista se dizem pela descentralização; 
Se o Partido Social Democrata, o maior 

partido na Assembleia da República, e o 
CDS são mesmo pela descentralização; 

Se a maioria esmagadora das câmaras 
deste país são lideradas por autarcas 
que são apoiados pelos partidos da cau-
sa descentrai izadora; 

Se estão retinidas todas estas axidições para 
reformar, não se percebe por que razão a des-
centralização nunca mais vê a luz do dia. 

Talvez por birra ou taticismos, o PS no 
parlamento e o governo socialista rejeita-
ram sempre discutir as propostas do PSD 
sobre a descentralização. Com  o ar mais 
cândido do mundo, o PS pedia diálogo à 
segunda, quarta e sexta. Mas terça, quin-
ta e sábado, o mesmo PS queimava ardi-
losamente todas as propostas da oposição. 
Isto é o que uma história recente nos diz. 
(E já que falamos em História, é bom não 
esquecer que os socialistas boicotaram 
todos os esforços do governo PSD no sen-
tido da maior autonomia das autarquias. 
retirando todos os seus presidentes de 
câmara das negociações.) 

Com a aparente conversão plena dos 
socialistas à causa da descentralização, 
com uma nova liderança no PSD aposta-
da em restaurar relações com o PS em 
áreas chave, parece que o país tem, final-
mente, condições para avançar. 

Aviso, porém, que não é sábio nem pru-
dente avançar de qualquer maneira nes-
te dossiê. 

Como tenho dito, a descentralização é 
uma das mais importantes componentes 
da reforma do Estado. É uma boa refor-
ma essencialmente por três razões: (1) por-
que nos permite repensar a reforma admi-
nistrativa e o modelo de país que temos 
sem termos de enveredar pelo debate da 
regionalização; (2) porque é um modelo 
económico racional, no qual um curo de 
investimento da administração local cor-
responde a três eures de despesa da admi-
nistração central: (3) porque resolve pro-
blemas das pessoas, impele à ação dos 
poderes públicos e traz a decisão para pata-
mares mais próximos dos cidadãos, pro-
movendo um maior escrutínio da admi-
nistração e um maior envolvimento das 
pessoas na vida comunitária 

Por produzir tantas alterações no esta-
do das coisas, a ideia de descentralização 
foi colecionando inimigos. Mesmo não 
sendo óbvios e assumidos, são muitos os 
seus detratores. 

O PCP, por exemplo, defende uma des-
centralização universal. Todos recebem 
tudo na mesma proporção. Sem qualquer 
preocupação com a especificidade terri-
torial, massa crítica local ou capacidade 
efetiva de prestação de serviços públicos. 
Se, digamos, Lisboa recebe competências 
na saúde, Rabo de Peixe recebe as mes-
mas competências na saúde. O glorioso 
"de cada qual, de acordo com a sua capa-
cidade; a cada qual, de acordo com a sua 
necessidade". 

Esta ideia, que nutre simpatias em alguns 
setores socialistas, é o "cavalo de Troia" 
da descentralização. 

Por aqui, não vamos bem. O caminho 
não pode ser este. Nem pode ser, diga-se, 
o de uma reforma que à boleia da repro-
gramação dos fundos comunitários volta 
a despejar dinheiro no interior do país. 
Parte de Portugal está deserto, mas não é 
por falta de investimentos. É por falta de 
estratégia política e de visão de conjunto 
sobre o país que queremos ser. 

Também não podemos ter uma descen-
tralização minimalista, pensando que dan-
do pouco a poucos a coisa se resolve. Isto 
é o que não se pode fazer. 

Pouco se conhece das propostas dos dois 
maiores partidos sobre a matéria E o tem-
po para acordar o que quer que seja está 
a esgotar-se. Tenho, a propósito das pro-
postas para a descentralização, muita expe-
tativa em relação à reunião que terá lugar 
a 20 de março e que, por iniciativa do pre-
sidente da Câmara de Lisboa, Fernando 
de Medina, junta as presidências de câma-
ra das áreas metropolitanas de Lisboa e 
Porto, o Presidente da República e o pri-
meiro-ministro. 

Há três objetivos que uma descentrali-
zação séria tem de cumprir. 

Primeiro objetivo: tem de ser ambi-
ciosa nos objetivos e robusta nos meios. 
Saúde, educação, mobilidade, cultura, 
gestão do território e muitas outras 
áreas devem ser objeto do espírito des-
centralizador. O Estado deve passar, 
sem reservas, para a autonomia e ges-
tão dos municípios as políticas seto-
riais. Isto implica, necessariamente, 
uma transferência de recursos finan-
ceiros e humanos correspondentes. 
O Estado não pode ficar preso a dog-
mas ideológicos e deve encarar a auto-
nomia da autarquia local com natura- 

lidade e como a forma mais avançada 
de governo dos cidadãos. 

Segundo objetivo: tem de ser realista e 
gradual. Não se pode descentralizar tudo 
para todos, pelas razões que atrás se enun-
ciaram, e também não se pode fazer tudo 
de um dia para o outro. Os projetos-pilo-
to têm o mérito do gradualismo e de per-
mitirem a aprendizagem com tentativa e 
erro. Municípios com menos margem de 
manobra para falhar podem, desta forma, 
encurtar a curva de aprendizagem graças 
aos que assumiram projetos-piloto. 

Quando se sistematizar a descentraliza-
ção, talvez seja útil fazê-lo em três níveis: 
municípios com 50 mil habitantes (ou 
menos) recebem um conjunto de compe-
tências-base: câmaras entre 50 mil e 130 
mil pessoas recebem competências mais 
latas; e os 20 maiores municípios, por 
terem massa crítica e capacidade instala-
da, podem receber todas as competências 
em todas as políticas setoriais. 

Terceiro objetivo: não pode ser uma regio-
nalização encapotada e não pode estar des-
ligada de uma reorganização territorial. 

A descentralização mata a burocracia. 
não cria novas camadas de decisão opa-
cas e não escrutinadas. Descentralizar não 
é regionalizar. Mas pode ser, e deve ser, 
uma oportunidade para os municípios se 
agregarem: se já partilham os problemas 
e os desafios (por exemplo, na mobilida-
de), nada os impede de partilharem as 
competências e os recursos. 

Há descentralizações e descentraliza-
ções. Podem ter o mesmo nome, mas não 
são a mesma coisa. 

Ao longo das próximas semanas deta-
lharei neste espaço o que pode ser a des-
centralização positiva em cada urna das 
suas áreas-chave. 

Esavve à quarta feira 
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Radar 

Parlamento. 
Primeiros 
passos_ de 
Negrão são 
os ultimos 
de Passos 

Hoje é o primeiro embate como lider 
da bancada da oposição do antigo 
diretor da PJ com o primeiro-ministro 

SEBAS11A0 BUGALHO 
sebastíao.bugalho c(Oonline.pt 

É uma coincidência com simbo-
lismo político. No primeiro dia 
em que Fernando Negrão con-
duzirá pela primeira vez um deba-
te quinzenal à frente da banca-
da do PSD, Pedro Passos Coelho 
terá o seu último dia na Assem-
bleia da República. Passos, que 
já anunciara a renúncia ao man-
dato parlamentar, entrará hoje 
pela última vez em São Bento 
como deputado eleito na cor-
rente legislatura. 

Na política, Negrão sempre teve 
sorte maior em funções parla-
mentares do que em funções exe-
cutivas. Pelo menos, no que à 
durabilidade das funções diz res-
peito. Foi ministro de Santana 
Lopes, na conhecida brevidade 
que esse executivo teve. e foi tam-
bém ministro de Passos Coelho, 
no governo dos 28 dias cuja bre-
vidade é igualmente indesmen-
tível. A direita, na ressaca de per-
der a maioria absoluta em 2015, 
apostou nele para presidente da 
Assembleia da República. Mas a 
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O nome de Negrão 
apareceu como candidato 
à liderança parlamentar 
assim que Rio ganhou, 
apesar de até ter apoiado 
Santana 
DIANAllN(X:0 

esquerda-já nas núpcias parla-
mentares da 'geringonça' - chum-
bou-o e sentou Eduardo Ferro 
Rodrigues na segunda cadeira 
mais importante da hierarquia 
do Estado. 

Hoje, Negrão está eleito e é líder 
parlamentar, na medida em que 
a esquerda não tem direito a opi-
nião sobre a liderança parlamen-
tar do PSD. E é nessas funções 
que digladia argumentos pela 
primeira vez com o primeiro-
ministro. 

Uma coisa é certa Hugo Soa-
res, que lhe antecedeu no cargo, 
não deixou saudades à bancada 
de governo ou do Partido Socia-
lista. O seu estilo mais aguerri-
do. apesar de não ser do agrado 
de Rui Rio, que o dispensou, obri-
gou várias vezes António Costa 
a deixar as suas questões por res-
ponder ou a recorrer a tiradas 
mais coloquiais para dispensar 
o escrutínio. 

Negrão chega com essa equa-
ção para resolver não poderá ser 
muito parecido com Hugo Soa-
res, cujo estilo Rio descarta, nem 
poderá ser muito diferente de  

iiugo Soares, pois isso equivale-
ria a não fazer oposição. 

A quadratura do círculo, uma 
expressão agora menos contro-
versa nos círculos laranjas, será 
mesmo essa: mostrar que a pos-
tura de diálogo entre Costa e Rio 
não inviabiliza uma oposição fir-
me (e que não perca mais terre-
no para Assunção Cristas) por 
parte do PSD ao PS. 

Hoje é o último dia 
de Passos no 

parlamento como 
deputado eleito 
nesta legislatura 

Deputados mais 
curiosos com a 

primeira reunião 
com Negrão do 

que com o debate 

"Aquilo que interessa amanhã 
é ver se haverá um estilo con-
frontacional ou não. A descen-
tralização, já se sabe, tem esta-
do em cima da mesa. Mas não 
poderá ficar somente pelos temas 
da convergência. Há coisas para 
falar - e críticas a apontar -, 
nomeadamente na Saúde. Igno-
rar isso não teria nada a ver com 
consensos. Teria a ver com não 
fazer oposição", esclarece um 
deputado rioísta, que não gosta 
de confundir "boas relações entre 
os partidos" com "preguiça par-
lamentar". 

"Fazer oposição também é do 
interesse nacional. Acho que 
todos sabemos isso", encerra o 
mesmo, sem ponta de ironia. 

Com  Rui Rio fora do Parlamen-
to - e a reunir com Costa antes 
de reunir com o CDS ou com o 
próprio grupo parlamentar do 
PSD -, a oposição também será 
puxada para fora da Assembleia 
da República. Rio -já escrevera 
o i em novembro passado - terá 
uma equipa em formato de gover-
no-sombra, com fiscalização dire-
ta às pastas ministeriais. "Para  

haver autoridade nos pactos estru-
turais há que impor respeito no 
escrutínio parlamentar", assu-
me fonte da comissão política do 
novo líder social-democrata. 'Mas 
repare que a aproximação públi-
ca a Costa também tem a ver com 
isso. O primeiro-ministro não 
pode sorrir para a fotografia ao 
lado do presidente [Rio] e ao mes-
mo tempo desrespeitar o PSD no 
Parlamento", refere. Hoje, no pri-
meiro debate quinzenal de Negrão, 
veremos se Costa subscreve essa 
tese. E se o ex-diretor da PJ será 
polícia bom ou polícia mau na 
nova relação entre os dois maio-
res partidos portugueses. 

A REUNIÃO É QUE INTERESSA 
Algumas ansiedades, todavia, 
não estão foradas no dia de hoje 
mas sim de amanhã. A primei-
ra reunião do grupo parlamen-
tar com Fernando Negrão como 
líder da bancada - ainda com 
Luís Montenegro como deputa-
do. mas já sem Passos - será esta 
quinta-feira e os críticos mais 
vocais à sua eleição sem maio-
ria - e antes mais favoráveis à  

manutenção de Hugo Soares -
esperam para ver. "O problema 
é que ele não tem só que enfren-
tar a bancada do governo. Tam-
bém tem de enfrentar o seu pró-
prio grupo parlamentar. Se escor-
regar no quinzenal, o ambiente 
não vai ser bom", diz ao í uma 
deputada que não assumiu trin-
cheira na disputa interna nem 
se manifestou publicamente 
acerca do tabu parlamentar. 
Negrão reuniu apenas 39% de 
votação favorável à sua candi-
datura - e. depois do debate de 
hoje, a tendência tanto poderá 
ser de melhorar como de degra-
dar-se. Até agora, Rio não reu-
niu com os deputados do PSD -
algo que "se tornará constran-
gedor" caso se prolongue por 
"muito mais tempo", considera 
a mesma voz escutada pelo i. 

Esta semana, à saída de um 
almoço no Palácio de Belém, Rui 
Rio pediu a uma jornalista que 
"deixe estabilizar" a bancada 
antes de aprofundar o elo entre 
a nova direção do partido e os 
deputados eleitos em 2015 com 
Passos Coelho. 
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Bento XVI 
Foi há 5 a 
exatos q 
o Papa di 
adeus ao tron 
de São Pedro 

PÁGS. 28-29 

PREVENÇÃO DE 
INCÊNDIOS. AUTARCAS 
EM CHOQUE FRONTAL 
COM O GOVERNO 
Bombeiros já avisaram 
que não estão disponíveis 
para limpar florestas 

"A lei é para aplicar", 
diz Capoulas Santos // PÁG. 10 

Primeiro dia de Negrão 
é o último de Passos 

no parlamento 
Fernando Negrão estreia-se hoje como sucessor 

de Hugo Soares. "Se escorregar no quinzenal, 
o ambiente não vai ser bom", avisa deputada. 

Passos Coelho diz adeus à Assembleia 
II  PÁGS. 24 

Festival. 
Diogo Piçarra 
desiste após 
suspeita 
de plágio 
// PÁG. 11 

Carlos Carreiras 
quer passe 
único para área 
metropolitana 
por 30 euros 
// PÁG. 48 

Conheça 
os seis casos 
que chamaram 
a atenção do 
comité antitortura 
// PÁGS. 8-9 

Champions. 
Novas regras 
tomam vida 
mais difícil aos 
portugueses 
// PÁG. 48 

1,20 // Ouartaieira, 2816.49So 2018NAm 8// Ninem 2843N Ditin Mário RirnIres//01c soalha 'tf Minho/MIK «Alata alwila Ana Sá Lopas // Stahl«  executiva JOS Crnta Sarava II Dr de St FrenciscoMee 

PUB 

1(1( I  '  r
V  

FACA MAIS COM AS SUAS POUPANÇAS. 
Certificados do Tesouro Poupança Crescimento 

4 

DIA MUNDIAL DAS DOENÇAS RARAS 

Aqueles que apoiaram sempre não querem 
hoje ter nada a ver com a causa 
Como é o dia-a-dia na Casa dos Marcos depois do escândalo Raríssimas // PÁGS. 18-25 
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Calendário 
de reuniões 
acertado 
entre PSD 
e Governo 

SINTONIA  A primeira reunião en-
tre o PSD e o Governo, para chegar 
a um acordo sobre os fundos co-
munitários, não poderia ter corri-
do da melhor forma e acabou com 
a calendarização de encontros fu-
turos: o segundo é já dentro de 
duas semanas. 

O vice-presidente do PSD, Ma-
nuel Castro Almeida [na foto], e o 

ministro do Planeamento e 
Infraestruturas, Pedro 
Marques, deram, on-
tem, o pontapé de 
saída para um enten- 

dimento que se começou a dese-
nhar, há uma semana, entre o novo 
líder social-democrata, Rui Rio, e o 
chefe do Governo, António Costa. 

Ao IN, fontes ligadas a este pro-
cesso negociai adiantaram que não 
houve ainda qualquer discussão so-
bre a reprogramação do Portugal 
2020 e do próximo quadro de fun-
dos europeus. Em cima da mesa es-
tive pouco mais que um acertar de 
datas dos futuros encontros. 

"Há bastante sintonia. Estou con-
vencido de que vai ser possível che-
gar a acordo", disse Castro Almei- 

da, após a reunião de pouco mais de 
uma hora. Pedro Marques mostrou 
concordar com a análise do social-
democrata, mas salientou que quer 
que os partidos à Esquerda entrem 
neste acordo. 

Na newsletter do PSD, difundida 
assim que acabou o encontro, Cas-
tro Almeida admite que eventuais 
dificuldades nas negociações pos-
sam surgir quando for preciso che-
gar a um consenso sobre 'questões 
internas". Ou seja, quando se tiver 
de dizer onde aplicar tais fundos. 
N.M.R. 
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Geringonça leránimo ataca "geometria 
variável" de acordos do Governo com o PSD 

A possibilidade de o 
Governo se aliar ao 
PSD para acordos em 
matérias como os fun-
dos europeus ou a 
descentralização, en-
quanto mantém o 
apoio da geringonça à 
Esquerda, introduz 
uma "geometria va-
riável" impossível de 
conciliar. Quem o diz 
é o secretário-geral do PCP, lembrando a estratégia de António Gu-
terres e o seu "entendimento com uma parte em questões sociais, 
entendimento com outro nas questões de fundo, estruturais". lerá-
nimo de Sousa assegurou que, "a verificar-se essa convergência, o 
resultado não é bom porque a vida provou isso". Em paralelo, os 
comunistas insistem na urgência de mudar a lei do trabalho. 
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BE leva precários do 
Estado ao Parlamento 
TRABALHO  Está marcada para o dia 
7 de março uma interpelação ao 
Governo pelo Bloco de Esquerda 
(BE), sobre a regularização da situa-
ção de trabalhadores precários na 
Administração Pública. "Não pode-
mos deixar a meio aquilo que deve 
ser levado a bom porto", afirmou 
Pedro Filipe Soares, líder da banca-
da bloquista, no encerramento das 
jornadas parlamentares do BE. 

Pedro Filipe Soares fala de atra-
sos, atropelos e boicotes aos re-
querimentos apresentados por 
precários e exige que o Governo 
seja ativo no combate à precarie- Soaras quer questionar Governo 

dade. Aos precários, pede que lhe 
façam chegar uma descrição do 
seu processo. 

Em paralelo, anunciou a marca-
ção, para 23 de março, de um "de-
bate de urgência com presença já 
confirmada do Governo". Nesse 
dia, o tema será as "dificuldades 
na implementação" e os "entraves 
inaceitáveis" na nova prestação 
social para a inclusão. "A urgência 
deve ser toda e nós não podemos 
esperar para responder aqueles 
que precisam desta prestação 
para o seu dia a dia", defendeu. 

As regras da nova prestação 
estão a fazer disparar os pedidos 
de interdição e inabilitação de 
pessoas com deficiência em tri-
bunal, tal como IN já noticiou. A 
medida é contestada pelo BE por 
atentar contra a dignidade des-
tas pessoas. • 
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Colégios 
contra discriminação 

A associação de creches e 
pequenos colégios acusa o 
Ministério da Educação de 
discriminar os alunos. É que 
este ano o Governo comuni-
cou só em dezembro que vai 
pagar tanto quanto pagou no 
ano anterior, apesar de os es-
tabelecimentos terem admiti-
do mais alunos. Assim, o 
apoio não chegará para todos. 
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U-"U Governo assegura 
que mantém propostas 

• O ministro do Trabalho, 
Vieira da Silva, assegurou on-
tem que o Governo "não dei-
xou cair nenhuma proposta" 
relativamente a alterações na 
taxa social única (TSU), uma 
das quais tinha a ver com 
uma diferenciação contributi-
va das diferentes formas de 
contrato, contrariando assim 
uma noticia segundo a qual o 
Governo desistia de subir a 
TSU nos contratos a prazo. 
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q0** ". 
Nos primeiros 15 minutos após a eleição na última semana, Fernando Negrão dispensou motorista e secretária 

Paria mento Primeira prova de fogo do novo líder parlamentar do PSD é hoje, com estreia no debate quinzenal com o primeiro-ministro 

Negrão prepara purga 
na bancada laranja 

Mune Miguel Roplo 
nuno.ropio@jn.pt  

► Está instalado um clima de 
medo nos gabinetes da bancada 
parlamentar do PSD, com a elei-
ção de Fernando Negrão, que se 
estreia hoje num debate quinze- . 
nal. O novo líder parlamentar co-
meçou a fazer rolar cabeças na 
primeira hora após a magra vota-
ção para suceder a Hugo Soares: 
o motorista e a secretária do an-
terior líder foram logo dispensa-
dos e muitos outros nomes já es-
tão na calha. 

A purga de pessoal, sabe o JN, 
não se fica por aqui e irá estender- 

se também à sede nacional do 
partido. Aliás, ali os cortes come-
çaram mesmo antes do congresso 
que entronizou Rui Rio e atingi-
ram os anteriores membros da Di-
reção de Passos Coelho - como foi 
o caso de Matos Rosa, ex-secretá-
rio-geral social-democrata, a 
quem foi tirado o veículo e o tele-
móvel de serviço um dia antes de 
arrancar a reunião magna, que o 
próprio ajudou a preparar. 

O JN apurou que este dossiê de 
dispensas está momentaneamen-
te suspenso por decisão do núcleo 
duro do partido, para não pertur-
bar a primeira reunião da banca-
da com Negrão, amanhã, e a elei- 

Ex-secretário-geral 
do PSD ficou sem 
carro e telemóvel 
antes do congresso 

ção dos coordenadores e vice-
-coordenadores, na sexta-feira. 

Fonte ligada à liderança do PSD 
revelou, ao JN, que Rio já tem uma 
lista de todos os funcionários da 
bancada: uns têm contrato direto, 
outros dividem funções com a 
sede do partido e outros foram re-
quisitados a empresas públicas, 
como é o caso do motorista mais 
antigo, trabalhador da Carris. 

O documento com os nomes 
das assessorias foi pedido ao se-
cretariado da bancada na última 
sexta-feira, depois de Rio ter tra-
vado algumas dispensas na sema-
na passada. Essa "meia dúzia" de 
técnicos e assessores terá apelado 
à intervenção do líder do PSD que 
parasse as decisões de Negrão, de 
quem o IN não conseguiu obter 
um esclarecimento. 

"Há muitos gastos e é preciso 
adaptar os custos aos benefícios, 
percebendo quais as necessida-
des reais da bancada. É prematu-
ro falar de quantas pessoas estão 
em causa, mas serão menos que 
as duas dezenas que foram exone-
radas no tempo de Santana Lopes 
120051", afirmou um dos dirigen-
tes do PSD ligado a Rio. 

Uma deputada revelou, ao IN, 
que na quinta-feira, "nos primei-
ros 15 minutos" após a eleição, Ne-
grão dispensou Ivo Ramos, moto-
rista de Hugo Soares, desde que 
este era ainda vice de Luis Monte-
negro. E o mesmo destino teve a 
secretária do líder cessante. "Há 
gente a choramingar pelos corre-
dores e muita desconfiança, prin-
cipalmente dos vários motoristas, 
como o sr. Meireles [condutor de 
Passos] ou do sr. Henrique [ligado 
ao partido, mas que trabalha no 
Parlamento]». disse. • 

pormenores 

Último dia de Passos 
• Pouco antes do debate quin-
zenal de hoje, Pedro Passos 
Coelho será recebido pelo presi-
dente da Assembleia da Repú-
blica, Ferro Rodrigues. O ex-
-presidente do PSD já tinha 
anunciado que o dia 28 de fe-
vereiro era o último dia em que 
estaria como deputado. O en-
contro entre o social-democra-
ta e Ferro está marcado para as 
14.45 horas, no gabinete presi-
dencial. 

PCP abre hostilidades 
Os comunistas abrem o de-

bate com o primeiro-ministro 
hoje e só depois intervirá o so-
cial-democrata Fernando Ne-
grão, naquela que é a sua es-
treia neste formato parlamen-
tar. A bancada do PCP confron-
tará António Costa com maté-
rias laborais. Mas, ontem, o se-
cretário-geral comunista adian-
tou que também não vai deixar 
de fora o atraso na reposição 
das comunicações nas áreas 
afetadas pelos incêndios de ju-
nho e outubro de 2017. leróni-
mo de Sousa classificou de "es-
cândalo" a falta de "telefone 
fixo" em muitas aldeias. 

Coordenadores vão a votos 
• A bancada do PSD vai ser 
chamada a votos na sexta-feira, 
uma semana após a eleição de 
Negrão. Em causa estará agora 
a votação dos 12 coordenado-
res e 14 vice-coordenadores, 
que o novo líder parlamentar in-
cluiu na sua lista. 
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Fisco Mais seis países 
com troca de dados 

• O Governo acrescentou seis 
novos territórios à lista de 
países comprometidos a tro-
car informação fiscal com 
Portugal, de forma automáti-
ca, entre os quais o Panamá, a 
Nigéria ou o Bahrain, revela 
um diploma ontem publicado. 
Ao todo, são 98 os territórios 
com troca automática de da-
dos fiscais com Portugal, a 
partir de hoje. 
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Comissão Nacional de Proteção de Dados propõe a proibição de filmagens por drone em áreas usadas em contexto familiar 

Nacional 

 
 

 

Saber mais 
Oportunidade para legislar 
• Embora admita que o Governo po-
derá não se considerar competente 
para definir as condições que salva-
guardem os direitos à privacidade 
dos cidadãos, cabendo na esfera da 
Assembleia da República, a Comissão 
Nacional de Proteção de Dados en-
tende que deve ser aproveitada esta 

oportunidade para regular o uso dos 
equipamentos, para lá da segurança. 
"Um regime legal de utilização de 
RPAS [drones] não pode deixar de fora 
a tutela da privacidade, como se esta 
fosse uma questão cindível, suscetível 
de ser considerada numa outra fase 
do procedimento legislativo ou no 
contexto de uma outra iniciativa'. 

Regime para jornalistas 
• Tendo em conta o direito à Infor-
mação e à produção artística, a co-
missão propõe que se elabore um re-
gime especial para a utilização de 
drones com dispositivos acoplados 
que permitem filmar por profissio-
nais, nomeadamente jornalistas, pro-
dutores e realizadores. 

 

  
 

 

Carla Sofia Luz 
cariaiuz@jn.pt  

► A Comissão Nacional de Prote-
ção de Dados (CNPD) quer proibir 
a captação de imagens e de som 
por drones em jardins, em terraços 
e em áreas públicas ou privadas 
usadas por crianças. O anteprojeto 
que prevê o registo obrigatório dos 
equipamentos reflete preocupa-
ções com a segurança, mas ignora 
a violação da privacidade. E, por 
isso, deve ser reformulado. 

O Governo deve aproveitar esta 
oportunidade legislativa - que re-
sulta da necessidade de identificar 
os infratores em situações de intru-
são do espaço aéreo restrito, junto 
a aeroportos nacionais - para in-, 
cluir normas que limitem filma 
gens e gravação de sons com dro-
nes. Propõe-se a proibição em lo-
cais frequentados em "contexto 
privado e familiar"e pede-se "es-
peciais cautelas" em áreas usadas 
por crianças. A comissão admite a 
autorização da captação de ima-
gens e de som "nos casos em que 
não sejam previsivelmente identi-
ficáveis as pessoas abrangidas". No 
entanto, "sempre que, fortuita-
mente, forem recolhidos dados 
pessoais, deve a lei impor a obriga-
ção de imediata eliminação da in-
formação relativa às pessoas", lê-
-se no parecer da CNPD, que não 
possui caráter vinculativo. 

Desde 2014 que a comissão aler-
ta para o risco que os drones repre-
sentam para o respeito da privaci-
dade e da intimidade dos cidadãos, 
assim como o direito à imagem, 
embora permaneça um vazio le-
gislativo quanto às regras de utili-
zação dos aparelhos no espaço pú- 

blico. Grande parte dos equipa-
mentos, mesmo brinquedos, per-
mite filmar a curtas distâncias do 
chão. E a maioria, atenta a CNPD, é 
operada com essa finalidade. 

Reconhecendo que será "muito 

Não basta registar 
drone. Dono deve 
indicar dispositivos 
acoplados, diz CNPD 

difícil" obter o consentimento ex-
plícitó de quem é apanhado pelas 
câmaras, exceto nos voos em recin-
tos fechados para eventos, o cami-
nho deverá ser limitar as situações 
em que o drone pode filmar, com o 
cuidado de não identificar pessoas, 
e obrigar a um anúncio prévio. 

Publicar aviso antes do voo 
O anteprojeto da Secretaria de Es-
tado das lnfraestruturas já contem-
pla o registo prévio de voos de dro-
nes numa área limitada, a definir 
pela Autoridade Nacional de Avia- 

ção Civil (ANAC), para garantir a se-
gurança da navegação aérea. Para 
a comissão, esse mecanismo não 
pode 'ser ocasional, mas obrigató-
rio sempre que esteja em causa o 
uso de drones "com dispositivos 
tecnológicos que permitam a cap-
tação, a transmissão ou a gravação 
de dados pessoais". 

Em infraestruturas fixas, como 
barragens, o alerta pode ser afixa-
do na parede. De resto, sugere-se 
que o aviso seja colocado na Inter-
net, por exemplo no site da ANAC, 
"antes do inicio do voo da aerona- 

ve" e que se conserve por um "pra-
zo razoável" (o parecer indica 30 
dias), de modo a permitir o exercí-
cio dos direitos do cidadão e acau-
telar a produção de prova em pro-
cessos contraordenacionais ou ju-
diciais. O anúncio favorecerá a 
transparência e a "eficácia de fisca-
lização", permitindo que os cida-
dãos controlem a "eventual reco-
lha dos seus dados pessoais". 

O registo dos proprietários de 
drones - que, no•anteprojeto, se li-
mita a equipamentos com peso 
igual ou superior a 250 gramas - é 
pouco preciso, critica a comissão. 
No parecer, recomenda que todos 
sejam obrigados a explicitar as 
componentes do drone suscetíveis 
de afetar os direitos à vida privada. 
E, tal como nos automóveis, o aces-
so a essa base de dados deve ser 
autorizado às forças e aos serviços 
de segurança e à ANAC, ainda que 
ocultando algumas informações 
como o número de identificação 
fiscal do dono da aeronave. O IN 
quis saber se o Ministério do Pla-
neamento vai acolher as recomen-
dações, mas não teve resposta. o 

Posição Drone Club 
considera que o 
parecer é excessivo 

A Drone Club Portugal en-
tende que as recomendações 
da CNPD são excessivas e 
gera preconceito em relação 
aos drones, que não é aplica-
do a outras tecnologias capa-
zes de filmar, como o telemó-
vel. Embora considere "exe-
quível" e "aconselhável" a 
proposta de criação de uma 
plataforma informática para 
a comunicação dos voos dos 
drones, o presidente Miguel 
Miranda defende que as res-
tantes limitações não devem 
ser incluídas no anteprojeto 
em causa. O diploma deve re-
meter para a lei geral de pro-
teção de dados que respon-
derá às intrusões à privaci-
dade. Discorda, também, que 
o registo obrigatório do drone 
se estenda aos dispositivos 
acopláveis capazes de filmar, 
de captar som, sensibilidade 
térmica ou visão noturna: 
"Temos de habituar-nos a 
conviver com os aparelhos 
voadores, que devem ter re-
gras de circulação aérea e 
não de proteção de dados". 

Privacidade Comissão pede ao Governo que reformule o anteprojeto que obriga ao registo dos equipamentos 

Proteção de Dados 
não quer drones 
a filmar criancas 
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Viseu 
Estado burlado 
em 2,3 milhões na 
construção de hotel 
Página 19 

Festival da Canção 
Diogo Piçarra 
desiste após 
acusação de plágio 

Matosinhos 
Comerciantes 
criticam declínio 
da Brito Capelo 
Página 21 

Mal, n•ngpu d•u  1/11111r  ai  sul 

LIO p,}1•.,  e  /lie veio para 
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• Comissão critica proposta e recomenda ao Governo medidas eficazes para evitar a violação de privacidade n6 

Proteção de Dados 
quer proibir drones 
de filmar crianças 

Direitos humanos  P.4e5 

Pedidos 
de asilo 
a Portugal 
atingiram 
recorde 
em 2017 
Queimadas 
Há cinco anos que 
não havia tantos 
fogos de inverno 
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Marega  e  Bruno Fernandes lideram 

subida na cotação dos passes 
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REGULAÇÃO 

Novas 
regras nos 
mercados 
só após 10 
audições 

O Governo apresentou. na  se-
mana passada, a proposta le-
gislativa para a transposição da 
DMIF II, a nova regulação 
para os mercados financeiros. 
No âmbito desta legislação e 
também das propostas legisla-
tivas apresentadas pelos parti-
dos sobre supervisão bancária, 
serão ouvidas 10 entidades no 
Parlamento.A primeira é a Co-
missão do Mercado de Valores 
Mobiliários (CMVM) já na 
próxima quinta-feira, 1 de 
Março. 

São 10 as entidades na lis-
ta das audições s‹ ›bre as novas 
regras dos merczulos c da co-
mercialização de produtos ti-
'lanceiros, de acordo com a in-
formação recolhida pelo Ne-
gócios. Estas audições foram 
propostas pelos vários grupos 
parlamentares _no grupo de 
trabalho sobre "Supervisão 
Bancária". A primeira será .a 
CMVM, que estará represen-
tada pela presidente, Gabriela 
Figueiredo Dias, na próxima 
quinta-feira. 

Serão ainda ouvidos o Ban-
co de Portugal, o Governo (foi 
solicitada a presença do minis-
tro das Finanças, Mário Cen-
teno, e também do secretário 
de EstadoMjunto e das Finan-
ças, Ricardo Mourinho Félix), 
a Autoridade de Supervisão de 
Seguros e Fundos de Pensões 
(ASF),AssOciação Portuguesa 
_de Bancos (APB), Autoridade 
da Concorrência, o Grupo de 
Trabalho para a Reforma do 
Sistema de Supervisão Finan-
ceira, a Associação para a De-
fesa do Consumidor (DECO), 
a Associação Portuguesa de 
Fundos de Investimento, Pen-
sões e Patrimónios (A PPIPP) 
e a Associação Profissional das 
Sociedades de Avaliação 
(ASAVAL). ■ 

RAQUEL GODINHO 
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ADMINISTRAÇÃO REGIONAL de SAÚDE de LISBOA .e VALE do TEJO, 1 

IGF detectou "dIvergéncias significativas" nas contas de 2016 da ARS. 

SAÚDE 

ARS de Lisboa omitiu 
183 milhões de dívidas 
Auditoria da Inspecção-Geral de Finanças (IGF) acabada de divulgar concluiu que 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo omitiu valores da dívida do ano 
de 2016 à Administração Central do Sistema de Saúde e à Direcção-Geral do Orçamento. 

JOÃO D'ESPINEY 

joaodespineyWlegocios.pt 

A
Administração Re-
gional de Saúde de 
Lisboa e Vale do 
Tejo subavaliou 183 
milhões de euros de 

dívidas a terceiros nas demonstra-
ções financeiras de 2016, de acordo 
com uma auditoria da Inspecção-
Geral ele Finanças (1G17). 

"Apesar &> vai( ir estar suporta-
do documental moi ile cm facturas 
ou documentos equivalentes foi re-
gistado indevidamente como acrés-
d mo de custos e, consequentemen-
te, omitido nos reportes de dívida 
efectuados à A<Ini i n istração Cen-
tral do Sistema de Saúde e à Direc-
ção-Geral &Orçamento", lê-seno 
documento com um resumo das 
conclusões , a IGF não publica os 
relatórios na íntegra. 

A auditoria da IGF, homologa-
da pelo secretário de Estado do Or-
çamento no dia 21 de Dezembro, 
concluiu ainda que "o reporte rela-
tivo ao exercício de 2016, efectua-
do em 10 de Janeiro de 2017, evi-
denciava diferenças materialmen-
te relevantes (...) face aos valores 
constantes dos documentos de 
prestação de contas finais". Do lado 
dos custos;  o desvio era dc 39 mi-
lhões de euros, enquanto que do 
lado dos proveitos (receitas) era de 
37 milhões de euros. 

Os inspectores das Finanças 
destacam "a subvalorização dos sal-
dos das contas dc custos, de provei -
tos e de acréscimos dc custos, em re-
sultado nomeadamente da não re-
levação tempestiva eles (list os o )111 
Parcerias Páblico-l'rivadas e ('Litros 
fornecimentos e serviços externos". 
A auditoria detectou aindaque o va-
lor das existências dos materiais de  

consumo administrativo e clínico 
representava uma taxa de cobertu-
ra de 24 el0 meses, respectivamen-
te, o que indicia "uma gestão pouco 
eficiente desses bens, alguns dos 
quais com elevado risco de obsoles- 

9 
MILHÕES DE EUROS 

Valor da diferença dos 

custos entre o reporte 

inicial de 2016 e as 

contas finais da ARSLVT.  

cència 
No capítulo das recomenda-

ções, a IGF defende a necessidade 
de a ARS de Listo >a estabekx!er"um 
calendário de procedimentos de 
conferência, registo contabilístico e 
validação, por forma a garantir que 
a informação mensal seja comple-
ta, fiável e tempestiva". 

A promoção e adopção de "po-
líticas e procedimentos contabilís-
ticos" que assegurem o cumprimen-
to dos referenciais em vigor, e a ins-
tituição de "mecanismos" que asse-
gurem a correcta 'elevação conta-
bil ístiea da dívida a terceiros e o seu 
reporte integral no âmbito das obri-
gações de reporte àACSS e à DG(:) 
são outras das recomendações for- 

muladas. 

ARS Norte. Vacinas 
com"empréstimos" 
Outra auditoria também acaba-

da de divulgar pela IGF, detectou 
que a ARS do Norte recorreu "a 
operações atípicas de aquisição de 
vacinas, denominadas de «emprés-
timos» junto elos fornecedores que 
configuraram substantivamente 
verdadeiras aquisições". 

"Além de preterição dos aspec-
tos formais em matéria de contra-
tação pública, foram incorrecta-
mente contabilizadas, introduzin-
do distorções relevantes nas de-
monstrações financeiras, situação 
entretanto regularizada", lê-se no  

resumo da auditoria. 
À semelhança do que encontrou 

na AlLS de Lisbc)a e Vale do Tejo, as 
contas deste exercício também evi-
denciavam "diferenças material-
mente relevantes face aos valores 
constantes dos documentos de 
prestação de contas finais". 

( )s inspectores destacam "a su-
bavaliação dos custos (35 milhões), 
dos proveitos (28 milhões) e das 
existências (2 milhões), bem como 
das dívidas a terceiros (9 Me), em 
resultado dc atrasos na relevação 
con tabi l ísticadas facturas e da não 
utilização da conta "228 Fornece-
dores - Facturas em recepção e con-
ferência". A auditoria, que foi homo-
logada pela tutela em Novembro de 
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João Carlos Santos 

ARS Centro 
desconhece valores 

Uma terceira auditoria da IGF, 
desta feita à ARS do Centro, tam-
bém apurou "divergências signi-
ficativas entre o primeiro fecho 
de contas e as demonstrações fi-
nanceiras finais" de 2016 e con-
cluiu que há um "desconhecimen-
to dos exactos valores em dívida 
e a receber". 
A IGF concluiu que "o sistema de 
informação contabilístico não é 
fiável, evidenciado pelas diferen-
ças entre os saldos dos balance-
tes analítico e de terceiros, repor-
tados a 31/12/2016, além de que 
não existe informação validada 
que permita conhecer os montan-
tes em clNida e a receber". "O re-
porte relativo ao exercício de 
2016, efectuado em 10 de Janei-
ro de 2017, evidenciava diferen-
ças materialmente relevantes 
face aos valores constantes dos 
documentos de prestação de con-
tas finais", lê-se no documento. 

2017, concluiu ainda que no final 
de 2016, as existências da ARS do 
Norte totalizavam os 14,9 milhões 
de euros, o que representa um cres-
cimento dei" face a 2015 e uma 
taxa de cobertura média de 8 me- 

35 
MILHÕES DE EUROS 
Montante dos custos de 
2016 subvaliados pela 
Administração Regional 
de Saúde do Norte. 

scs. , destacando-se a do material ad-
ministrativo de 18 meses 

Em face destas conclusões, a 
IGF defende a necessidade de "as-
segurar que, em situações excep-
cionais e sempre que se mostre ab-
solutamente necessária" a aquisi-
ção imediata de bens antes da con-
clusão dos seus processos de aqui-
sição centralizada, a mesma seja 
precedida de procedimento contra-
tual previsto no Código dos Con-
tratos Públicos.A IGF recomenda 
também o estabelecimento de um 
calendário interno de procedimen-
tos de conferência, registo contabi-
lístico e validação, por forma a ga-
ranti rque a informação mensal seja 
completa, fiável e temix-stiva".• 
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FUNDOS COMUNITÁRIOS 

Empresas podem receber 
mais 800 milhões de euros 

António Pedro Santos/Lusa 

O Governo reuniu-se esta terça-teira com os municípios em Conselho de Concertacio Tenitorial. 

A reprogramação dos fundos comunitá-
rios do Portugal 2020 deverá reforçar os 
apoios às empresas, até 800 milhões de 
euros, para um investimento global de cin-
co mil milhões, ao longo dos próximos dois 
anos. Foi esta a estimativa dada ontem 
pelo ministro do Planeamento e das I n-
fra-estruturas, Pedro Marques, no final da 
reunião de Concertação Territorial. O pri-
meiro-ministro, António Costa, que pre-
side a este Conselho, faltou por motivo de 
doença. 

Outra das apostas do Governo passa 
pelo reforço da formação dos trabalhado-
res. O governante com a pasta dos fundos 
comunitárias estima afectar"mais de 300 
milhões de euros para o ensino profissio-
nal izante e 300 milhões para a qualifica-
ção de adultos". O objectivo "é ter profis-
sionais mais qualificados, com enfoque em 
sectores onde a procura tem crescido", su-
blinha 

O transporte público é outra das ru-
bricas que merece destaque nesta reorien-
tação dos fundos comunitários. O minis-
tro afirma que serão designados "quase 
300 milhões de euros", nomeadamente  

"para os metropolitanos de Lisboa e do 
Porto, para o Sistema de Mobilidade do 
Mondego e para alinha ferroviária deCas-
cais". 

A reprogramação incluirá ainda um 
"reforço de investimentos de base territo-
rial", parcela que se destina fundamental-
mente "a escolas, centros de saúde e recu-
peração de património cultural". Segun-
do Pedro Marques, são "pequenos e mé-
dios investimentos mas que fazem a dife-
rença". 

Já a limpeza das florestas não será 
contemplada neste financiamento adicio-
nal, apesar das reivindicações dos autar-
cas. O ministro frisou que "os mecanismos 
de apoio já estão contemplados no Pro-
grama de Desenvolvimento Rural, com 
uma linha de apoio de 50 milhões de eu-
ros inscritos no Orçamento do Estado 
para 2018". 

O próximo quadro comunitário está a 
ser traçado como PSD de Rui Rio."O país 
não compreenderia que opções que são 
para muito mais do que unia década [...] 
não fossem discutidas com o maior parti-
do da oposição", disse Pedro Marques. esp 
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Rui Rio não esconde a sintonia e proximidade com António Costa. Contudo, os dois lideres não trabalham como o mesmo calendário. 

ECONOMIA 

REFORMAS 

PSD quer mais tempo para fechar 
descentralização com Governo 

O Governo pretende fechar o dossiê da descentralização até ao início do Verão. 
Porém, o PSD quer avançar com um pacote mais abrangente de medidas 
e considera difícil terminar o processo num período tão curto de tempo. 

Miguel Baltazar 

DAVID SANTIAGO 

dsantiago@negocios.pt  
MARTA MOITINHO OLIVEIRA 
ma rtaol iveira@negocios.pt  

/ á 11111;1 diferença de ca- 
leildário entre PSD e 
Governo sobre refor- 
ma da descentraliza-

ção. O Executivo socialista quer fe-
citar° dossiê, hámaisdeum anocon-
gelado no Parlamento, até ao Verão, 
mas. ao que apurou o Negócios, o 
Vali ido liderado pór Rui Rio não 
c( a is id era que. num tão curto espa-
ço de tempo, seja viável fechar urna 
reforma que pretende mais "abran-
gente". 

A chegada de Rio à liderança do 
PSD abriu perspectivas de "uma 
nova fase" no relacionamento entre 
PSD e Governo, disse, na semana 
passada, o líder soei al-democrata no 
final da primeira reunião com o pri-
meito-ministro.António Costtapro-
veitou a deixa para definir<>s fundos 
eumpeuse a descentrai ização como 
as áreas prioritárias a consensuali7nr 
como PSD, dois temas pouco propí-
cios alterar fissuras no seio da gerin-
gonça. 

Quanto ao quadro pós-2020, 
tudo ajxwita para queseja possível al-
cançar um entendimento alargado 
antes do Verão, nem que seja porque 
o calendário europeu assim o exige 
as propostas portuguesas para o pro-
grama dos fundos têm de ser envia-
das i)ara a Gmnissão Europeiaaté ao 
final de Março; e a Comissão apre-
senta, em Maio, as pn>p(KtaS finais, 
altura em que Lisboa tem de tomar 
posição. 

Apesarda fase propensa a enten-
dimentos - com as duas pastas a me-
recerem respaldo do Presidente da 
República-,o PSD quer mais tempo 
e ir mais além do que o Governo em 
matéria de descentralização. 

Os motivos de Rio 
Desde logo devido a uma ques-

tão conceptual: Rio considera redu-
tor restringir a ideia de descentrali-
zação a medidas que mais nãosãodo 
que transferir competências do Es-
tado central para os municípios. Ou 
seja, Rui Rio é favorável à adopção 
de um pacote de medidas que, além 
da mera "municipalização", promo-
va também a valorização do Interior 
e combata a desertifietção dos terri-
tórios de baixa dei isidade. 

Rio aproxima-se dos objectivos 
da proposta apresentada, no Parla-
mento, pelo PSD ainda liderado por 
Passos Coelho, em que se propunl m 
a criação de um Estatutados Terri-
tórios de Baixa Densidade que per- 

mitisse uma distribuição equilibra-
da dos equipamentos e infra-estru-
turas pelo território e uniformizar a 
distribuição dos serviços públicos. 

O líder do PSD expressou isso 
mesmo depois do encontro, esta se-
gunda-feiracomo Presidente da Re- 

Rio quer uma 
reforma mais 
abrangente e, 
por isso, quer 
mais tempo. 

pública. "A descentralização é mui-
to maior, é preciso Fazer direito, com 
calme com tempo", disse, dando si - 
nal de quevê com dificuldade a pos-
sibilidade de fecharopacotedades-
centraliza oatéaoVerão.Estaideia 
já estava presente na cabeça de Rio, 
mesmo antesde ira São Bento e de- 

nir com Costa os temas a que seria 
dada prioridade para trabalhar con-
sensos, sabe o Negócios. 

Por outro lado, tudo indica que 
Rio queira incluir a desconcentra-
ção nesta reforma. No Conessado 
PSD propôs mesmo mudar a sede 
do Tribunal Constitucional para 
Coimbra. Para o PSD, o Governo 
não está a contribuirpara o cumpri-
mento do seu próprio calendário, já  

queainda não aprovou a Lei das Fi-
nanças Locais. o braço financeiro 
que pennitini operacionalizar ades-
centralização. 

Negócios sabe que a primeira 
reunião entre()s negf., >ciadoreti de Rio 
e Costa sobre < > tema será ainda esta 
semana. A. oportunidade para o mi-
nistro da Administração Interna, 
Eduardo Cabrita, que tutela este pio-
cesso e que aguardava pela nova di - 
recção do PS >para lhe dar novo im-
pulso, e o presidente da câmara da 
Guarda, Alvaro Amaro, coordenador 
sectorial para a descentralização de 
Rio. iniciarem unta discussão mais 
concreta. Além disso, Rio quer pri-
meiro fechar a discussão dentro do 
partido.. 
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O mau resultado de Negrão abriu um clima de 
tensão dentro da bancada do PSD. O novo líder 
enfrenta Costa pela primeira vez, mas a nova 
direcção desvaloriza o significado do debate. 

Fernando Negrão enfrenta esta 
quarta-feira pela primeira vez An-
tónio Costa num debate quinzenal 
desde que foi eleito líder parlamen-
tar do PSD. O mau resultado do de-
putado laranja entre Os seus pares 
colocou-o sob pressão, aumentan-
do a expectativa em torno da sua 
prestação esta tarde no confronto 
com o primeiro-ministro. O clima 
conturbado que o grupo parlameii-
tar scwial -den )(Tata vive nos últi-
mos dias leva a nova direcção a bai-
xar as expectativas quanto ao si i- 
fiicado do dia de hoje. 

"Trata-se de uma intervenção 
em plenário conforme ficou agen-
dado em conferência delídems", diz 
Fernando Negrão ao Negócios, 
quando questionado sobre se o de-
bate quinzenal será um teste à sua 
liderança, depois de ter ficado abai-
xo dos 4-(:)% na eleição para a presi-
dência do grupo parlamentar, sen-
do candidato único. 

Ao lembrar que se trata de um 
debate agendado mesmo antes de 
ter sido escolhido para liderar aban-
cada, o novo líder tenta assim bana-
lizar° acontecimento marcado para 
as 15:00. No entanto, garante que 
será o próprio a fazer a intervenção 
pelo PSD, não querendo porém an-
tecipar qual o tema. 

Também Mão Silva tenta reti-
rar os holofotes de cima de Negrão. 
"Acho que é um debate que se inse-
re no trabalho normal da bancada 
do PSD, desta vez protagonizado 
pelo novo presidente do grupo par-
lamentar", explica um dos vices es-
colhidos por Negrão, lembrando até 
que, por vezes, não é o líder parla-
mentar que fala nos debates quin-
zenais. "Este debate não é uni teste 
a ninguém", frisa, reforçando que o 
debate quinzenal "não é uma bana-
lidade. E mais um trabalho". "A si-
tuação não deve ser sobre-empola-
da". 

Questionado sobre se o facto de 

Rio só ir talar com os deputados de-
pois de eleita a direcção completa 
não pode, de alguma forma, despro-
teger Fernando Negrão no seu pri-
meiro debate quinzenal, Adão Sil-
va discorda e lembra as "palavras de 
incentivo" ditas por Rui Rio à saída 
de Belém quando disse contar com 
os 89 deputados. 

Os coordenadores e vice-coor-
denadores da direcção permanen-
te serão escolhidos esta sexta-fei-
ra, pelo que apenas na próxima se-
mana o novo líder do partido irá ao 
Parlamento falar com os deputa-
dos. Adão Silva lembra a importân-
cia que estes coordenadores terão 
numa altura em que a direcção per-
manente da bancada foi reduzida. 

No debate da estreia de Negrão, 
será ao PCP que cabe o lançamen-
to da discussão parlamentar. Direi-
tos dos trabalhadores e reposição 
das comunicações nas áreas de in-
cêndios foram os temas escolhidos 
pelos comunistas. O Governo e os 
partidos que o suportam têm mo-
nopolizado a discussão sobre ma-
térias laborais, o que obriga Negrão 
a tirar uni coelho da cartola se qui-
ser forçar a discussão de outro as-
sunto. MARTA MOITINHO OLIVEIRA 

66 
Trata-se de uma 
intervenção em 
plenário conforme 
ficou agendado em 
conferência de líderes. 
FERNANDO NEGRÃO 

Líder parlamentar do PSD 

Prós e contras para Negrão 

O CURRÍCULO 

ti Fernando Negrão chega a líder da bancada 

parlamentar com um currículo diversificado. Tem 

experiência de Governo, já foi ministro da Segurança 

Social de Santana Lopes e teve uma curta passagem 

pelo Ministério da Justiça, como titular da pasta, no 

segundo Executivo de Passos Coelho. No Parlamento, faz 

parte da comissão de assuntos constitucionais e presidiu 

à comissão de inquérito ao BES. 

A PRIMEIRA SEMANA 

Apesar da posição difícil em que se encontra, depois 

do mau resultado eleitoral da semana passada, alguns 

dos temas que terá de gerir por estes dias não saem 

muito da sua zona de conforto. Quinta, o Parlamento 

discute um pacote sobre justiça, do CDS, e sexta volta a 

apreciar a lei do financiamento dos partidos. 

O EFEITO NOVIDADE 

Depois de Luís Montenegro e Hugo Soares, Fernando 

Negrão poderá beneficiar do efeito novidade. O estilo 

confrontacional do seu antecessor não agradava a todos 

e, por isso, pelo menos a alteração de estilo que se 

antecipa poderá agradar a uma ala que prefere uma 

abordagem mais serena. 

TENSÃO NA BANCADA 

• Negrão foi eleito com apenas 35 votos a favor, menos 

de 40% dos votos. Admitiu que os brancos e nulos eram 

o reflexo do momento de mudança que o partido 

atravessa e admitiu a "falta de ética" de alguns 

deputados que aceitaram integrar as listas mas que 

voltaram atrás na hora de votar. A constestação interna 

tem estado presente nas notícias dos dias seguintes. 

O PRIMEIRO DEBATE 

• Além da crónica vantagem deste formato de debates 

para os chefes de Governo, o primeiro confronto com 

António Costa acontece numa altura em que o Executivo 

tem reclamado os louros na frente económica e 

orçamental. E esta quarta-feira, o primeiro-ministro 

chegará ao Parlamento com mais informação sobre o 

bom desempenho na economia no ano passado. 

O ESTILO DO NOVO LÍDER 

• Discreto, inteligente e determinante foram algumas 

das características que deputados de outros partidos já 

lhe apontaram, quando este esteve à frente da comissão 

de inquérito ao BES. Porém, na hora do confronto 

directo com Costa, Negrão pode precisar de outras 

características que pelo menos até agora não revelou. 

DEBATE QUINZENAL 

Negrão baixa 
expectativa para 
confronto com Costa 
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a rõe 
lv contrariam 
Governo 
sobre 
o banco 
de horas 
Executivo afirma que sistema c.) 
abrange 23 mil trabalhadores. 
Empresas dizem que são mais. 

E 

PSD quer mais tempo para fechar 
acordos na descentralização 
ECONOMIA 10 e ti 

egoc os 
Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018 Diário Ano XVI N.o 3695 C 2.50 

Director André Verashno Director adjunto cabo Mim 
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Maior fundo 
soberano 
sobe parada 
na bolsa 
de Lisboa 
Norges Bank está presente no capital de 22 cotadas 
nacionais. Investimento é o mais alto de sempre. 
Conheça as principais apostas do fundo. 

MERCADOS 20 e 21 

EDP Renováveis poupa 
54 milhões de euros 
com reforma de Trump 

Reforma fiscal dos EUA deu uma ajuda aos resultados 
da empresa liderada por Manso Neto, que vai distribuir 
um dividendo de seis cêntimos por acção. 

EMPRESAS t8 

Regulação 

Concorrência 
critica novo 
modelo de 
supervisão 
financeira 
Destruição de provas e 
dificuldades legais são 
dois dos problemas. 

EMPRESAS 14 e 15 

Banca 

Caixa avança 
com 571 
rescisões 
este ano 
ÚLTIMA 
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A COR DO 
DINHEIRO • 

CAMILO LOURENÇO 
Jornalista de economia 

camilolourencoeaSmail.com  

A oposição não aprende? 
No primeiro ano de Governo aceitava-se a des-
confiança. No défice orçamental e no cresci-
mento. Nessa altura, era natural esperar um 
desastre financeiro e económico: o aumento 
de despesa colocaria o défice acima dos 3% e 
a desconfiança daí resultante provocaria um 
abanão no PIB. 

A segunda parte da equação até se concre-
tizou: 2016 acabou com o PIB abaixo dos 1,6% 
de Passos Coelho (2015). A primeira já não. 
Centeno e Costa foram eficientes a esconder 
o corte de despesa, e os investidores só mais 
tarde (quando viram o défice de 2016) perce-
beram que, afinal, António Costa estava a fa-
zer o mesmo que Tsipras:jurava au mentos de 
despesa em público... e fazia cortes de despe-
sa pela calada. 

Isto fez toda a diferença. Os investidores 
perceberam que, afinal, o Governo ia cumprir 
o acordado com Bruxelas, os constunidores 
também e o efeito foi imediato: os juros cai- 

ram, a confiança subiu e com ela o investimen-
to privado (o público ficou abaixo de 2015). 

Resultado: a economia, que beneficiou ain-
da da conjuntura externa, deu um salto (2,7% 
de crescimento em 2017). Para este ano, o Go-
verno prevê 2,2%. Pergunta: não é melhor des-
con fiar? Se as perspetivas externas continuam 
positivas, se o investimento está a subir, se a 
confiança de consumidores e empresas se 
mantém em alta, o quejusti fica unia quebra 
tão significativa? 

Resposta: é melhor desconfiar. Ou seja, 
quem faz oposição tem de mudar o d iScurso..1, 
menos que queira chegar ao final do ano e ou-
vir Costa dizer: "Estão a ver? Não aprendem!" 

Era isto que o PSD, que despediu Passos 
por ter falhado na vinda do Diabo, devia estar 
a fazer.■ 

Artigo em conformidade 

com o novo Acordo Ortográfico 
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Défi ce na dona do Montepio 
agrava-se para 300 milhões 

As contas consolidadas de 2016 do 

grupo Montepio ainda não estão fe-

chadas, mas poderão revelar capi-

tais próprios negativos entre 300 e 

350 milhões de euros, o que repre-

senta um agravamento de pelo me-

nos mais de 200 milhões de euros 

face ao registado no exercício an-

terior. O conselho geral da associa-

ção mutualista (AMMG) vai reunir-

se hoje para aprovar o relatório de 

actividade, não sendo de excluir que 

a discussão derive para ajustes nas 

listas candidatas aos órgãos sociais 

da Caixa Económica Montepio Ge-

ral, neste momento “bloqueadas” 

no Banco de Portugal.

A dimensão fi nal do desequilí-

brio do grupo Montepio em 2016, 

em termos consolidados, pode estar 

ainda dependente de um facto sub-

sequente que liberte capital, apurou 

o PÚBLICO. Por facto subsequen-

te, entenda-se um evento que leve 

a um desinvestimento que liberte 

capital e ajude a fi xar os capitais 

próprios num montante menos ne-

gativo — por exemplo, a venda de 

60% da holding Montepio Seguros 

aos chineses CEFC Energy Company 

Limited, negócio assinado a 27 de 

Novembro de 2017, mas ainda por 

concretizar.

O primeiro alerta de que o grupo 

Montepio tinha entrado no verme-

lho surgiu em 2015, quando conta-

bilizou, na soma dos números das 

participadas, capitais próprios ne-

gativos de 107,529 milhões de euros. 

Um quadro de insufi ciência de capi-

tais revelado pelo PÚBLICO a 14 de 

Março de 2017, com base numa nota 

do auditor externo.

A KPMG concluiu então que a 

equipa de Tomás Correia sobre-

avaliara a presença da AMMG, na 

Caixa Económica Montepio Geral 

(CEMG) e na Montepio Seguros, ao 

atribuir-lhes valores inadequados: 

contabilizava (e contabiliza) o banco 

em 2,016 mil milhões e a seguradora 

em 256 milhões de euros.

Foi na qualidade de auditor ex-

terno que a KPMG alertou Tomás 

Correia para os pressupostos sub-

Os resultados consolidados do grupo Montepio, onde está o banco e a seguradora, agravaram-se em 2016, 
tendo os capitais próprios negativos resvalado para perto de 300 milhões de euros

do tal evento subsequente). Isso 

tem uma tradução: como o passivo 

é superior ao activo, as responsabi-

lidades dos 630 mil associados da 

Associação Mutualista Montepio Ge-

ral (AMMG) são superiores naquele 

montante ao seu património. Con-

frontada, “a associação desmente 

categoricamente que o valor apura-

do seja o referido, uma vez que as 

contas ainda não estão fechadas e 

consequentemente auditadas. Uma 

vez que não tem qualquer funda-

mento, não alimenta qualquer es-

peculação”.

Os primeiros sinais de descontrolo 

começaram no Governo de José Só-

crates (com Vieira da Silva a tutelar 

a AMMG), quando o Montepio apa-

receu a investir quase 400 milhões 

em dois activos à época classifi cados 

pelos supervisores como problemá-

Banca 
Cristina Ferreira

ENRIC VIVES RUBIO

Tomás Correia presidente à Associação Mutualista, cujas contas têm vindo a degradar-se nos últimos exercícios

ticos: o Finibanco, absorvido pela 

CEMG, e a Real Seguros (ex BPN), 

integrada na Lusitânia Seguros.

O resultado das aplicações fi nan-

ceiras é conhecido. É que a compra 

do Finibanco e da Real Seguros não 

só não aumentaram de forma con-

sistente o volume de negócios da CE-

MG e da Montepio Seguros, como 

não deram a estas empresas quota 

de mercado, nem geraram retorno 

em termos de resultados. E fi zeram 

disparar os custos recorrentes — um 

cenário que em parte explica a de-

gradação das contas consolidadas.

Os indícios de ruptura foram ig-

norados pelo Governo de Passos 

Coelho e o de António Costa tam-

bém ainda não interveio de forma 

efi caz. As interrogações colocam-se 

sobre o caminho que foi seguido, 

em contraponto com o empenho 

jectivos dos números de 2015, em 

termos do plano de negócios, das 

condições de mercado e dos cri-

térios macro-económicos. E reco-

mendou a correcção dos cálculos 

e a apresentação de um plano para 

restabelecer a situação de capital e 

garantir a continuidade da activida-

de das participadas.

O quadro crítico do grupo não só 

se manteve no período seguinte, 

como ainda se agravou, de acordo 

com os documentos internos a que 

o PÚBLICO teve acesso. Em termos 

consolidados o Montepio fechou o 

exercício de 2016 (contas que vão 

ser aprovadas na assembleia geral 

de Março) com capitais próprios ne-

gativos que se estima que possam 

chegar a um máximo de 350 milhões 

num quadro menos favorável (mas 

que podem descer, se benefi ciarem 

A dimensão fi nal 
do desequilíbrio 
do grupo 
Montepio em 
2016, em termos 
consolidados, 
pode estar ainda 
dependente de um 
facto subsequente 
que liberte capital, 
como a venda de 
60% dos seguros a 
um grupo chinês
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cristina.ferreira@publico.pt

em fechar o dossier Novo Banco, em 

que a factura para os contribuintes 

nacionais pode chegar perto de 12 

mil milhões.

O PÚBLICO sabe que Tomás Cor-

reia convocou para hoje, a título in-

formal, os 21 membros do conselho 

geral para discutir um único ponto: 

o plano de actividade deste órgão. 

E admite-se que a KPMG apareça ao 

lado de Tomás Correia para intro-

duzir temas mais delicados. É ainda 

expectável que os conselheiros abor-

dem o eventual chumbo do Banco 

de Portugal à indicação pela AMMG 

de Francisco Fonseca da Silva para 

ser o próximo presidente do conse-

lho de administração da CEMG.

O BdP levanta muitas questões à 

sua nomeação e difi cilmente o pare-

cer será favorável a uma adequação a 

poder exercer o cargo de chairman. 

É que Francisco Fonseca da Silva te-

rá omitido ao supervisor, aquando 

da sua indicação, que o seu universo 

empresarial tinha dívidas de 2,2 mi-

lhões à CEMG, o que viola o artigo 

85.º do Regime Geral das Instituições 

de Crédito e Sociedades Financeira: 

“As instituições de crédito não po-

dem conceder crédito, sob qualquer 

forma ou modalidade, incluindo a 

prestação de garantias, quer directa 

quer indirectamente” a “membros 

dos seus órgãos de administração”, 

nem “a sociedades ou outros entes 

colectivos por eles directa ou indi-

rectamente dominados”. 

Fonseca da Silva terá liquidado 

junto da CEMG os seus créditos, 

Mota Pinto, irmão do seu advogado, 

Alexandre Mota Pinto.

E este é outro candidato aos ór-

gãos sociais do Montepio a gerar po-

lémica. Ainda há dois meses, Nuno 

Mota Pinto estava referenciado na 

lista negra do BdP, como devedor 

incumpridor, primeiro do BES e de-

pois do Novo Banco (com o crédito 

parqueado na empresa de recupe-

ração de dívidas). 

Em Dezembro de 2017, já depois 

de ser convidado pela AMMG para 

substituir Félix Morgado, à frente 

da comissão executiva, Mota Pinto 

foi regularizar o crédito de 80 mil 

euros, saindo da central de risco de 

crédito do BdP. E o Expresso avan-

çou que este gestor pagou os 80 mil 

euros com novo crédito concedido 

pelo próprio Novo Banco, operação 

cujos contornos também suscitam 

dúvidas ao supervisor da banca. 

Tudo isto se passa numa altura em 

que se arrasta o processo de deci-

são da Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa para investir até 200 mi-

lhões de euros na aquisição de uma 

participação de 10% na CEMG. Uma 

parceria que voltou, esta semana, 

a ser reiterada por Tomás Correia, 

para quem, de acordo com decla-

rações citadas pelo Jornal de Negó-

cios, “queiram ou não, vai nascer [o 

banco da economia social]. Porque 

ele já nasceu. E vai desenvolver-se 

porque tem futuro”, sem se referir 

especifi camente à Santa Casa.

apresentando-se ao BdP sem ex-

posição ao Montepio. E sem dar a 

conhecer nenhuma das situações: 

nem a existência dos fi nanciamen-

tos, nem o seu pagamento. O ruído 

não se esgota aqui. É que chegaram 

avisos verbais ao BdP, com origem 

num responsável do Banco Portu-

guês de Gestão, de que Fonseca da 

Silva, enquanto executivo, foi res-

ponsável por actos de gestão polé-

micos — decisões envolvendo opera-

ções em Timor e Cabo Verde. 

Ponderando todos estes antece-

dentes, o BdP resiste a conceder-lhe 

o registo de idoneidade para presidir 

ao conselho de administração (não 

executivo) da CEMG, de onde ema-

na a comissão executiva que Tomás 

Correia quer ver liderada por Nuno 

Queiram ou não, 
vai nascer [o banco 
da economia social]. 
Porque ele já nasceu
Tomás Correia
Presidente da Associação Mutualista
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São os primeiros dados 
sobre imigrantes com luz 
verde para trabalhar, no ano 
em que a lei mudou p12

Directora da Faculdade de 
Medicina do Porto quer uma 
medicina mais humana e 
mais humanizada p10/11

Concorrente Diogo Piçarra 
desiste e faz alterar elenco 
da fi nal de domingo p48

Provas do envolvimento 
de Pyongyang foram 
apresentadas na ONU p24

36 camas no Algarve e 32 em 
Alcoitão fechadas por falta 
de médicos e terapeutas p14
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“Os médicos 
lidam muito mal 
com a incerteza 
e com o erro”
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Défi ce na dona do Montepio 
agrava-se para 300 milhões
Capital próprio negativo da Associação Mutualista Montepio Geral, dona da Caixa Económica, agravou-se face 
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Equipas em causa estão disponíveis 24h por dia nas épocas críticas

Era uma das dez principais reivindi-

cações da Liga dos Bombeiros Por-

tugueses e tudo parece indicar que 

o Governo se prepara para ceder. 

Depois de ter mostrado disponibi-

lidade para aumentar de 46 para 

48 euros o montante diário que o 

Estado paga às equipas de bombei-

ros que estão disponíveis 24h por 

dia nas épocas mais críticas dos 

fogos e da Liga ter insistido nos 50 

euros como fasquia mínima, tudo 

parece indicar que o Governo se 

prepara para aceitar esta exigência 

dos bombeiros, evitando assim um 

braço-de-ferro com esta classe.

Ontem, o ministro da Adminis-

tração Interna, Eduardo Cabrita, 

esteve reunido ao fi m da tarde com 

o presidente da Liga, Jaime Marta 

Soares, e o encontro terminou em 

clima de paz. Depois do ultimato 

feito pelos bombeiros há pouco 

mais de duas semanas, ninguém 

quis assumir um entendimento. 

Mas as duas partes reconhecem que 

as negociações estão a avançar de 

forma positiva. “A reunião foi muito 

construtiva. O MAI [Ministério da 

Administração Interna] confi a no 

papel dos bombeiros como coluna 

vertebral do sistema de Protecção 

Civil”, resumia uma porta-voz do 

ministério.

Por seu lado, Jaime Marta Soa-

res admitia ter havido por parte do 

Governo disponibilidade para acei-

tar “parte das reivindicações” dos 

bombeiros, sem querer concretizar 

nenhuma. Remeteu para hoje, para 

a reunião das federações distritais, 

que decorre em Coimbra, uma to-

mada de posição dos bombeiros. 

“Transmitirei de forma detalhada 

o que foi dito na reunião e decidi-

remos se esperamos mais uns dias 

para que o Governo apresente os 

documentos com os quais se com-

prometeu”, afi rmou o presidente 

da Liga. Questionado pelo PÚBLI-

CO sobre qual o conselho que irá 

transmitir aos colegas, Marta Soa-

res retorquiu: “Sou uma pessoa de 

Governo deverá pagar
50 euros diários
às equipas de bombeiros

procurar soluções e não de agudi-

zar situações.”

Direcção autónoma
No Conselho Nacional Extraordi-

nário da Liga, realizado no passa-

do dia 10, os representantes dos 

corpos de bombeiros decidiram 

“por unanimidade e aclamação”, 

fazer um ultimato ao Governo que 

termina hoje. No texto aprovado 

na reunião os bombeiros diziam 

que se não houvesse resposta do 

Governo até ao fi nal de Fevereiro 

“os bombeiros não integrarão os 

GRUATAS [Grupo de Reforço para 

Ataque Ampliado] os GRIF’s [Grupo 

de Reforço para Combater Incên-

dios Florestais] e os elementos de 

comando não desempenharão as 

funções de Comandante de Perma-

nência às Operações”.

Em Dezembro, a Liga dera um 

prazo de 45 dias para obter res-

DANIEL ROCHA

Protecção Civil
Mariana Oliveira

Ultimato ao Governo 
termina hoje,
mas negociações
parecem propiciar
mais um clima de paz

postas do Governo às propostas de 

reformas que defende para o sec-

tor, nomeadamente uma direcção 

nacional dos bombeiros, um orga-

nismo que actualmente faz parte da 

estrutura da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil, “autónoma e inde-

pendente, com orçamento próprio” 

e um comando autónomo dos bom-

beiros, igualmente fora da estrutura 

operacional da autoridade.

A instalação de mais 250 equipas 

especiais de primeira intervenção e 

a criação de comissões distritais de 

reequipamentos eram outras das rei-

vindicações, a par dos 50 euros diá-

rios para os bombeiros que integram 

as chamadas Equipas de Combate 

a Incêndios e as Equipas de Apoio 

Logístico ao Combate, que estão 

em permanência nos quartéis nas 

épocas mais críticas dos incêndios.

meoliveira@publico.pt Página 43
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que não faz qualquer sentido existirem 

profi ssionais licenciados habilitados ao uso 

de terapêuticas que não funcionam.

Só existe uma medicina a nível 

internacional (a convencional), cujos 

progressos, com todos os seus defeitos e 

limitações, têm sido notáveis. Doenças fatais 

foram erradicadas e outras são hoje passíveis 

de cura ou controlo como doenças crónicas. 

Os avanços na medicina são robustos porque 

a efi cácia e os efeitos colaterais de cada 

tratamento médico são minuciosamente 

avaliados em 

múltiplos estudos 

clínicos publicados 

e debatidos a nível 

internacional. Se as 

ditas terapêuticas 

alternativas, 

onde se inclui a 

MTC, provassem 

a sua efi cácia e 

segurança usando 

a metodologia 

científi ca, não 

teriam o nome de 

alternativas. Seriam 

incorporadas 

na medicina 

convencional, 

na ciência. Não 

há, pois, uma 

medicina ocidental 

e uma medicina 

oriental, nem uma 

medicina moderna 

e uma medicina 

tradicional. Bastonário da Ordem dos Médicos

Miguel Guimarães

O ministro da “medicina 
tradicional chinesa”

A 
Portaria n.º 45/2018 que 

confere o grau de licenciado em 

“medicina tradicional chinesa” 

(MTC) a qualquer cidadão que 

frequente um curso superior 

de quatro anos nesta área 

representa uma ameaça à saúde 

dos portugueses e uma ofensa à 

comunidade científi ca.

Uma ameaça e uma ofensa 

com o alto patrocínio do ministro da Saúde e 

do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior que decidiram, por portaria, 

validar cientifi camente práticas sem 

qualquer base científi ca comprovada.

O ministro da Saúde disse publicamente 

que queria deixar uma marca no seu 

mandato. Pois bem, aí está ela. Esta já 

ninguém lha tira. Pelo menos a intenção. E 

logo na companhia do ministro da Ciência! 

Em vez de promoverem e defenderem a 

saúde das pessoas e a ciência com base na 

investigação e na metodologia científi cas, 

como é sua obrigação, vêm transmitir aos 

portugueses que, afi nal, a saúde e a ciência 

não necessitam de ter valor científi co. Pode 

ser qualquer coisa. Uma pseudociência, uma 

banha-da-cobra. Com esta atitude, estes 

ministros aumentam de forma exponencial 

o risco para a saúde e para as fi nanças dos 

portugueses, e desvalorizam o papel da 

ciência e da investigação. E sem qualquer 

responsabilidade pela vida das pessoas e 

pelos atrasos nos diagnósticos e tratamentos 

de situações potencialmente graves. Uma 

ofensa imperdoável a todos aqueles que 

dedicam milhares e milhares de horas a 

estudar, a investigar, a diagnosticar e a tratar 

doentes, a promover a saúde e a prevenir a 

doença.

Está em causa um retrocesso inaceitável 

relativo à essência da fundamentação 

científi ca da investigação e da evolução 

da inovação tecnológica e terapêutica 

da medicina e da ciência. Uma decisão 

que poderá ter tido por base a cedência 

a pressões e interesses comerciais e 

publicitários. Nem sequer tiveram a 

dignidade de exigir que o termo “medicina 

tradicional chinesa” fosse substituído por 

“práticas tradicionais chinesas”, deixando 

em aberto o equívoco quanto à componente 

(inexistente) de formação médica. Chamar-

lhe medicina é um perfeito logro. De resto, 

qualquer cidadão informado entende 

As práticas tradicionais chinesas não 

são baseadas em conhecimento validado 

cientifi camente. As revisões organizadas 

da literatura científi ca existente, que 

combinam resultados dos principais ensaios 

clínicos em que foi seguida a metodologia 

científi ca, não apresentam prova sólida da 

sua efi cácia e segurança. Bem pelo contrário. 

Sem validação científi ca, devidamente 

comprovada, é a saúde das pessoas que fi ca 

em sério risco.

Os ministros criaram um problema 

crítico que lhes cabe resolver. Sabemos 

que é preciso coragem para fazer frente 

aos interesses económicos dominantes. 

Mas só é ministro quem aceita defender o 

interesse público com prejuízo da sua vida 

pessoal e profi ssional. Quando a pressão é 

exagerada, existe sempre uma saída. E no 

caso do ministro da Saúde não me parece 

que possa, desta vez, responsabilizar o 

ministro das Finanças. Estou em crer que os 

ministros em questão não querem manchar 

o seu edifício ético e moral, induzindo os 

portugueses em erro e colocando o interesse 

público na “gaveta”. Apesar da imunidade 

dos detentores de altos cargos políticos, a 

responsabilidade pelas centenas ou milhares 

de pessoas que possam vir a ser realmente 

prejudicadas por esta decisão vai sempre 

existir. De uma forma ou de outra. De resto, 

não conheço qualquer tipo de penalização 

aplicada a quem pratica a dita MTC, o que é 

próprio de quem não se orienta pela ciência.

Numa altura de crise social, em que todos 

nós, portugueses, nos sentimos injustiçados, 

e em que o bom senso deveria constituir um 

imperativo público, este tipo de decisões 

A Portaria 
n.º 45/2018 
representa 
uma ameaça 
à saúde dos 
portugueses 
e uma ofensa 
à comunidade 
científica

são inadmissíveis. Não é seguramente uma 

posição de quem tem a responsabilidade de 

defender a ciência e a saúde dos cidadãos. 

Apenas contribuem para aumentar a 

indignação de quem acredita nos méritos do 

conhecimento e da ciência, como é o caso 

dos médicos.

Para os médicos, que tenho o privilégio 

de representar, é uma honra poder servir 

os doentes e o país. Os médicos são 

responsáveis a vários níveis pelo exercício 

da sua profi ssão. Têm a obrigação de atuar 

de acordo com os valores e princípios da 

ética e as boas práticas, o estado da arte, 

cumprindo o código deontológico da Ordem 

dos Médicos. As indemnizações e penas 

a que são submetidos em caso de erro, 

negligência ou violação das regras éticas 

e deontológicas são conhecidas e na sua 

grande maioria do domínio público. O que 

parece não ter equivalência nas decisões 

políticas.

Será que os ministros ignoram o facto de 

um estudante se tornar médico especialista 

ao fi m de 11 a 13 anos após ter entrado numa 

escola médica, muito estudo, aquisição 

de competências específi cas e prestação 

pública de múltiplas provas, que lhe 

permitem o exercício da medicina e auferir 

um ordenado não compatível com a enorme 

responsabilidade que têm na sociedade 

civil? Ou que a progressão profi ssional 

dos médicos na carreira médica signifi ca 

a existência de concursos e a prestação de 

mais provas públicas? Ou que os médicos, 

como pilar essencial do SNS, são os 

principais responsáveis pela melhoria da 

qualidade dos cuidados de saúde prestados 

aos cidadãos e pelo sucesso internacional 

do nosso SNS? Ou que estão associados aos 

méritos do nosso SNS relatados pela OCDE 

e pela OMS? Ou que são pressionados a 

exercerem a sua atividade em condições de 

trabalho que não dignifi cam os doentes? Ou 

que são constrangidos a fazerem serviços 

de urgência sem limites ou a produzirem 

cada vez mais números (consultas, 

cirurgias, procedimentos) em vez de serem 

estimulados a benefi ciar a qualidade da 

medicina e a relação médico-doente?

Senhor ministro da Saúde, não está a saber 

honrar a medicina e a ciência que salvam 

a vida aos doentes. Na nossa memória 

individual e colectiva permanecerá como 

o ministro da pseudociência, da “medicina 

tradicional chinesa”.

A defesa da saúde dos portugueses é uma 

obrigação da Ordem dos Médicos, não uma 

atitude corporativista. Devia ser também 

a primeira preocupação do ministro da 

Saúde. Desafi o quem acredita no Estado de 

direito e na democracia a defender a causa 

da ciência.

ENRIC VIVES-RUBIO

Sem validação científica, 
devidamente comprovada, 
é a saúde das pessoas 
que fica em sério risco
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O novo líder parlamentar reúne-se amanhã com a sua bancada

Com a expectativa da estreia de 

Fernando Negrão no debate com 

o primeiro-ministro e da primeira 

reunião da bancada os ânimos acal-

maram no grupo parlamentar do 

PSD. Mas a fasquia para o debate 

desta tarde, na véspera da reunião 

do grupo parlamentar, é alta: há de-

putados a exigir que Fernando Ne-

grão saia vencedor do duelo.

“Espero que o dr. Fernando Ne-

grão, que é experiente, tenha a ca-

pacidade de vencer o debate com 

António Costa, na senda do que têm 

sido os debates quinzenais com o 

primeiro-ministro em áreas cruciais 

da governação do país como a Segu-

rança Interna, Justiça e Educação”, 

declarou ao PÚBLICO o deputado 

Sérgio Azevedo, que assumiu ter vo-

tado em branco nas eleições para 

a direcção da bancada. O ex-vice-

presidente da bancada parlamentar 

não escondeu a sua indignação nos 

últimos dias sobre a interpretação 

do resultado das eleições quando 

Negrão considerou que os votos em 

branco lhe davam o “benefício da 

dúvida”.

Os deputados sociais-democratas 

estão à espera de ver a prestação 

do novo líder parlamentar na in-

Deputados exigem 
“vitória” de Negrão 
no duelo com Costa

terpelação ao primeiro-ministro 

no debate quinzenal. É um duelo 

que acontece numa altura em que 

há conversações a decorrer entre 

dirigentes do PSD e ministros sobre 

a descentralização e fundos comu-

nitários. Por outro lado, depois de 

intervenções acutilantes de Hugo 

Soares, o anterior líder parlamen-

tar, Fernando Negrão já veio dizer 

que o seu estilo será outro. Os deba-

tes com António Costa são “sessões 

de trabalho”, disse à RTP o novo 

líder parlamentar.

O segundo momento de expec-

tativa é a reunião da bancada na 

quinta-feira, sem Rui Rio. Fernan-

do Negrão disse ao Expresso querer 

falar sozinho com os deputados. É 

uma reunião que ainda não terá a 

presença de Rio — não é deputado 

—, que prometeu comparecer no 

Parlamento quando os coordena-

dores e vice-coordenadores estives-

sem eleitos. A data para essa eleição 

foi marcada para sexta-feira.

É na primeira reunião com o gru-

po parlamentar que os deputados 

esperam ouvir o que o novo líder 

parlamentar tem para lhes dizer 

sobre os resultados da eleição e a 

estratégia da direcção da bancada. 

Se o tom de Fernando Negrão for 

duro, os críticos prometem respon-

der. Até lá, estarão mais resguar-

dados. 

Hoje será o último dia de Pedro 

Passos Coelho no Parlamento. O ex-

líder do PSD será recebido pelo pre-

sidente da Assembleia da República, 

Eduardo Ferro Rodrigues.

DANIEL ROCHA

PSD
Sofia Rodrigues

Grupo parlamentar 
social-democrata elege 
na sexta-feira os restantes 
elementos da direcção 
da bancada
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com os seus deputados ou no dúbio fi lme 

da escolha de Elina Fraga, que interessa 

ao Presidente-rei 

porque lhe permite 

encontrar um novo 

território para 

reinar. Não interessa 

ao Bloco e ao PCP, 

mas dá direito a 

um entretenimento 

colectivo que, ao 

criar as tais cenas 

de ciúme e de 

despeito, pode ter 

consequências. Para 

muita gente, mesmo 

que em causa 

esteja a discussão 

de amendoins, o 

encontro entre 

António Costa e 

Rui Rio mostra o 

papel de pivot do PS 

em todo o sistema 

político. Mostra 

que os partidos de 

esquerda podem ser 

trocados. E mostra 

que, em questões 

que vão para lá 

da distribuição 

de cheques aos 

A “geringonça” abalada pelo ciúme

A
s tão badaladas negociações 

entre o PSD e o PS para 

chegarem a acordos em 

matérias de “relevante interesse 

para o país” não passam de 

conversa mole, mas trouxeram 

uma importante novidade para 

a compreensão da situação 

política. Mostraram um excitado 

ciúme por parte do PCP e uma 

reveladora onda de altivez face ao Governo 

por parte do Bloco. Ao manifestarem 

estes trejeitos típicos das namoradinhas 

despeitadas, Bloco e PCP sublinharam 

o domínio da inteligência táctica (ou o 

controlo emocional) por parte do galã 

António Costa. Com Rui Rio a servir de musa 

provocadora na triangulação amorosa, o 

primeiro-ministro reduziu os protestos ou as 

exigências dos seus parceiros à esquerda em 

humores dignos do banal remoque. O jogo 

reequilibrou-se a seu favor. Ou a esquerda se 

porta como deve ou o Governo e o PS podem 

transformar estes encontros à porta de casa 

com o PSD em aventuras relacionais mais 

intensas e comprometidas. O drama anda, 

pois, no ar.

Poderá haver quem considere esta leitura 

cínica e insista na boa nova segundo a qual 

os dois principais partidos do arco do poder 

decidiram pôr de lado os seus interesses 

imediatos e dedicaram-se a resolver os males 

do país. Seria bom que assim fosse. Mas 

não é. Independentemente da seriedade 

dos negociadores do PSD (Álvaro Amaro e 

Manuel Castro Almeida) e muito para lá da 

prometida abertura do Governo, desenha-

-se no horizonte um fórum condenado a 

discutir o sexo dos anjos. Como dizia Rui 

Rio depois do seu segundo encontro com 

o Presidente-rei, a discussão em torno do 

pacote da descentralização limitar-se-á a 

abordar a transferência de competências 

para as autarquias, que no essencial estão 

desenhadas e aprovadas pela mão do 

ministro Eduardo Cabrita. Ao lado desta 

inglória tarefa, discute-se o próximo ciclo 

de fundos estruturais, onde os dois partidos 

hão-de concordar que Portugal não pode 

perder verbas, que a competitividade é 

essencial ou que a valorização do território 

não pode ser esquecida.

Temos por isso um cenário de 

pechisbeque — bom era vê-los discutir a 

sustentabilidade da Segurança Social, a 

Justiça ou até uma descentralização mais 

ambiciosa que trouxesse de volta a palavra 

proibida (regionalização). Um cenário que 

interessa a Costa para se fazer difícil com a 

esquerda, que interessa a Rui Rio porque lhe 

permite respirar no inacreditável confl ito 

funcionários públicos ou aos pensionistas, 

Francisco Assis sempre teve razão: em 

matérias cruciais e sensíveis, o PS prefere 

o aconchego do PSD ao de qualquer outro 

partido.

A confi rmação desta verdade chega 

insuspeita num comunicado do PCP. Para os 

comunistas, a “chamada ‘descentralização’” 

não passa de “uma transferência de encargos 

e desresponsabilização do Estado” (embora 

o partido tenha uma posição favorável à 

regionalização) e o desenho do próximo 

ciclo de fundos estruturais uma mera 

inventariação de grupos ou entidades para 

deles benefi ciarem. Fica assim “confi rmado” 

que, nestas negociações, o PS e o Governo 

agem “seguindo as suas opções de classe 

ao serviço do grande capital”, em vez 

de avançarem nas políticas patrióticas e 

de esquerda, como “recentemente” se 

provou com “a rejeição do projecto do 

PCP sobre a reposição do valor do trabalho 

extraordinário”. Com esta declaração 

infl amada, o PCP constata que o seu amado 

está a redescobrir nos encontros com o PSD 

a sua verdadeira natureza passional. Parece 

já não querer abraçar as posições conjuntas 

que os unem, dá sinais de procurar novos 

devaneios que ameaçam criar o risco da 

separação.

Mais grave para o PCP e para o Bloco é 

que esta nova frente anunciada pelo PSD 

Com Rio a 
servir de musa 
provocadora 
na triangulação 
amorosa, 
Costa reduziu 
as exigências 
dos parceiros 
à esquerda 
em humores 
dignos do banal 
remoque

Jornalista. Escreve à quarta-feira
mcarvalho@publico.pt

como “um novo relacionamento com o 

Governo” ameniza a agenda de protestos 

e de lutas laborais que estavam a emergir. 

O Bloco mantém as suas exigências sobre 

a integração dos trabalhadores precários 

e os sindicatos da órbita do PCP foram 

particularmente duros nos ataques 

justifi cados ao Governo pelos atrasos no 

pagamento das progressões nas carreiras da 

função pública. Mas o Governo vai gerindo 

os processos ao ritmo a que bem entende 

e dá-se ao luxo de testar no terreno a 

eventualidade de deixar cair o agravamento 

da Taxa Social Única para as empresas que 

abusem da contratação de precários. Depois 

do barulho do Bloco, o Governo recuou e diz 

que tudo está em aberto. Não haja dúvidas, 

porém, sobre esta certeza: António Costa 

começa a pensar cada vez mais pela sua 

própria cabeça e cada vez menos com os 

espartilhos dos parceiros ao lado. 

É por isso que, mesmo construídas em 

cima de um castelo de areia, mesmo que 

condenadas a dar em pizza, como dizem os 

brasileiros, as ditas “negociações” entre o 

PSD e o Governo abrem uma nova fase no 

precário jogo de equilíbrios da “geringonça”. 

Nesta dança em que várias damas espreitam 

os passos do marialva, António Costa é um 

peixe dentro da água. Ele vai jurando amor 

eterno ao Bloco e ao PCP dizendo-lhes que 

“reformas só a quatro”, ele vai alimentando 

o ego do PSD abrindo as portas a ociosas 

conversas de cavalheiros, ele vai criando 

no ar a ideia de que o Presidente-rei afi nal 

tem razão e que fazem falta consensos, ele 

vai semeando na opinião pública a tese que 

o defi ne como o homem providencial para 

gerir e equilibrar o poder. Na sua cabeça, 

e na cabeça dos socialistas, o sonho de 

reconquistar uma maioria absoluta como a 

de 2005 tem cada vez mais fundamento.

E os outros, o que lhes acontece? O 

Bloco e o PCP seguirão as suas vidas 

sem constrangimentos de maior — a 

contaminação pela partilha do poder com 

um partido burguês já terá feito os danos 

que havia a fazer. Mas o PSD arrisca-se a fi car 

atado ao papel de droga de substituição. 

Dividido e dilacerado por dentro, o 

partido de Rui Rio tenta encontrar no 

entretenimento dos acordos a sublimação 

das suas dores. Está, pois, a perder tempo 

e a enredar-se na genial encenação de 

António Costa, que acabará por deixá-

lo irreversivelmente nas suas mãos. 

Mesmo que, afi nal, haja uma declaração 

circunstancial de consenso, António Costa 

fi cará sempre a ganhar. Ele fi cará sempre na 

pose de Rudolfo Valentino, o Bloco e o PCP 

serão casamentos jamais consumados e Rui 

Rio apenas um dos seus aff aires.

NUNO FERREIRA SANTOS

Manuel Carvalho
Memória futura
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SEGURANÇA SOCIAL 

TSU agita maioria de esquerda 
GO eventual recuo do Governo 
sobre a subida da Taxa Social 
Única (TSU) para os contratos a 
prazo está a deixar os parceiros 
da 'geringonça' inquietos. "Se-
ria uma violação do acordo" de 
Costa com o BE, disse ao CMJo-
sé Soeiro, deputado bloquista. 

"As hipóteses estão todas em 
cima da mesa", garantiu ontem  

o ministro do Trabalho, que não 
confirmou a notícia avançada 
pelo 'Negócios'. Masa Esquerda 
não aceita um recuo. "O acordo 
com o Governo diz que não ha -
verá redução da TSU paga pelos 
patrões. No programa de Go-
verno está o agravamento da 
TSU para empresas que abusem 
de contratos a prazo. Seria uma José Soelro é deputado do BE  

violação do acordo se o Gover-
no recuasse", defende, admi-
tindo que o BE está disponível 
para "debater o desenho da 
medida": "qual a penalização e 
como se aplica", por exemplo. 

Soeiro não acredita que o Go - 
verno recue. "Não foi discutida 
essa possibilidade", garante. 
Catarina Martins, porta -voz do 
BE, disse ontem esperar que a 
medida avance. "Basta ler o 
programa do Governo." o B.F 

Página 47



A48

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 4,59 x 4,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 73804898 28-02-2018

SEM-ABRIGO 

GESTOR DE EMPREGO 
Os centros de emprego pas-
sarão a contar com um inter-
locutor para acompanhar os 
sem-abrigo inscritos e "gesto-
res de carreira" para os casos 
"mais complexos", anunciou 
ontem o Governo. 
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DISCURSO DIRETO 

Eugénio Fonseca 
Presidente da 
Cáritas Portuguesa 

"JOVENS 
A GANHAR 
O MÍNIMO" 
121CM:  Que estratégia deve 
ser adotada para melhorar 
o cenário dos jovens portu-
gueses? 
Eugenio Fonseca - Tem de 
haver uma maior articula-
ção entre os ministérios 
porque há várias questões 
diferentes, que têm a ver 
como trabalho, educação, 
etc. Depois, urna grande 
articulação também com as 
entidades empregadoras. 
- Como assim? 
- Não podemos ter jovens 
licenciados a ganhar o mí-
nimo ou pouco mais do que 
o salário mínimo. O merca-
do do trabalho está tão pre-
cário que metem os jovens 
em estágios porque não 
têm experiência, mas de -
pois já são velhos. Não se 
percebe, não é coerente. • 

 

• 

 

Alerta para custos 
da despesa escolar 
e O relatório da Cáritas 
Europa aponta também 
para os custos elevados das 
despesas escolares em 
Portugal, sublinhando que 
as famílias mais carencia - 
das, com baixos rendi-
mentos, não conseguem 
suportar os gastos com os 
estudos dos filhos. • 

4'1 

 

  

  

  

 

GARANTIA 1 "TUDO ESTÁ A SER FEITO" 

O ministro do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, Vieira da Silva, ga-

rantiu ontem que "tudo está a ser feito' para 
melhorar a situação dos jovens portugueses, 
nomeadamente no que toca a "melhorar a si-
tuação no plano do emprego, da educação e 
da inclusão social". 

 

GERAÇÃO EM 

CRISE 

 

  

 

  

 

 

  

  

ESTUDO 

Portugal tem unia das 
taxas de desemprego 
jovem mais altas da UE 

alários 
não chegam 

!'para saírem 
de casa 
dos país 

ALERTA  e  Preço das habitações em Portugal e a média dos rendimentos são "desproporcionados" 
ORDENADOS O Mais novos recebiam em média menos 346 euros, em 2015, do que mais velhos 

Fonseca, presidente da Cáritas nados" quando comparados 
Portuguesa. com a média dos rendimentos. 

De acordo como Instituto Na - O preço das casas antigas sofreu 
cional de Estatística (INE), em "um novo aumento (9,2%)", 
2015, havia uma diferença nos 
salários em função da idade: os 
trabalhadores jovens, com ida- 

 
FALTA DE CONDIÇÕES EM 

des entre os18 e os 24 anos, rece-  PORTUGAL LEVOU MAIS DE 
biam em média menos 346,22 20 MIL JOVENS A EMIGRAR 
euros do que os funcionários 
com idades entre os 35 e os 44 

JOVENS COM MENOS DE 24 anos. O estudo da Cáritas Euro- 
pa destaca, por isso, os jovens ANOS ENFRENTAM MAIOR 
com menos de 24 anos como RISCO DE EMPOBRECER 
aqueles que "enfrentam o maior 
risco de pobreza". Um fator que 

que chega a ser mais elevado do influencia este mesmo risco re- 
que o preço das casas novas (que fere-se aos preços da habitação 
subiu apenas 3,5"/o), aumentan- em Portugal que, segundo a in- NOTiCIA EXCLUSIVA 
do "em média 7,1% em 2016 e DA EDIÇÃO EM PAPEI vestigação, são "desproporcio- 

FRANCISCA GENESI° 

O
s jovens portugueses es-
tão a sair cada vez mais 
tarde de casa dos pais 

porque não conseguem ser in- • 
dependentes. Em causa está a 
elevada taxa de desempregojo-
vem em Portugal, quando com-
parada com a média da União 
Europeia (ver infografia), os 
"empregos precários" e um 
mercado de habitação com pre-
ços "muito elevados". É esta!, 
principal conclusão de um estu-
do da Cáritas Europa, apresen-
tado ontem em Lisboa. 

"Os jovens querem asas para 
voar, e o que estamos a fazer é 
cortar-lhes essas asas" disse ao 
Correio da Manhã Eugénio 

7% apenas nos três primeiros 
meses de 2017". 

As políticas adotadas na última 
década para combater o empo-
brecimento em Portugal "não 
conseguiram quebrar os ciclos 
de transmissão da pobreza", 
alertou Eugenio Fonseca. A Cá - 
ritas Europa prevê, por isso, um 
novo tipo de pobreza juvenil: jo-
vens casais trabalhadores que 
dificilmente conseguem supor - 
t ar as despesas e constituir famí-
lia. Sem poderem ser autónomos 
e independentes, muitos deci-
dem sair do País. Só em.2015, 
mais de 20 mil jovens portugue-
ses optaram pela emigração. • 

C~II  O 
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INSCRITOS NO CENTRO DE EMPREGO 
ATE AOS 25 ANOS EM DEZEMBRO DE 2017 

Total de inscritos 
403 771 

17 515 
• ResxNrento Social dehsarao  

AVALIAÇÃO 1 POLÍTICAS DE INCENTIVO 

- secretário-geral da Cáritas Europa, Jor- 
ge Nuão Mayer, defendeu ontem que o Go-

verno deve fazer "uma boa avaliação" das po-
líticas de incentivos aos jovens para saber 
"onde é que há bons resultados e romper ci-
clos viciosos sem respostas". "Estamos a fa-
lar do futuro da nossa sociedade", alertou. 

TAXAI ABANDONO ESCOLAR 
DE ACORDO COM O RELATÓRIO 

DA CÁRITAS, A TAXA DE 

ABANDONO ESCOLAR PRECOCE 

EM PORTUGAL É DE14%, ia-- 

ESTANDO CERCA DE 3% ACIMA 

DA MÉDIA DA UNIÃO EUROPEIA. 

PROBLEMA1ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 

D e acordo com o relatório da Cáritas Europa, o 
problema dos jovens em Portugal passa tam-

bém pelo facto de serem "colocados em estagios 
profissionais e outras medidas de emprego com 
uma temporalidade pequena, havendo ainda outros 
que estão a aceitar trabalho a recibos verdes" por-
que não têm qualquer "proteção social". 

PERFIL DOS JOVENS EM PORTUGAL 
T AXA DE DESEMPREGO JOVEM ATEAOS 25 ANOS EM DEZEMBRO DE 2017 

o ESTÓNIA 
Novembro 2017 

6,8% 
REP. CHECA 
4,9% 
GRÉCIA 
Gutut-;-0 :›311 

40,8% 

MÉDIA 
UNIÃO 
EUROPEIA 

16,1% 

Há 200 mil jovens sem 
trabalhar nem estudar 

10% Média
8%  

UE 

©Faia  Eirctdatfinsauto Nxiond de EstXsneaironnno do Emprego e Formarão ProfissixerugstNa Social 

ALEMANHA 
6,6% 

ITALIA 
32,2% 

PORTUGAL—, 
22,1% a o 
ESPANHA 
36,8% 

EM PORTUGAL DOS 15AOS  34 ANOS 
40 TRIMESTRE DE2017 Populaça° 
• • • • 

it	
portuguesa 

10,2 milhões 

IfttttUões 

A RECEBER RSI* DOS 18 AOS 34 ANOS 
EM DEZEMBRO 0E2017 

-1! 24 402 

19 511 

A RECEBER RINDO DE DESEMPREGO 
• DOS 18 AOS 34)1/105  EM DEZEMBRO 2017 

22 404 

PI  Mais de 200 mil jovens portu - 
gueSes até aos 25 anos não têm 
qualquer ocupação: não estu-
dam nem trabalham. O valor 
apresentado no relatório da Cá-
ritas Europa é superior ao da 
média da 
União Euro-
peia (ver Info-
grafia) . "Os 
baixos salários 
que estão a ser oferecidos ajo -
vens com determinadas quali-
ficações podem fazer suscitar a 
pouca motivação de evoluir nos 
estudos", explicou o presidente 
da Cáritas Portuguesa, Eugénio 

Fonseca. Recentemente a Or - 
ganização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico 
(OCDE) alertou que é necessário 
elevar os níveis de escolaridade 
da população portuguesa. 

No entanto, "é 
preciso não 
esquecer que 
existe uma 
mentalidade 

de que o aumento de qualifica -  
ção implica a procura de um 
trabalho em condições que seja 
compatível com o investimen -
to feito na formação", o que não 
se verifica em Portugal. • 

SALÁRIOS BAIXAM 
MOTIVAÇÃO DOS JOVENS 
PARA ESTUDAR MAIS 
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da  manhã DIRETOR-GERAL EDITORIAL OCT AVIO RIBEIRO 
DIR.-GERAL EDODRIAL-AW ARMANDO ESTEVES PEREIRA 

CLÁSSICO 
NO DRAGA° 
SEXTA, 2 DE MARÇO 

GOLEADOR TEM SIDO DECISIVO NO FC PORTO P.5 

LESÃO NA COXA AFASTA SOARES, 
Aboubakar em recuperação. Gonçalo pode jogar 1- xir...~..

ir

...- 

CONSTERNAÇÁO NO BALNEÁRIO LEONINO PÁ 

JORGE JESUS PERDOA GELSON 
. Antes do perdão treinador criticou atitude do jogador 

MISTERIO 
EM RIO TINTO OSSADAS NO SÓTÃO EMBRULHADAS EM PAPEL DE JORNAL 

QUARTA-FEIRA 28/02/2018  I  DIÁR101€1(C/IVA) 

ACHADO MACABRO NUMA MORADIA EM OBRAS 

DESCOBERTO CADÁVER 
PAREDE DESDE 1070 FM 

CASO SE TRATE 
DE UM CRIME, JÁ 
NÃO HÁ CASTIGO 
MESMO QUE 
SE ENCONTRE 
O CULPADO  P.6 

41.1111~ 
I l 'CINDA CUNHA, 
I )1% 92 ANOS, 
VIVE EM ALDEIA 
1 )E ARGANIL 
E ESTÁ SEM 
TELEFONE 
FIXO 
P.24 E 25 

ALTICE 
CORTA LINHA 

A IDOSOS 
ISOLADOS 

FRIO P.18 

Neve corta estradas 
e fecha escolas 

rg 

SUSPEITAS DE PLÁGIO R37 

DIOGO 
PIÇARRA 
ABANDONA 
FESTIVAL , 
DA CANÇÃOt:'- 

MI! 

ECONOMIA P.23 

Desastre do BES custa 
25,2 mil milhões ao PIB 

CORPO DE INTERVENÇÃO  P.12 

POLÍCIA 
BARRA 
CAMPEÃ 
EM UNIDADE 
DE ELITE 

PLB 

COLISEUS 
2 MAR • PORTO 
3 MAR • LISBOA 

DISTRITO DE SETUBAL 

CÂMARAS 
DO PCP 
CONTRATAM 
EX-AUTARCAS 
P.27 

NÃO PERCA  MESA PRONTA 

Grátis 
HOJE  RECORTE 

OCUPO 
E RECEBA UM 

COPO  AMANHA 
CUPÃO INSPINNVEL NA 

PENÚLTIMA PAGINA 00 JORNAL P.43 

www.cmjornalpt 

CORREIO 
METIIR-EXECUTIVO CARLOS RODRIGUES DIR. •ADAPIIOS TOSE CARLOS CASTRO E PAULO JOAO SANTOS 

VIDAS P.41A 45 

FERNANDA 
VOLTA PARA 
PINTO DA COSTA 

SALÁRIOS BAIXOS P.8 E 9 

JOVENS SEM DINHEIRO 
PARA VIVER 

INDEPENDENTES 

O Sabor do Saber Alentajano 

www.sel.pt  
A  Charcutana mais Premiada do Pais 

QUO
e
T
stoo
A  591.A0/„ 

 DIMtR 

c m rAmr m 
IJDERANÇA 
NAS VENDAS 
EM BANCA P.39 
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ESTUDO REVELA PROBLEMAS 

EMPREGO JOVEM 
O mercado de trabalho em 
Portugal "nào está plenamen-
te preparado" para oferecer 
aos jovens diplomados "em-
pregos dignos", revela um re-
latório europeu da Cáritas. 
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ADALBERTOC. FERNANDES 
"GREVE É NORMAL" 

-00  ministro da Saúde consi-
derou ontem "absolutamente 
normal" o recurso à greve 
por parte dos enfermeiros -
dias 22 e 23 de março afir-
mando que cabe ao Governo 
"fazer tudo" para que esta 
não se concretize. 
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Em dezembro e janeiro, entre 500 e 600 guardas estavam de baixa 

Baixas médicas 
afetaram novos 
turnos nas cadeias 
Prisões. Secretaria de Estado da Justiça apon-
ta "inúmeras baixas" como "situação inabitual" 
Além da greve que os guardas pri-
sionais realizaram entre 17 e 31 de 
janeiro, a secretária de Estado ad-
junta e da Justiça aponta outra "si-
tuação inabitual" como causadora 
de constrangimentos no funciona-
mento dos estabelecimento prisio-
nais: "Uma imprevista situação de 
inúmeras baixas médicas entre al-
guns elementos do pessoal do cor-
po de guarda prisional." O gabine-
te de Helena Ribeiro respondeu as-
sim a um requerimento do depu-
tado do PCP António Filipe sobre a 
aplicação do novo horário de tra-
balho no Estabelecimento Prisio-
nal de Lisboa 

Nesta resposta, a Secretaria de 
Estado da Justiça aponta mesmo, 
como exemplo, que em janeiro 
mais de cem elementos do corpo 
do Estabelecimento Prisional do 
Porto estavam de baixa médica. 
E que mesmo assim o balanço do 
novo modelo organizativo dos tur-
nos, a ser implementado em seis 
cadeias, é positivo, apesar de admi-
tir ajustes e melhoramentos. 

Júlio Rebelo, presidente do Sin-
dicato Independente do Corpo da 
Guarda Prisional, tem denunciado 
este novo modelo de horários, em 
que os guardas são obrigados a fa-
zer horas extraordinárias. "As bai-
xas médicas são decisões de um 
médico. Neste momento, o núme-
ro de guardas de baixa em Lisboa é 
muito reduzido. Há quem esteja de 
baixa, o que é normal", disse ao DN 
Júlio Rebelo, para quem esta "é 
uma forma de desviar as atenções  

do problema". "Os guardas prisio-
nais são um corpo em que a média 
de idades é superior a 40 anos, com 
um serviço de desgaste muito ele-
vado. Há falta de guardas-são ne-
cessários mais de mil-e estamos a 
atingir um ponto de rotura" acres-
centou o sindicalista 

Já no mês passado e, com dados 
referentes a dezembro, a Direção-
-Geral dos Serviços Prisionais 
(DGSP) admitia estar atenta à si-
tuação das baixas médicas que 
nesse período atingiriam no total 
cerca de 600 guardas. Jorge Alves, 
presidente do Sindicato Nacional 
do Corpo da Guarda Prisional, ar-
gumentou que esse número eleva-
do devia-se ao excesso de trabalho. 

"Neste período do ano, no inver-
no, o número de baixas é sempre 
mais elevado", acrescenta Júlio Re-
belo. Apesar de não possuir os nú-
meros exatos, este dirigente consi-
dera que, neste momento, já não es-
tarão tantos elementos de baixa 
médica. E mantém que os guardas 
prisionais estão a ser alvo da impo-
sição de um horário ilegal. "As horas 
extras só podem ser impostas a títu-
b excecionaL Aqui é todos os dias." 

A Secretaria de Estado da Justiça 
tem outro entendimento e consi-
dera que o novo modelo de horário 
por turnos é adequado. Admite que 
o turno que termina às 16.00 é mais 
vezes solicitado a horas suplemen-
tares, pagas conforme a lei, por ser 
ainda um período ativo na cadeia. 
O turno da noite é obviamente 
mais calmo. D.M. 
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Ano 154, 
N. 54 379 
120 coroe 

~ir Pago %Mala Maar adia, Arab Divaga 
Sublimes Joana Pede e lennicho PIMO ~te 
~urde "te Pedro Fernandes 

QUARTA—FEIRA 128.2.18 i WWW.DN.PT  

Para aumentar a segurança 
nas estradas. UE está a estudar 
controlo de velocidade para 
carros e sistema que os impe-
ça de andar se o condutor tiver 
mais álcool no sangue do que 
a lei pennite. eia.» 

Turismo. Preços médios por quarto têm subido, aproximando-se 
dos 90 euros, depois das quebras acentuadas nos anos da crise, 
lembra associação do setor. Ainda estão, porém, longe da média 
cobrada nos grandes destinos europeus. Portugal é, depois da 
Islândia, o país onde esse valor mais aumentou no último ano. sai. 

SÍRIA APESAR DA 
TRÉGUA, CONTINUA 
ASENTIR-SEAMORTE 
EM CHOUTA PÁG n 

t 

Preço dos hotéis Me E CONDUZIR 

UM PROJETO PARA 
POR subiu 10% em 201 7 NO CARRO

ALCOOLIMETRO  
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POLÍCIAS 
PORTUGAL NÃO 
CUMPRE REGRAS 
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INTERNACIONAL 
Sai 

DEBATE QUINZENAL 

Deputados esperam 
vitória de Negrão 
no primeiro teste 
contra Costa 
PÁGS. 4 E 

PAPA 

A Igreja de 
Francisco cinco 
anos depois de 
Bento XVI sair 
Man E 13 

SAÚDE 

Há 62 remédios 
para doenças 
raras. Nenhum 
pode ajudar Vítor 

PRISÕES 

Guardas prisionais 
do Porto puseram 
cem baixas médicas 
só em janeiro 
Sais 

PORTO-SPORTING 

AS CINCO VEZES 
EM OUE O CLÁSSICO 
A NORTE ROUBOU 
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POR 
MARIA DE 
LURDES 

RODRIGUES 

Página 2 JCSC J 

O futuro do trabalho 

1  Há, hoje, um intenso debate so-
bre o impacto da transformação 
tecnológica no futuro do traba-

lho. Em rigor, é um debate semelhan-
te aos que ocorreram noutros mo-
mentos de grande mudança tecnoló-
gica ao longo dos séculos XIX e XX. 
E, como noutras ocasiões do passa-
do, a emergência de uma sociedade 
sem empregos é a distopia mais pre-
sente nos debates atuais. 

2Com as novas tecnologias da in-
formação, a inteligência artificial 
e os robôs, o trabalho humano 

será substituído, diz-se, pela ativida-
de de máquinas e sistemas de máqui-
nas automáticas e com capacidade de 
aprendizagem. Desta vez, prevê-se, 
os impactos da transformação tecno-
lógica far-se-ão sentir não apenas nas 
atividades industriais e agrícolas, no 
âmbito do trabalho manual menos 
qualificado, mas em, virtualmente, 
todos os setores, incluindo as ativida-
des que requerem competências cog-
nitivas e relacionais mais exigentes. 
Nos serviços de saúde e de ensino, 
nos transportes, na assessoria jurídi-
ca, no comércio, nas atividades de la-
zer, os profissionais seriam substituí-
dos por novas gerações de máquinas 
que pensam, aprendem e sentem. 

3  Na sociedade do futuro próximo 
afetada pelo uso generalizado 
desta nova geração de máqui-

nas, poucos teriam oportunidades de 
trabalho. A maior parte dos cidadãos 
passariam a ser inúteis do ponto de 
vista económico. Numa sociedade de 
inativos, sem acesso a rendimentos 
de trabalho, a solução passaria, argu-
menta-se, pela concessão de um ren-
dimento básico universal assegurado 
pelo Estado a todas as famílias. 

4Sinal dos tempos, a perceção 
pública dos impactos das novas 
tecnologias sublinha hoje o ce-

nário sombrio do desemprego, 
como no tempo da reação ludista ao 
capitalismo selvagem de inícios do 
século XIX. Ao contrário, na sequên-
cia dos trinta gloriosos anos de cres-
cimento económico e de redução 
das desigualdades económicas que 
se seguiram à II Guerra Mundial, as 
expectativas eram bem mais otimis-
tas. No final dos anos 1960, início dos 
1970, foi popular a ideia da "socieda-
de do lazer", consequência benévola, 
então considerada evidente, do au-
mento de produtividade induzido 
pela crescente automação dos pro-
cessos de trabalho. 

5Se aos tempos de esperança do 
capitalismo com Estado social 
se seguiu o desalento do capita-

lismo neoliberal, o erro de perspetiva  

é comum. Sociedade do la7Pr ou so-
ciedade do desemprego são cenários 
possíveis dos mesmos desenvolvi-
mentos tecnológicos, mas não de-
pendem destes. Não há determinis-
mo tecnológico que explique a so-
ciedade de amanhã. Ela será o que as 
nossas escolhas políticas e sociais fi-
zerem dos progressos da tecnologia. 

BÉ verdade que não se pode pa-
rar a evolução do conhecimen-
to e da inovação. Muito prova-

velmente, os progressos tecnológi-
cos agora anunciados farão parte do 
nosso futuro próximo. Um futuro 
com mais robôs e mais máquinas 
automáticas. Mas não necessaria-
mente sem trabalho. O futuro do 
trabalho, como da sociedade em ge-
ral, não depende apenas das trans-
formações tecnológicas, mas, como 
se disse atrás, de decisões e escolhas 
políticas. Decisões e escolhas políti-
cas que incidam, entre outros do-
mínios, nos da educação, da regula-
ção do mercado de trabalho, da 
criação de emprego com utilidade 
social e do financiamento da segu-
rança social. 

No domínio da educação, a ge-
neralização de competências 
gerais de trabalho intelectual 

será, provavelmente, a melhor res- 

posta à progressiva entrada em cena 
de máquinas especializadas nos 
domínios do trabalho qualificado. 
O erro fatal será a aposta na especia-
lização extrema em função das ne-
cessidades do momento do mercado 
de trabalho que, num mundo de 
aceleração da mudança, serão efé-
meras por comparação com o tempo 
da aprendizagem humana. 

Com as novas 
tecnologias da 
informação, a 
inteligência artificial 
e os robôs, o trabalho 
humano será 
substituído, diz-se, 
pela atividade de 
máquinas e sistemas 
de máquinas 
automáticas 
e com capacidade 
de aprendizagem 

8
A redução do tempo de traba-
lho pode e deve acompanhar a 
evolução dos ganhos de produ-

tividade na atividade económica. 
Parte desses ganhos pode ser usada 
com esse objetivo. Mas não tenha-
mos ilusões. A redução do tempo de 
trabalho requer desenvolvimento 
tecnológico mas não resulta dele. 
Resulta, sim, como é historicamente 
comprovável, de políticas públicas 
de regulação do mercado de traba-
lho que emergem como resposta à 
confiitualidade social neste domí-
nio. Ainda no campo das políticas 
de emprego, faz sentido alocar outra 
parte dos ganhos de produtividade 
ao financiamento da criação de tra-
balho com utilidade social, dando 
resposta a mudanças demográficas 
e ambientais. 

9  Por fim, faz ainda sentido que, 
num mundo em mudança tec-
nológica acelerada, seja refeita 

a partilha dos custos de financia-
mento da Segurança Social. Precisa-
mos de políticas menos penal izado-
ras da criação de emprego, de políti-
cas que indexem a contribuição das 
empresas para o financiamento da 
Segurança Social aos rendimentos 
da sua operação e não aos custos 
que têm com a remuneração dos 
seus trabalhadores. 
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PODER LOCAL’18EMPREGO

“O procedimento de re-
gularização dos vín-
culos precários nas 
entidades abrangidas 

pelo Código do Trabalho termina em 31 de 
maio de 2018”, foi a proposta de alteração 
do PCP aprovada pelo PS e BE. Os trabalha-
dores precários da administração pública 
abrangidos pelo Código do Trabalho, entre 
os quais os das empresas públicas, vão ter 
a sua situação regularizada até 31 de maio 
de 2018. São mais de 15 mil os precários 
a trabalharem a tempo inteiro nos muni-
cípios e freguesias. 

A maioria dos precários do poder local 
são assistentes operacionais (72%), técni-
cos superiores (15%) e assistentes técnicos 
(12%). Concentram-se, sobretudo, em tare-

fas de higiene, limpeza e manutenção de 
espaços verdes e na educação. A alteração 
proposta pelo PCP e agora aprovada irá 
assim abranger trabalhadores no Estado 
cujo contrato segue as regras do Código 
do Trabalho, como é o caso da maioria dos 
funcionários que estão no Setor Empresa-
rial do Estado. O processo de regularização 
para os precários ao abrigo do Código do 
Trabalho deverá ser mais simples do que 
o dos restantes funcionários públicos, uma 
vez que, para a integração nos quadros do 
Estado dos trabalhadores em funções pú-
blicas, terá de haver abertura de concurso 
de recrutamento. Neste último caso, para 
os trabalhadores em funções públicas (não 
abrangidos pelo Código do Trabalho), os 
concursos de recrutamento deverão ser 

abertos até 31 de maio, segundo propos-
ta de lei do PREVPAP, mas a conclusão do 
procedimento poderá prolongar-se. No 
entanto, este ponto não foi votado hoje.

Eduardo Cabrita garantiu, no Parla-
mento, durante a audição da proposta de 
Orçamento do Estado para 2018, que os 
funcionários do poder local irão “benefi-
ciar das regras que estão definidas” para a 
Administração Central. Mas advertiu que a 
decisão de quem será integrado nos qua-
dros será da inteira responsabilidade das 
autarquias. “Há uma avaliação caso a caso 
que tem de ser feita à escala local, porque a 
autonomia local não permitirá que existam 
as comissões paritárias com intervenção 
governamental. Isso seria uma grosseira 
violação da autonomia local”, afirmou.

Precários 
nos quadros 
até 31 de  
maio
Este ano as autarquias e o setor 
empresarial local vão poder integrar 
pessoas com vínculos precários.

 PRECARIEDADE 

SÃO 298 MUNICÍPIOS, DOS 308,  
E EM 1872 FREGUESIAS, DE 3092,  
EM QUE FORAM IDENTIFICADAS 
SITUAÇÕES DE TRABALHO A TEMPO 
INTEIRO COM VÍNCULOS PRECÁRIOS

15 mil os precários 
a trabalharem  
a tempo inteiro  
nos municípios  
e freguesias.
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A 30.' edição abre ao 
público na sexta-feira. Até lá, 

destina-se apenas aos 
profissionais do turismo. 

Além de ser possível 
encontrar viagens mais 

baratas, que podem chegar a 
metade do preço, também 
tem disponível mais de 10 

mil vagas para o setor. 
Região Centro e Marrocos 

são os convidados deste ano 

SÓNIA PERES PINTO 
sonia. pinto@ionline. pt  

Arranca hoje a Bolsa de Turismo de Lis-
boa (BTL) e, tal como aconteceu em edi-
ções anteriores, nos primeiros dias des-
tina-se apenas a profissionais, abrindo 
portas ao público na sexta-feira ao final 
da tarde. Trata-se da maior feira de turis-
mo do país e vai contar com mais de mil 
expositores e com a participação de 39 
destinos internacionais, sendo espera-
dos cerca de 77 mil visitantes. Este é um 
dos eventos mais aguardados pelos por-
tugueses, já que operadoras e agências  

de viagens aproveitam a ocasião para 
lançar viagens e pacotes de férias a pre-
ços de saldo. 

"A BTL é um evento cheio de desafios 
e propostas. Para os profissionais liga-
dos ao setor do turismo é uma oportu-
nidade para encontrar compradores pro-
fissionais, para conhecer a concorrên-
cia, para analisar a tendência dos 
mercados e posicionar a sua oferta de 
uma forma inovadora e competitiva. Já 
para o público, constitui a oportunida-
de de conhecer novos destinos e solu-
ções, de comparar propostas e comprar 
a preços altamente competitivos. Tudo  

isto num ambiente espetacular de fes-
ta, cor e alegria, onde a música e a gas-
tronomia marcam presença assídua", 
refere a promotora. 

Por isso, é natural que encontre as 
mais variadas agências de viagens a ofe-
recerem descontos especiais, prome-
tendo "férias ao melhor preço". É o caso 
de cadeias hoteleiras como o Grupo Vila 
Galé. que vai oferecer descontos que 
podem chegar aos 50%. Também o gru-
po NAU Hotels & Resorts vai aprovei-
tar a BTL para promover estadias com 
descontos. A campanha varia entre 15% 
e 20% de desconto, consoante a unida-
de escolhida. 

O destino nacional convidado deste ano 
é a região Centro, para recuperar do 
"período difícil" dos incêndios do ano 
passado. Para "curar as feridas", diz Pedro 
Machado, presidente do Turismo do Cen-
tro, a aposta será feita num turismo liga-
do ao património e à cultura, bem como 
no turismo religioso. 

Já o destino internacional convidado é 
Marrocos, depois de o país ter registado 
um crescimento por parte dos turistas 
portugueses que, em 2017. atingiram os 
87 mil visitantes (um aumento de 26%). 

Ao mesmo tempo, vão estar disponí-
veis cerca de 10 mil vagas de emprego 
no setor do turismo para preencher na 
Bolsa de Turismo de Lisboa, pois mais 
de meia centena de empresas, sobretu- 

BTL. Abre hoje 
portas a tão aguardada 

feira de viagens 
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Turismo quer bater 
novos recordes este ano 
••• O maior evento do setor 
ocorre numa altura em que o turis-
mo em Portugal continua a bater 
recordes e com esta atividade a 
afirmar-se como um dos princi-
pais motores da economia portu-
guesa. E os dados falam por si: só 
no ano passado, as receitas com 
a atividade turística dispararam 
16,6%, crescimento que se tradu-
ziu em 3,39 mil milhões de curas. 
Ao todo, os estabelecimentos hote-
leiros receberam 20,6 milhões de 
hóspedes em 2017,0 equivalente 
a 57,5 milhões de dormidas. 

A verdade é que esta tendência 
de amamento tem vindo a aumen-
tar ao longo dos últimos anos. Em 
15 anos, as dormidas cresceram 
22 milhões - o único momento 
de inversão ocorreu em 2009 -e, 
só em 2017, Portugal registou um 
aumento de quase quatro milhões 
de dormidas, com o país a bene-
ficiar do estatuto de "moda". 

No entanto, a ideia é conti-
nuar a manter este ritmo e Por-
tugal já tem um plano defini-
do até 2027: atingir receitas 

turísticas de 26 mil milhões e 
80 milhões de dormidas. 

O mercado externo foi o que 
mais contribuiu para as subidas 
no número de hóspedes e dor-
midas no ano passado, ao repre-
sentar 72,4% das dormidas totais 
no ano passado (71,5% em 2016), 
com 41,6 milhões de dormidas. 
Feitas as contas, em cada dez 
dormidas, sete são de turistas 
estrangeiros. Já o mercado inter-
no contribuiu com 15.9 milhões 
de dormidas (mais 4,1%). 

Mas apesar do sucesso do setor, 
o preço cobrado continua a ser 
considerado baixo face a outros 
países concorrentes. Ainda assim. 
a receita por quarto superou, 
pela primeira vez, os 50 euros 
no ano passado - ou seja, prati-
camente o dobro quando com-
parada com os valores pratica-
dos em 2012. Daí os responsá-
veis do setor continuarem a 
apontar para a necessidade de 
subir estes valores - uma prio-
ridade que também é defendi-
da pelo próprio governo. S. PP 

do hotéis, vão marcar presença nesta 
bolsa de empregabilidade. Os candida-
tos vão poder conhecer as oportunida-
des nos dias 2 e 3 de março. Esta edição 
contará com áreas para entrevistas e 
momentos de formação. 

O presidente da Associação da Hote-
laria de Portugal (AHP), Raul Martins, 
já veio elogiar o caminho que a BTL fez 
até aqui, ao longo dos últimos anos. Ou 
seja, com um turismo pouco diversifi-
cado e muito dependente do sol e praia, 
este evento era, até há pouco tempo, o 
espelho do país. "Era muito institucio-
nal. era muito as regiões, a propagan-
da do destino, e a grande diferença é 
que hoje temos muito mais presença 
de grupos privados que estão a inves-
tir, mesmo os mais pequenos, e que pro-
curam este tipo de montras para cap-
tar os seus clientes", revela. 

No entanto, no entender do responsá-
vel, a aposta privada tem sido reforça-
da e a feira já se tornou uni ponto de 
paragem obrigatório. "É onde se pode 
sair do normal e do que já se conhece", 
diz Raul Martins. 

QUALIFICAR É A PALAVRA DE ORDEM Numa 
altura em que o setor continua a atin-
gir recordes atrás de recordes (ver tex-
to ao lado), o governo diz que as empre-
sas de turismo vão poder contar com 
mais 75 milhões de euros para a quali- 

ficação da sua oferta. O valor foi defini-
do na renovação da Linha de Apoio à 
Qualificação da Oferta 2027. 

Esta linha acordada entre o Turismo 
de Portugal, 12 bancos e a Portugal Ven-
tures define um financiamento global 
que pode ascender a 75% do valor do 
investimento. Fica estabelecido um pra-
zo máximo de reembolso de 15 anos, com 
quatro anos de carência. O Turismo de 
Portugal assume 60% do financiamento, 
e as instituições bancárias a restante fatia. 

No entanto, com a adesão da Portugal 
Ventures ficam definidos outros 15 milhões 
de euros para capital de risco. Assim, o 
montante global definido para financiar 
a qualificação da oferta turística é de 90 
milhões de euros. "Estas linhas eram 
para durar dois anos. Esgotaram-se em 
um. É uma boa noticia", explicou o minis-
tro da Economia Manuel Caldeira Cabral. 

No ano passado foram aprovadas 83 
operações, financiando 65 milhões dos 
133 milhões de euros investidos. Em aná-
lise estão ainda 28 projetos, com um volu-
me de investimento avaliado em 32 
milhões de euros. 

"Havia necessidade de um instrumen-
to como este para estimular a atividade 
económica", revelou o presidente do 
Turismo de Portugal, Luís Araújo. 

O preço da entrada na BTL. varia entre 
2,5 euros (estudantes ou seniores) e 5 
euros. 
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it 
Pré-acordo prevê aumentos de 3,2% e terá um patamar mínimo de 25 euros MIGUV. SILVA 

SÓNIA PERES PINTO 
sortia. pinto0 ionline. pt 

Os 5700 trabalhadores da Autoeu-
ropa vão ser chamados na quin-
ta-feira para votarem a propos-
ta de aumentos salariais previs-
tos no pré-acordo estabelecido 
entra a administração da fábri-
ca de Palmela e a comissão de 
trabalhadores (CT), depois de 
se terem reunido ontem em ple-
nário. Em cima da mesa estão 
aumentos de 3,2% para este ano 
com retroativos a outubro, num 
patamar mínimo de 25 euros -
ainda assim, abaixo dos valores 
propostos pela estrutura lidera-
da por Fernando Gonçalves, que 
pedia aumentos de 6,5%, num 
mínimo de 50 euros. 

Mas o i sabe que a contesta-
ção em redor do presidente da  

CT está a ganhar novos contor-
nos. Depois do abaixo-assinado 
apresentado no início deste mês 
por cerca de 200 trabalhadores 
a pedir a destituição desta estru-
tura por não se sentirem repre-
sentados, ontem, os antigos res-
ponsáveis pela Cr acusaram a 
atual liderança de não apresen-
tar qualquer novidade neste pré-
-acordo face aos anteriores que 
já tinham sido alcançados e que 
foram chumbados pelos traba-
lhadores. 

Ainda assim, Fernando Gon-
çalves admite que está confian-
te que a proposta ontem apre-
sentada receba luz verde por 
parte dos trabalhadores da fábri-
ca de Palmela. 

Também aeonlada com a admi-
nistração foi a passagem a efe-
tivos de 250 trabalhadores que  

estão a termo, assim como o 
pagamento de um subsídio que 
equivale a 10% do ordenado-base 
a trabalhadoras grávidas. Foi 
ainda aprovado o "pagamento 
dc uma gratificação de 100 curas 
ou 200 euros em abril de 2018 
conforme a antiguidade" do tra-
balhador. 

Já a compensação para os novos 
horários de trabalho ao fim de 
semana será objeto de uma nego-
ciação autónoma a partir de 
agosto, altura em que a Autoeu-
ropa deverá aumentar a produ-
ção de forma significativa para 
responder ao volume de enco-
mendas do novo veículo T-Roc 
e, desta forma, terá de imple-
mentar os turnos contínuos. 

ALEMANHA RECEBE DESCAPO-
TÁVEL Mas enquanto se assiste 

a este impasse na Autoeuropa, 
a Volkswagen decidiu que vai 
produzir a versão descapotável 
do T-Roc na Alemanha, na fábri-
ca de Osnabrück . Esta era uma 
das hipóteses, tal como já tinha 
sido avançado pelo i, urna vez 
que esta unidade só estava a pro-
duzir o modelo Tiguan antigo, 
que tem apenas como destino o 
mercado norte-americano. 

Para receber este novo mode-
lo, a marca alemã prepara-se 
para investir 80 milhões de 
euros. A ideia é produzir 20 mil 
unidades por ano a partir dc 
2020. 

"A Volkswagen está a evoluir 
para uma marca de SUV. O T-
Roc já está a impor as regras 
no segmento de SUV compac-
tos. Com  o descapotável inspi-
rado no T-Roc vamos ter um 
modelo altamente emocional 
nesta gama", revelou o presi-
dente da Volkswagen, Herbert 
Diess, em comunicado. 

"Podemos contar com a expe-
riência de décadas em desca-
potáveis da equipa de Osna-
brück. Esta fábrica tem agora 
perspetivas brilhantes para o 
futuro", salientou. 

Inaugurada em 2009, esta uni-
dade tem 2300 trabalhadores 
e conta regularmente com o 
trabalho de portugueses des-
tacados. 

Autoeuropa. 
Trabalhadores votam na 
quinta aumentos salariais 
Impasse continua, mas a contestação em torno do atual presidente 
da CT, Fernando Gonçalves, tem vindo a ganhar cada vez mais terreno 
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Banca Rescisões na Caixa 
• A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai 
avançar este ano com um novo plano de 
rescisões por mútuo acordo e com o fecho 
de mais balcões, segundo a federação dos 
sindicatos bancários ligados à UGT. 
Lusa, fonte oficial da CGD adiantou, on-
tem, que os trabalhadores já foram infor-
mados deste novo plano de rescisões. 
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Faro Hospital sem diretores 
• Os diretores dos três serviços de Medici-
na do Hospital de Paro estão demissionários 
devido à falta de resposta para a sobrelota-
ção de doentes e à alegada pressão, por par-
te da Administração, para altas precoces, 
denunciou, ontem, o Sindicato Independen-
te dos Médicos (SIM). O Hospital de Faro 
ainda não reagiu às acusações do SIM. 
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BANCA 

Caixa tem 
de cortar 
571 postos 
de trabalho 
este ano 

A Caixa Geral de Depósitos vai 
avançar com um novo plano de res-
cisões amigáveis sendo que, segun-
do a instituição financeira, as con-
dições oferecidas são as mesmas 
que tiveram lugar no ano passado. 
A revelação é feita num comunica-
do da Febase, federação que junta 
os sindicatos da UGT, após unia 
reunião que teve lugar a l9 de Feve-
reiro."Confirmamos que foi comu-
nicado hoje aos colaboradores as 
cond ições do programa de rescisões 
por mútuo acordo para 2018", 
adianta fonte oficial da instituição 
bancária ao Negócios. Em relação 

condições oferecidas,"não há no-
vidades em relação ao ano passado", 
diz o banco. 

No final do ano passado, verifi-
cou-se uma redução de 6% da força 
de trabalho na actividade nacional 
da Caixa, que fechou 2017 com 
8.321 trabalhadores. Saíram, por-
tanto. 547 profissionais. O plano es-
tratégico da CGD tem como um dos 
pilares o foco na redução da opera-
ção doméstica, sendo que unia das 
metas é ter um quadro de pessoal na 
actividade nacional de 7.750 no fi-
nal deste ano (6.650 em 2020). 
Quer isto dizer que este ano têm de 
sair 571 trabalhadores. E« 
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a rõe 
lv contrariam 
Governo 
sobre 
o banco 
de horas 
Executivo afirma que sistema c.) 
abrange 23 mil trabalhadores. 
Empresas dizem que são mais. 

E 

PSD quer mais tempo para fechar 
acordos na descentralização 
ECONOMIA 10 e ti 

egoc os 
Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018 Diário Ano XVI N.o 3695 C 2.50 

Director André Verashno Director adjunto cabo Mim 
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Maior fundo 
soberano 
sobe parada 
na bolsa 
de Lisboa 
Norges Bank está presente no capital de 22 cotadas 
nacionais. Investimento é o mais alto de sempre. 
Conheça as principais apostas do fundo. 

MERCADOS 20 e 21 

EDP Renováveis poupa 
54 milhões de euros 
com reforma de Trump 

Reforma fiscal dos EUA deu uma ajuda aos resultados 
da empresa liderada por Manso Neto, que vai distribuir 
um dividendo de seis cêntimos por acção. 

EMPRESAS t8 

Regulação 

Concorrência 
critica novo 
modelo de 
supervisão 
financeira 
Destruição de provas e 
dificuldades legais são 
dois dos problemas. 

EMPRESAS 14 e 15 

Banca 

Caixa avança 
com 571 
rescisões 
este ano 
ÚLTIMA 
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CENTROS DE EMPREGO 
SEM-ABRIGO VÃO TER 
GESTORES DECARREIRA 
Os centros de empregos vão ter 
um interlocutor para acompa-
nhar as pessoas inscritas e sina-
lizadas como sem-abrigo e "ges-
tores de carreira" para os casos 
"mais complexos", anunciou o 
secretário de Estado do Empre-
go. "Cada centro de emprego 
terá um interlocutor" para a Es-
tratégia Nacional para a I ntegra-
ção das Pessoas em Situação, de 
Sem-Abrigo que acompanhará 
a situação das "pessoas que es-
tejam inscritas e sinalizadas 
como sem-abrigo", disse Miguel 
Cabrita no primeiro Encontro 
NaciOnal dos Núcleos de Pla-
neamento e Intervenção de 
Sem-Abrigo (N PISA), promo-
vido pelo Instituto da Seguran-
ça Social. ■ 
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A divergência começa no diagnóstico e acaba na discussão sobre o que fazer ao banco de horas individual. Ou será ao contrário? 

PRIMEIRA LINHA LEGISLAÇÃO LABORAL 

Patrões contrariam Governo 
sobre o banco de horas 
É urna das alterações que constam da curta lista do Governo: a eliminação do banco de horas por 
negociação individual. Mas qual a sua relevância? Governo conclui que só chega a 23 mil trabalhadores. 
Patrões contestam credibilidade dos dados e garantem que só num grupo há mais trabalhadores. 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinapereira@negocios.pt  

Q irando defende a eli-
minação do banco 
de horas por nego-
ciação individual, 
Vieira da Silva tam-
bém acrescenta que 

não é disso que depende a competi-
tividade das empresas. Na base des-
ta conclusão estão os dados oficiais 
que indicam que apenas 23,2 mil 
trabalhadores por conta de outrem 
(0,9% do total) estão- cobertos por 
esta figura. Mas a credibilidade dos 
dados está a ser posta em causa pe-
los parceiros sociais, e em particu-
lar pela Cl P, que garante que num 
único grupo económiCo português 
o banco de horas indiVidual abran-
ge mais de 29 mil pessoas. 

O banco de horas permite que 
em determinados momentoso tem-
po de trabalho seja aumentado, po-
dendo depois ser compensado em 
tempo livre, permitindo aos empre-
gadores pouparem horas extraordi-
nárias. A figura foi introduzida cm 
2(09, por Vieira da Silva, mas na al-
tura apenas por contratação colecti-
va. Durante o programa de ajusta-
mento permitiu-se que o banco de 
horas seja introduzido por negocia-
ção i ndividual, o que possibilita con-
tornar a eventual oposição dos sindi-
catos. E é a anulação desta última 
possibilidade - a da negociação di-
recta com o trabalhador - que oCo-
vemo tem vindo a defender. 

"Se eu acho queobanco de horas 
é uma figura vantajosa na defesa do 
emprego, i i i defesadacompetitivida-
de das empresas, na modernização 
das relações laborais?Aeho que sim. 
[Ma.s] a suapasstgem para dimen.são 
individual não trouxe nada de bom. 
nada de novo. A I iás. a própria OCDE 

TRABALHADORES 
Segundo o Governo, 
só 0,9% do total dos 
trabalhadores têm 
banco de horas. 
Parceiros sociais 
contestam. 

refere qtie em dados de 2015 o bane() 
de horas individual corresponde a 
0,8% dos trabalhadores por conta de 
outrem. 0,8%. Se fosse a grande  
vapioda competitividade das empw-
sasos núnieros não seriam esses",dis-
se o ministrodo'frabalho. há evrcade 
tini ano, no Parlamento. 

Os dados "da própria OCDE" 
têm como fonte os quadros de pes-
soal e coincidem com os do Livro 
Verde das Relações Laborais - ()do-
cumento que deveria inspirar a dis-
cumão sobre alterações à lei e que o 
ministro tem citado regulanneine.A 
mais recente actual inação dos dados  

aponta para 0,9% dostrabalhadores 
abrangidos em 2016 (23,2 mi I i)cs - 
soas, segundo ~sou ao Negócios 
fonte oficial). 

Só que os parceiros sociais têm 
dúVidas sobre a credibilidade dos da-
dos. E a CIP é a mais contundente na 
crítica à forma como são recolhidos. 
Quando, no relatório único, os em-
pftgadores classificam a "duração do 
tempo de trabalho", devem indicar 
"o tipo de duração do tempo de tra-
balho predominante" em Outubro 
desse ano. Só que há várias opções -
adaptabilidade por negociação co-
lectiva, adaptabilidade individual,  

banco de horas por contratação co-
lectiva, N)rario concentrado, banco 
de horas individual ou isenção deho-
rá rio. entre outras. E de acordo com 
a CIP só pode ser escolhida tuna, 
"mesmoque na empresa se apliquem 
quatro ou cinco". 

"Por exemplo, ()sector do calça-
do tem adaptabilidade no contrato 
colectivo, mas não tem banwde ho-
ras. Mas nas empresas há trabalha-
dores com adaptabilidade [do con-
trato colectivo], há trabalhadores 
com horário normal,com horário fle-
xível e com banco de horas indivi-
dual. Como têm adaptabilidade 
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Bruno Simão 

Na hotelaria 
o banco 
de horas 
"é essencial" 

Mudanças sem 
aviso prévio: 
o outro lado do 
banco de horas 

Uma forma de facilitar a conciliação da vida 
pessoal com a familiar? Ou de reduzir custos 
com salários? 

preenchem essa quadrícula A par-
tirdaí nãopodem preencheroutras, 
embora as empresas estejam a uti-
lizarem escala muitoconsiderável 
o banco de hostis individual", afir-
ma Gregório Novo, dirigente da 
CIP. "Só acredita nesse número 
quem não tiver o mínimo de con-
tacto com a realidade. Só um gru-
po associado na CIP tem mais de 
29. mil  colaboradores a praticar o 
banco de horas individual", acres-
centa. 

As questões são partilhadaspe-
Ias confederações do glirismo 
(CTP)edo Comércio (CCP). 'Te- 

416 
Se o banco de horas 
individual fosse a 
grande salvação da 
competitividade das 
empresas, os números 
não seriam esses. 
VIEIRA DA SILVA 

Ministro do Trabalho 

Só acredita nesse 
número quem não 
tiver o mínimo de 
contacto com a 
realidade. Só um 
grupo associado na 
CIP tem mais de 
29 mil colaboradores 
a praticar o banco de 
horas individual. 
GREGÓRIO NOVO 
Director de Relações 
de Trabalho da CIP 

99 
inos as mesmas dúvidas sobre a 
credibilidade dos dados", afirma 
João Vieira Lopes. 

Questionado, o Governo des-
valoriza as críticas, sublinhando 
que "caso determinado trabalha-
dorseja potencialmenteabrangido 
por mais do que uma modal idade", 
o empregador deve indicar a mo-
dalidade que predomina em Outu-
bro. "Tendo também em conta os 
contactos dos serviços" do Minis-
tério com os empregadores "nada 
indica que haja algum tipo de en-
viesamento nas respostas", respon-
de fonte ofieial.• 

A indústria não está sozinha na 
contestação à intenção do Go-
verno e na defesa do banco de 
horas individual. No turismo, 
onde se trabalha "24 horas por 
dia, 365 dias por ano". a figura 
que a CGTP tem tentado travar 
é considerada "essencial" pelo 
presidente da confederação 
(CTP), Francisco Calhei ros. 

Gonçalo Rebelo de Almei-
da é administrador do grupo 
Vila Galé e estima que mais de 
metade dos mais de mil traba-
lhadores estejam abrangidos 
pelo banco de horas por nego-
ciação individual. "Para nós é 
essencial. O ritmo do trabalho 
é muito inconstante e apesar do 
'boom' o sector continua a ser 
muito sazonal." Com a procu-
ra a oscilar constrante a época 
do ano ou o dia da semana, o 
banco de horas tem "sido mui-
to útil na gestão das pessoas 
porque do lado da empresa per-
mite adaptar ao trabalho que 
há para fazer". 

Se a figura assenta como 
uma luva ao sector porque não 
conSawá-la através da conven-
ções sectoriais? O administra-
dor responde que a cadeia na-
cional está dependente de "cin-
co ou seis convenções colecti-
vas" regionais e da extensão da 
figura através de portarias de ex-
tensão que geram "focos de dú-
vidas". "O banco de horas indi-
vidual facilita a harmonização 
de regras a nível nacional e é 
Ilitiitl> fileil de explicar às pes-
soas'', afirma. Além disso, tem 
sido "muito bem aceite" ix >r par-
tectos trabalhadores. 

Tem? "É. possível. Lio j, >-
vem contratado a termo pode 
d izer que não?", questiona Ma-
ria das Dores Gomes. da Fede-
ração dos Sindicatos da I lotela-
ria (F'ESAHT). A coordenado-
ra da estrutura da CGTP revela 
que os empregadores estão a 
tentar introduzira figura por ne-
gociação colectiva. "Não vamos 
aceitar", afirma, concluindo que 
a intenção éevitar o pagamento 
do trabalho suplemen tar.  ■  

O banco de horas não é a única 
fonna degerir horários de fonna 
flexível, pagando trabalho extra 
com tempo livre. Mas o que dis-
tint.,fue esta figuradas quejáexis-
tiam na lei? 

IntroduzidaporVieiradaSil-
va em 2(X)9 (e aprofundada em 
2012, altura em que se permitiu a 
negociação individual), o banco 
de horas aproxima-sedaadapta-
bilidadeappermitirflexibili7aros 
horários de trabalho, sem paga-
mento de trabalho suplementar. 

Mas uma das diferenças tbn-
damentaisestáno facto deo ban-
code horas estar desenhado para 
possibilitar tun aumentodo tem-
po de trabalho anual (até150 ho-
ras poranose for individual), per-
mitindo que esse tempo extraor-
dinário (até101unas pordia) seja 
pago em tempo livre, em dinhei-
To, ou ambos (tipicamente, a um 
custo menor do que as horas ex-
traordinárias.). Outra grande di-
ferença está na antecedência 
com queo trabalhadortem de ser 
intbrinado sobre alterações Se 
no casoda adaptabilidade é ne-
cessárioafixaros novos horários 
com sete dias de antecedência.  
(trêS no caso das microempre-
sas),0 banco de horas não impõe 
qualquer antecedência mínima 
(além da que possa ser definida 

Banco de horas 
permite 
flexibilizar os 
horários de 
trabalho, sem 
pagar trabalho 
suplementar. 

entre partes). Na prática, isto 
"permite, no limite, que a comu-
nicação seja feita lio próprio dia 
em que se pretende a prestação 
de horas do banco", tal como ex-
plica Catarina de Oliveira Cama-
lho, professora auxiliar da Uni-
versidade Católica Portuguesa, 
num artigo recentemente publi-
cado pelaAssociação Portugue-
sa de Direito do 'frabalho. 

Outra das características do 
da negociação individual é °fac-
to deo acordo ser tácito: se o tra. - 
balhador não responder à pro-
póta  escrita do empregador no 
prazo de 14 dias presume-se a 
aceitação. "Trata-se de urna op-
ção de bondade discutíVel numa 
relação contratual desigualitá-
ria", refere a autora A modalida-
de grupai permite, além disso, 
que a figura seja imposta 'ror uma 
maioria a quem com ela não con-
corde. 

Os empregadores afirmam 
que o banco de horas tem tido 
boa aceitação porque as pessoas 
valorizam o tempo livre. Menos 
consensual é o seu papel como 
facilitador da cOnciliação entre a 
vida pessoal e a vida familiar. 

"Todos nós somos sensíveis 
à questão da conciliação> da vida 
profissional com a familiar. A for-
ma comose parte para a negocia-
ção é que pode enviesar a ques-
tão", resume José JIA() Abran-
tes, professor catedrático de Di-
reito do Trabalho da Universida-
deNova de Lisboaquecompara 
a aceitação do banco de horas ao 
trabalho a tempo parcial. 

Mariadas Dores Gomes, di-
rigente da federação da CGTP 
para a hotelaria revela que é pre-
ciso um esforço para contrariar 
a ideia da conciliação. "O traba-
lhador entra de manhã e nunca 
sabe a que horas é que sai. Como 
é que se organiza a vida pes-
soal?"■  CAP 
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PRIMEIRA LINHA LEGISLAÇÃO LABORAL 

O Parlamento está a discutir o reforço dos direitos de quem trabalha por turnos. PS diz que eventuais decisões só serão ponderadas numa fase posterior. 

Trabalho por turnos 
aumentou nos últimos seis anos 
Entre 2011 e 2017 a percentagem de portugueses empregados com trabalho por 
turnos aumentou de 12% para perto de 16%. No Parlamento, discutem-se novas 
regras por iniciativa do Bloco de Esquerda e do PCP. 

NUNO AGUIAR* 

naguiar@negocios.pt  

ram menos de 590 
mil e agora sãO mais 
de 750 mil. O nú-
mero de portugue-
ses que fazem tra-

balhos por turnos disparou nos úl-
timos seis anos. Este aumento seria 
de esperar - o emprego total tem  

crescido -., mas é a c( impanllad<> 
uni peso cada vez maior: a percen-
tagem de trabalhadores nessa situa-
ção saltou de cerca de12% para per-
to de l o"-? • 

Numa alturaem que° a (>rgani-
zação do tempo de trabalho volta a 

.estar em debate, os dados do Insti-
tuto Nacional de Estatística (IN E) 
publicados este mês mostram que 
este tipo de horários de trabalho é 
cada vez mais comum. 

Quanto a outros tipos de horá-
rio de trabalho, as alterações nos (ii 
timos seis anos não foram muito si- 

gnificativas, niantendi > -se sensivel-
menteo mesmo peso. Ibrexemplo, 
O Trabalho à noite tem um peso a 
rondar os 10%. o trabalho ao sába-
do os 42( e. ao domingo, 22%. 

Talvez mais interessante seja 
olhar para o trabalho efectuado du-
rante o serão. Isto é, entre as 20h e 
a meia-noite. O número de pessoas 
que trabalha durante essas horas 
cresceu substancialmente desde 
2011. Nesse ano, apenas 19% dos 
portugueses estava no empre.go.a 
essas horas. Hoje? Mais de 25%. 
Sã< > mais de1,2 milhões depessoas.. 

Durante O período mais duro da 
crise etambém com mais pressão 
soba o mercado de trabalho a per-
centagem de trabalhadores com ho-
rários superiores a 40 horas por se-
mana crescendo. Em 2013, che-
gou a atingir 24,2%.do total da mão-
-de-obra (mais de um milhão de 
pessoas). Contudo, esse peso tem 
vindo a recuar lentamente nos últ i -
mos anos e chegou ao final do anu 
passando a rondar os 20%. 

Recorde-seque os portugueses 
estão entre os europeus que mais 
horas trabalham, acima das 41h por 

o 
AO SERÃO 
Um quarto trabalha 
entre as 20h e a meia-
-noite. São mais de 1,2 
milhões de pessoas, 
segundo o i N E. 
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TRABALHO POR 
TURNOS A CRESCER 
Peso do trabalho por turnos 
no total do emprego (%) 

O peso do trabalho por turnos tem 
vindo a aumentar ao longo dos úl-
timos seis anos. A percentagem de 
trabalhadores nesta situação pas-
sou de cerca de 12% em 2011, data 
de início da série, para perto de 
16% no final do ano passado. 

16,60 

15.45 

2017 

Ponte: INE 

semana. Na União Europeia, 
apenas cinco países apresen-
tam valores mais elevados 
( Reino Unido, C h ipre„iustria 
e Grécia) e um está no mesmo 
nível (Polónia). 

Deputados discutem 
alterações à lei 
Por iniciativa do PC P e do 

Bloco de Esquerda, foi criado 
no Parlamento um grupo de 
trabalho para discutir o refor-
ço dos direitos de quem traba-
lha em regime nocturno ou por 
turnos. A ideia é clari ficar con-
ceitos, garantir períodos de 
descanso, majorar as férias, a 
retribuição ou antecipar o 
acesso à retbrma. 

Ao Negócios, a deputada 
do PS Wanda Guimarães lem-
bra que o grupo de trabalho, 
criado por inicial iva de PCP e 
Bloco de Esquerda, está ainda 
em filsede audições. Eventuais 
decisões sobre (1 assunto só se-
rão tomadas numa fiise poste-
ri< w e valorizando o debate em 
concertação social.  ■ 

*COM CAP 

42% JRABALHAM 
AO SABADO 
Distribuição dos trabalhadores 
por regime de trabalho (%) 

Apesar do aumento do trabalho por 
turnos, o trabalho ao sábado conti-
nua a ter mais peso no total da po-
pulação empregada (42%). Mas 
quase metade dos trabalhadores 
(44,5%) escapa a qualquer uma 
destas modalidades. 

Nenhum • Por turnos 
destes 15,8% 
44,5% 

Noite 

Domingo Sábado 
22.0% 41.8% 

Fonte: INE 
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a rõe 
lv contrariam 
Governo 
sobre 
o banco 
de horas 
Executivo afirma que sistema c.) 
abrange 23 mil trabalhadores. 
Empresas dizem que são mais. 

E 

PSD quer mais tempo para fechar 
acordos na descentralização 
ECONOMIA 10 e ti 

egoc os 
Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2018 Diário Ano XVI N.o 3695 C 2.50 

Director André Verashno Director adjunto cabo Mim 
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Maior fundo 
soberano 
sobe parada 
na bolsa 
de Lisboa 
Norges Bank está presente no capital de 22 cotadas 
nacionais. Investimento é o mais alto de sempre. 
Conheça as principais apostas do fundo. 

MERCADOS 20 e 21 

EDP Renováveis poupa 
54 milhões de euros 
com reforma de Trump 

Reforma fiscal dos EUA deu uma ajuda aos resultados 
da empresa liderada por Manso Neto, que vai distribuir 
um dividendo de seis cêntimos por acção. 

EMPRESAS t8 

Regulação 

Concorrência 
critica novo 
modelo de 
supervisão 
financeira 
Destruição de provas e 
dificuldades legais são 
dois dos problemas. 

EMPRESAS 14 e 15 

Banca 

Caixa avança 
com 571 
rescisões 
este ano 
ÚLTIMA 
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EDITORIAL 

ANDRÉ VERÍSSIMO 
Director 
averissimo@negocios.pt  

A sigla tóxica da 
reforma laboral 

N
a última mensagem de Natal, António Cos-
ta definiu como prioridade para este ano 
"mais e melhor emprego". Depois da repo-
sição de rendimentos, esta seria a grande 
bandeira de 2018, o próximo grande passo 

da agenda política da geringonça. Isto passa, necessaria-
men te, por diminuir a precariedade, cujo peso não baixou 
desde 2015. Só que Governo e aliados à esquerda não se en-
tendem sobre a forma de o fazer. 

Do programa que o PS levou às eleições legislativas cons-
ta um agravamento da TSU para as empresas que abusem da 
rotatividade. Mário Centeno, que tem no mercado de traba-
lho uma paixão académica, é o pai da medida que aumentava 
em algumas décimas a contribuição de quem sobrecarrega-
va mais a Segurança Social com subsídios de desemprego. 

A medida é complexa, teria de ser tida em conta a realida-
de de cada sector, e o ministro encarregado por executar o pro-
grama do Governo nesta área nunca a carregou. Vieira da Sil-
va sempre preferiu a diferenciação da TSU, agravando-a em 3 
pontos percentuais para os contratos a prazo e descendo um 
ponto nos sem termo. Ainda no dia 1 deste mês António Cos-
ta dizia no Parlamento que a proposta era para avançar. 

Só que este intento bate de frente como que ficou escrito 
nos acordos parlamentares com o Bloco de Esquerda e Os 
Verdes: não haveria descida da TSU, por forma a não compro-
meter as verbas para a Segurança Social. Aumentar apenas 
para os contratos aprazo representaria uma subida da carga 
fiscal sobre as empresas numa altura em que a economia cres-
ce ao ritmo mais alto do século. Inexplicável, portanto. 

Perante o impasse, o Governo tinha já desistido da me-
dida, como ontem noticiou o Negócios. Perante o público e 
notório protesto dos parceiros parlamentares - com Jeró-
nimo de Sousa a dizer que Portugal não vai lá com a geome-
tria variável do PS -, Vieira da Silva não ressuscitou a medi-
da, mas deu-lhe mais algumas semanas de vida no limbo. Dá 
jeito, nem que seja para o braço-de-ferro com os patrões, 
que passa ainda por temas como o banco de horas. 

Até a Comissão Europeia concorda que se deve combater 
a precariedade, embora esteja mais preocupada com as ga-
rantias dadas a quem está "nos quadros". Há outras formas 
de lá chegar, como diminuir o período máximo dos contratos 
com termo e reforçara capacidade de actuação da Autorida-
de para as Condições do Trabalho. 

Quanto à TSU, espera-se que o Governo se mantenha in-
transigente quanto àsuaneutralidade. Mesmo depois de Viei-
ra da Silva ter dito que a sua redução é "matéria tóxica". ■ 
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Governo remete para 
as "próximas semanas" 
novidades sobre a TSU 

Reagindo à notícia do Negócios, o ministro Vieira da Silva diz que, 
até à apresentação da proposta do Governo, todas as opções se 
mantêm em aberto. Ideias concretas só "nas próximas semanas". 

AtéoGoverno apresentar afflpar-
ceiros sociais e aos parceirosbar-
lamentares propostas concretas 
sobre o combate à precariedade, 
"as hipóteses estão todas em cima 
da mesa" e nenhuma delas caiu. 
Foi assim que o ministro Vieira da 
Silva reagiu esta terça-feira à no-
tícia do Negócios que dá o mta de 
que o Governo põe de parte a hi-
pótese de avançar com o agrava-
mentodataxa social cólica (TSU) 
para os contratos a prazosem que.  
avance também um desagrava-
mento para os sem termo. 

De acordo com citações reprü-
duzidas pela Lusa e pelo Eco, c.) mi-
nistrodo 'ftabálho não abre ojogo 
sobre como pretende reduzir as 
formas de recurso a contratos pre-
cários, nem é preciso sobre o mo-
mento em que avançará corridas, 
remetendo novidades para "os 
próximos tempos" e para "as pr4-
ximas semanas". 

Até lá,"gostaria dedizer clara-
mente que as hipóteses estão to-
das em cima da mesa, estamos a 
estudá-las" e serão aval fadas com 
os parceiros sociais e com os "par-
cei ros do arco parlamentar que 
apoia este Govenio"."E un ques-
tão cuja forma concreta ainda está 
ixw decidir", referiu Vieira da Si I-
va, garantindo  que"o Governo não 
deixou cair nenhuma proposta. 

A penal izacão das empresas. 
que recorrem excessivamente a 
rotinas precáriaS de contratação é 
uma ideia que consta dos diversos 
documentos do PS e do Governo, 
mas, tal o mno escrevemos estater-
ça-feint, está a esbarrar na capaci-
dade dc implementação. 

Por um lado, uma taxa sobre 
as empresas com excessiva rotati-
vidade de trabalhadores, tal como 
tinha sido preposta no cenário ma-
cm coordenado por Mário Cente- 

no, é demasiado complexa. Foi o 
próprio Vieira da Silva quem ain-
da na semana passada o reconhe-
ceu, durante um seminário, dizen-
do que "o seu estudo está previsto 
no programado Governo", mas vê 
"com dificuldade a sua concreti-
zação do ponto de vista técnico, 
tendo em conta a diversidade dos 
sectores"."Estamos afalarde uma 
TSU diferente se a empresa faz 
uma rotação muito rápida de tra-
balhadores, o que por vezes tem 
razões que a justificam e outras 
não tem." 

Por outro lado, a alternativa 

66 
A forma como 
a diferenciação 
poderá ser 
concretizada ainda 
não foi apresentada 
publicamente. (...) As 
hipóteses estão todas 
em cima da mesa. 
VIEIRA DA SILVA 
Ministro da Segurança social  

mais simples e preferida pelo mi-
nistro, dc agravar aTSU sobre os 
contratos a prazo por contrapar-
tida de uma descida da TSU para 
a contratação sem termo, esbar-
ra no PCP e no BE. Os parceiros 
da geringonça só aceitam a pena-
lização dos contratos a prazo e re-
jeitam liminarmentequalqueralí-
vio das contribuições para a Se-
gurança Social a cargo das empre-
sas, um cenário que redundaria 
num aumento da carga fiscal so-
bre os empregadores e que o Go-
verno afasta. 

Medida não consta 
dos acordos à esquerda 
É nestecontextoque fontes do 

Governo admitiram ao Negócios 
que a medida fique pelo caminho, 
arranjando-se alternativas que di-
ficultem a contratação a termo. 
Este realinhamento de posições já 
foi conversado com os parceiros 
da geringonça que, contudo, con-
tinuam às escuras sobre° plano 13 
de Vieira da Silva. "O Governo 
está a ser muito rápido a dizer o 
que não quer fazer, mas a demo-
rar muito a dizer o que quer fazer", 
comentou fonte do BE. 

Esta terça-feira, Catarina 
Martins também reagiu à notícia 
dizendo que continua a esperar 
que a medida seja implementada, 
até porque ela consta do progra-
ma de Governo. Apesar disso, ela 
não faz parte dos acorda )s negocia-
dos cativos socialistas. o 13E e o 
PC P, nem consta expressamente 
do Plano Nacional contra a Pre-
cariedade negociado com os blo-
quistas. O seu abandono não po-
derá, por isso, ser apontado como 
uma violação de qualquer pacto 
fundamental, mnsidera-se noseio 
da geringonça. ■  MANUEL ESTEVES E 

ELISABETE MIRANDA 
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No ano passado 3500 imigrantes 
tiveram autorização para trabalhar

NUNO FERREIRA SANTOS

Imigrantes à espera da regularização têm vindo para a rua por causa de atrasos no SEF

No ano passado foram concedidas 

quase 3500 autorizações a imigran-

tes, que já se encontravam no país, 

para trabalharem em Portugal. Foi 

mais do que em 2016, mas menos 

do que em 2015. Em 2016 o número 

de autorizações de residência deste 

tipo totalizou 2400. No ano anterior 

tinham sido 3888.  

Ainda não é possível tirar conclu-

sões sobre o impacto da entrada em 

vigor das alterações à lei de estrangei-

ros, de Agosto, que facilitam a regu-

larização dos que querem trabalhar 

em Portugal fazendo os pedidos já 

em território nacional, as chamadas 

manifestações de interesse ao abrigo 

dos artigos 88 e 89 — as novas regras 

foram contestadas pelo PSD e pelo 

CDS, que consideraram que iriam ter 

um efeito de atracção de imigrantes 

indocumentados. 

Das 3464 autorizações emitidas em 

2017 pelo Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras (SEF) nesta categoria, a 

maioria — 2063 — foram-no já depois 

das alterações à lei serem aprovadas 

e a seguir a um período de, pelo me-

nos, um mês em que o sistema do 

SEF esteve offl  ine à espera de actua-

lização até começar a funcionar, a 11 

de Setembro. Este portal, onde são 

registados os pedidos dos imigrantes 

ao abrigo do artigo 88 e 89 (que es-

tabelece as regras para exercício de 

actividade profi ssional subordinada 

ou independente) não pode ser ace-

dido fora de Portugal. 

As autorizações o abrigo dos arti-

gos 88 e 89 representam, de resto, 

apenas uma pequena percentagem 

das autorizações de residência emi-

tidas a cidadãos de países fora do 

espaço Schengen, que em 2017 tota-

lizaram quase mais de 29 mil (no ano 

anterior foram cerca de 24.500). 

Os dados foram fornecidos ao 

PÚBLICO pelo SEF, que ressalva 

que os que se referem a 2017 estão 

ainda “em fase de consolidação”. O 

Ministério da Administração Interna 

explica, por seu lado, que “o número 

de autorizações de residência conce-

didas, no último trimestre de 2017, 

deve-se a uma nova dinâmica intro-

processos, afi rma Flora Silva, embora 

ainda estejam muito aquém do que 

é desejável para regularizar milha-

res de imigrantes, de acordo com a 

Solidariedade Imigrante. “Dois, três 

mil não é nada, é uma quantidade 

reduzida para as pessoas que estão 

em situação irregular” no país, diz Ti-

móteo Macedo, que acusa a anterior 

direcção do SEF, substituída em Ou-

tubro, de “boicotar a legalização” de 

imigrantes. Segundo as contas desta 

organização há 30 mil imigrantes por 

regularizar.  

O SEF opôs-se a mudanças na lei 

— oposição que a direita subscreveu 

—, sobretudo pelo facto de o artigo 

88 permitir agora a quem queira tra-

balhar em Portugal apresentar uma 

promessa de contrato e a inscrição 

na Segurança Social (SS), quando an-

tes era necessário ter um contrato 

assinado e descontos feitos para a 

SS. Além disso, o pedido de autori-

zação de residência era feito por uma 

manifestação de interesse ao abrigo 

do artigo 88 ou 89, e a intenção era 

analisada a título excepcional pela 

direcção do SEF ou pelo ministro da 

Administração Interna — a mudança 

acabou também com a análise “a tí-

tulo excepcional”.   

As associações de imigrantes con-

testaram durante muito tempo que 

se descontasse ainda sem a certeza 

de regularização, mas também aler-

taram para a vulnerabilidade de al-

guém estar irregular a trabalhar.  

São os primeiros dados sobre os imigrantes que conseguiram luz verde para trabalhar em 2017 — o ano em 
que a lei de estrangeiros mudou, não sem polémica. Mas é cedo para avaliar o impacto das novas regras

Lei de estrangeiros
Joana Gorjão Henriques

conclusões sobre os efeitos da nova 

lei” com estes números. Até porque, 

explica, quando entraram em vigor 

as novas regras — e o novo sistema 

online — foi pedido aos imigrantes 

que “importassem” os seus pedidos 

(que, na verdade, na lei se chamam 

“manifestações de interesse”) para 

a nova plataforma. 

Aquém do desejável
Também Flora Silva, da Olho Vivo, 

outra associação que assiste imigran-

tes, explica que, com o novo sistema, 

as pessoas tiveram que voltar a sub-

meter os seus “pedidos”.

De qualquer modo, as mais de du-

as mil concessões no último trimes-

tre de 2017 mostram que está a con-

seguir-se alguma normalização dos 

MAI diz que 
muitos processos 
estavam 
pendentes havia 
vários meses

jgh@publico.pt

duzida no SEF que levou à conclusão 

de um número muito signifi cativo de 

processos anteriores à alteração le-

gislativa e que se encontravam pen-

dentes havia alguns meses”.

Timóteo Macedo, dirigente da So-

lidariedade Imigrante — que repre-

senta e presta apoio à legalização 

de milhares de imigrantes — diz que 

“de forma alguma se podem tirar 
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São os primeiros dados 
sobre imigrantes com luz 
verde para trabalhar, no ano 
em que a lei mudou p12

Directora da Faculdade de 
Medicina do Porto quer uma 
medicina mais humana e 
mais humanizada p10/11

Concorrente Diogo Piçarra 
desiste e faz alterar elenco 
da fi nal de domingo p48

Provas do envolvimento 
de Pyongyang foram 
apresentadas na ONU p24

36 camas no Algarve e 32 em 
Alcoitão fechadas por falta 
de médicos e terapeutas p14

Acusação de 
plágio agita 
Festival da 
Canção

Coreia do Norte 
ajudou a Síria a 
produzir armas 
químicas

Falta de 
especialistas 
fecha camas de 
reabilitação

Direito
de Resposta
Luís Silveira 
e o Tribunal 
Constitucional
p8

3500 imigrantes 
receberam 
autorização
de trabalho

“Os médicos 
lidam muito mal 
com a incerteza 
e com o erro”

MIGUEL MADEIRA /ARQUIVO

Défi ce na dona do Montepio 
agrava-se para 300 milhões
Capital próprio negativo da Associação Mutualista Montepio Geral, dona da Caixa Económica, agravou-se face 
aos 107 milhões registados em 2015, ano em que o auditor já pedia medidas à associação Economia, 18/19

Locomotivas 
centenárias estão 
à venda para abate
Economia, 21
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De acordo com a informação no 

site do Sindicato dos Bancários 

do Sul e Ilhas, numa reunião de 

19 de Fevereiro com o presidente 

do banco público, Paulo Macedo, 

os representantes da Febase — Fe-

deração do Sector Financeiro fo-

ram informados da intenção da 

CGD de “prosseguir a sua políti-

ca de rescisões por mútuo acor-

do (RMA) e reformas antecipadas, 

bem como de encerramento de 

balcões”.

A Lusa contactou fonte ofi cial 

da CGD que confi rmou a infor-

mação e que ontem os trabalha-

dores já foram informados deste 

novo plano de rescisões, tal como 

adiantou o Jornal de Negócios.

Em 2017, saíram da CGD Por-

tugal 547 trabalhadores, tendo o 

banco público 8321 trabalhadores 

em Portugal. Do total de pessoas 

que saíram o ano passado, 180 

acordaram rescisões voluntárias, 

254 saíram por via de pré-refor-

mas e as restantes foram saídas 

naturais.

Em termos de agências, a CGD 

contava com 587 balcões no fi -

nal de 2017, menos 64 do que 

em 2016. O fecho de agências em 

2017 motivou vários protestos, 

sendo o mais conhecido o caso 

de Almeida.

Aquando da apresentação das 

contas da CGD referentes a 2017 

(ano em que passou de prejuízos a 

lucros de 51,9 milhões de euros), a 

administração da Caixa disse que 

mantinha para este ano o plano 

de pré-reformas, mas que ainda 

estava a avaliar se faria um novo 

plano de rescisões amigáveis.

No âmbito do aumento de ca-

pital da CGD, feito em 2017, foi 

acordado com Bruxelas um pro-

grama de reestruturação do ban-

co público que passa, entre outras 

medidas, pela saída de cerca de 

2000 pessoas até 2020, através 

de pré-reformas e rescisões ami-

gáveis, num ritmo de 500 a 600 

por ano. 

CGD volta 
a abrir 
programa 
de rescisões

Banca 

A Caixa Geral de Depósitos 
vai avançar este ano com 
um novo plano de rescisões 
por mútuo acordo e com 
o fecho de mais balcões
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VASCO CÉLIO

O Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul tem abertas apenas 18 em 54 camas

O Centro de Medicina Física e de 

Reabilitação do Sul (CMR Sul) tem 

54 camas para internamento, mas 

a falta de profi ssionais levou a que 

dois terços da capacidade estejam 

desaproveitados. A administração 

do Centro Hospitalar e Universitário 

do Algarve (CHUA), responsável pela 

gestão daquele centro desde Agosto 

de 2017, assumiu o compromisso de 

até ao fi nal deste ano ter todo o in-

ternamento a funcionar.

“Actualmente, em consequência 

da falta de profi ssionais de saúde, 

apenas 18 das 54 camas de interna-

mento estão disponíveis no CMR do 

Sul”, apontam os deputados comu-

nistas Paulo Sá e Carla Cruz, num 

conjunto de perguntas enviado na se-

mana passada ao Ministério da Saúde 

sobre a contratação de profi ssionais 

e a abertura de camas. O Centro de 

Reabilitação de S. Brás de Alportel 

é uma das quatro unidades do país 

que recebe doentes do Serviço Na-

cional de Saúde (SNS) que precisam 

de cuidados especializados para, por 

exemplo, recuperarem de acidentes 

vasculares cerebrais (AVC) ou de aci-

dentes graves. Abrange 600 mil habi-

tantes, o correspondente às zonas do 

Algarve e do Baixo Alentejo.

As perguntas ao ministério surgem 

após uma visita recente dos deputa-

dos do PCP ao CMR. No documento, 

referem uma proposta de contrata-

ção de 11 enfermeiros, iniciada em Se-

tembro de 2017, que permitiria pas-

sar de 18 para 36 camas a funcionar, 

mas que terá fi cado bloqueada pelas 

Finanças. Sublinham ainda a neces-

sidade de contratação de mais médi-

cos, enfermeiros e terapeutas para 

que se atinja o objectivo de o centro 

ter 50 camas abertas no fi nal de 2018.

Em respostas ao PÚBLICO, a ad-

ministração do CHUA afi rma que o 

processo de contratação de enfer-

meiros iniciado há vários meses “en-

contra-se neste momento na sua fase 

fi nal, perspectivando-se em breve a 

sua conclusão e a admissão dos en-

fermeiros para o CMR”. E reforça o 

Algarve
Ana Maia

Em Alcoitão 32 camas continuam fechadas

D
esde o final do ano passado 
que 32 das 134 camas de 
internamento de adultos do 
Centro de Reabilitação de 

Alcoitão estão encerradas por 
falta de profissionais. Segundo 
a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa (SCML), a quem pertence 
a unidade, estão 90 utentes em 
lista de espera, com uma média 
de tempo de espera de três 
semanas. “As camas ainda não 
foram reabertas por causa da 
dificuldade da contratação de 
médicos fisiatras, um processo 
que se tem revelado complexo 
e moroso, atendendo à 

escassez de profissionais desta 
especialidade e às próprias 
circunstâncias do mercado”, 
diz a SCML, esperando que a 
unidade esteja a funcionar a 
100% “muito em breve”.

Actualmente Alcoitão tem 
17 médicos fisiatras com uma 
carga horária de 577 horas 
semanais. A SCML chegou 
a colocar anúncios para a 
contratação de médicos, mas 
não obteve respostas. Garante, 
porém, estar a fazer outros 
esforços para “identificar 
médicos disponíveis, incluindo 
profissionais estrangeiros”.

quantos doentes estão em lista de 

espera e qual o tempo médio.

O CMR do Sul abriu portas em 

2007 através de uma parceria pú-

blico-privada. A gestão passou para 

a Administração Regional de Saúde 

(ARS) do Algarve, em Novembro de 

2013, com a recusa do visto do Tribu-

nal de Contas à prorrogação do pra-

zo do contrato com a gestora inicial, 

considerando que deveria ter sido 

lançado um novo concurso público.

Desde então, a situação degradou-

se, diz João Dias, secretário regional 

do Algarve do Sindicato Indepen-

dente dos Médicos (SIM). “A solução 

que o ministério adoptou foi juntar o 

centro de reabilitação com o centro 

hospitalar para a criação de um cen-

tro de responsabilidade integrada, 

que desse mais autonomia fi nancei-

ra, mas as coisas não têm avançado 

como esperado”, salienta.

Jorge Roque da Cunha, secretário-

geral do SIM, reforça: “O SNS fi cou 

mais pobre e o Governo reincide na-

quilo que foi uma solução errada do 

anterior Governo. A nacionalização 

que parecia boa na prática diminuiu 

o acesso dos cidadãos a cuidados de 

qualidade. Independentemente de 

uma gestão privada, social ou pú-

blica, o importante é que as pessoas 

sejam bem servidas.”

amaia@publico.pt

compromisso, transmitido ao PCP na 

visita, de activar até ao fi nal do ano 

de 2018, “num processo gradual, a 

totalidade das camas de internamen-

to”. Processo, acrescenta a adminis-

tração, que “terá início a partir da 

segunda quinzena de Março”.

Guadalupe Simões, do Sindicato 

dos Enfermeiros Portugueses, diz que 

“este é o número de camas aberto 

mais baixo” de sempre. “Nos últimos 

anos temos perdido muitos enfermei-

ros”, salienta. E nem a autorização 

que o ministério deu, segundo a di-

rigente, para a contratação de 54 en-

fermeiros para o CHUA a deixa mais 

descansada por considerar que o nú-

mero fi ca aquém das necessidades.

No ano passado dois projectos de 

resolução, um do PSD e outro do 

Bloco de Esquerda, apontavam as 

difi culdades do centro. Os sociais-

democratas falavam numa lista de 

espera que chegaria a 40 utentes no 

fi nal de Março de 2017. Apesar de 

questionado, o CHUA não adiantou 

Unidade do Sul tem 
54 camas, mas só 18 estão 
a funcionar por falta 
de enfermeiros, médicos 
e terapeutas

Centro de Reabilitação do Sul 
fecha dois terços das camas 
por falta de profissionais
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Directora da Faculdade de 
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Concorrente Diogo Piçarra 
desiste e faz alterar elenco 
da fi nal de domingo p48
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de Pyongyang foram 
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36 camas no Algarve e 32 em 
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No fi nal das jornadas 

parlamentares, o líder da 

bancada do Bloco de Esquerda 

falou ontem ao PÚBLICO sobre 

as conquistas do Bloco nas 

negociações com o Governo e 

classifi cou todo o processo como 

um desafi o. “Foi um desafi o cada 

dia da existência deste Governo”, 

disse. Acabou a falar também 

sobre Rui Rio e sobre esta nova 

posição de negociador, em que o 

PSD se quer colocar.

Que balanço faz do acordo 

entre o BE e o PS de apoio ao 

Governo, já a caminho da fase 

fi nal da legislatura?

Há um balanço de conquistas, 

que foram muito importantes. 

Começo por aquela que é mais 

visível e que permitiu já um 

aumento do salário mínimo 

considerável, de 75 euros por 

mês, entre Dezembro de 2015 e 

Janeiro de 2018, e com a previsão 

de que o salário chegue aos 

600 euros por mês em Janeiro 

de 2019. Já não temos cortes 

nos salários da administração 

pública, houve dois aumentos 

extraordinários de pensões. Não 

temos o saque fi scal que existia 

e tivemos um reforço dos apoios 

sociais que também foi muito 

positivo. Estes são bons exemplos 

que demonstram que este foi 

um caminho que valeu a pena. 

Conseguimos mesmo conquistas 

que não estavam no programa 

inicial do PS e que foram puxadas 

nas negociações que fi zemos com 

o PS. Há, depois, outras matérias 

que estão ainda aquém daquilo 

que seria necessário.

Estes foram os momentos que, 

para o BE, valeram a pena. 

Houve algum momento em que 

o acordo tenha fi cado tremido?

Nunca avaliámos a situação 

nesses termos. Este processo 

é um desafi o. A forma como o 

acordo foi feito foi um desafi o de 

grande exigência. Foi um desafi o 

cada dia da existência deste 

Governo e com esta negociação 

constante sobre as diversas 

matérias. Nunca vimos as coisas 

do ponto de vista do está ou não 

está tremido. Vimos antes como é 

que nós conseguimos ultrapassar 

os obstáculos que vão sendo 

colocados em cima da mesa. E 

neste tempo há alguns obstáculos 

que ainda permanecem. O 

desafi o da falta de investimento 

nos serviços públicos é um 

dos maiores. As alterações do 

Código do Trabalho são também 

fundamentais. E nestas duas 

matérias nós vimos por cumprir 

ainda a expectativa de quem 

esperou, depois das eleições de 

2015, com os acordos feitos à 

esquerda, um virar de página da 

austeridade.

São precisas estas alterações 

para que o BE chegue ao fi m da 

legislatura a dizer “sim, este 

acordo valeu a pena”?

É preciso não desperdiçar o 

tempo que ainda falta até ao 

fi m da legislatura para dar 

continuidade a este caminho 

que tem sido percorrido e 

para cumprir os dois desafi os 

principais que temos pela 

frente: recuperar o investimento 

no Estado social, no Serviço 

Nacional de Saúde, na escola 

pública e, por outro lado, o 

retirar a troika do Código do 

Trabalho.

Há quem acuse o BE de se ter 

transformado num partido 

politicamente mais mole com 

este acordo. Que há matérias 

e casos que, se se passassem 

no anterior Governo, levariam 

o BE a fazer uma gritaria, e 

agora fi ca calado...

Tenho uma tolerância 

democrática para escutar 

as diversas opiniões. Mas há 

também quem diga exactamente 

o contrário, que há momentos 

em que somos demasiado 

fortes com o Governo ou que 

debatemos com demasiada 

força. O que nós ouvimos das 

pessoas na rua são opiniões 

muito diferentes. Um exemplo 

concreto em que nos disseram 

que o Bloco foi demasiado duro 

com o Governo foi há cerca de 

um ano, quando conseguimos 

no Parlamento retirar de cima 

da mesa a alteração da Taxa 

Social Única na contribuição 

patronal que o Governo tinha 

negociado na Concertação 

Social a troco do aumento do 

salário mínimo. Nessa altura, 

“caiu o Carmo e a Trindade”. 

Foi um momento de forte abalo 

na maioria parlamentar. O que 

demonstrámos ao longo deste 

tempo é que sabemos os debates 

que vale a pena fazer.

Catarina Martins disse, nestas 

jornadas parlamentares, que 

os acordos mais difíceis de 

atingir têm sido em matérias 

laborais. Não vai ser fácil 

conseguir as alterações ao 

Código do Trabalho que o BE 

diz serem fundamentais?

Essas negociações continuam a 

ser muito duras. Um dos acordos 

fundamentais foi o acordo para 

evolução do salário mínimo. 

Pedro Filipe Soares O rosto do Bloco de Esquerda no 
Parlamento explica que as negociações sobre o salário 
mínimo nacional foram “um momento de forte abalo 
na maioria parlamentar”

Sentimos da parte 
do Governo uma 
incapacidade 
para perceber 
que as alterações 
ao Código do 
Trabalho são 
necessárias, para 
retirar da vida dos 
trabalhadores o 
mal que a troika 
lhes fez

Entrevista 
Luciano Alvarez

Foi, porventura, dos pontos 

mais difíceis. No entanto, como 

se prova agora na dinâmica da 

economia, temos a economia 

melhor, porque valorizámos os 

salários. Este é mais ou menos 

o mesmo debate que agora é 

preciso ter sobre o Código do 

Trabalho. O que está em cima 

da mesa é se vamos aceitar a 

manutenção das regras que 

vinham da troika, ou se vamos 

lutar por uma recuperação de 

rendimentos.

Sente que tem havido entraves 

do Governo para levar a cabo 

essas alterações?

Sentimos. Sentimos da parte do 

Governo uma incapacidade para 

perceber, até este momento, 

que as alterações ao Código 

do Trabalho são necessárias. 

Por uma questão de dignidade 

dos trabalhadores, para 

retirar da sua vida o mal que 

a troika lhes fez. Esperamos 

que o Governo compreenda 

que, se este caminho teve 

resultados positivos, ele deve ser 

aprofundado para os resultados 

“O PSD está à procura de palco 
à custa do diálogo” com o PS
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serviço público e as pessoas.

Há uma realidade política 

nova, que é uma aproximação 

e uma vontade notória de PS 

e PSD de negociarem algumas 

políticas. Como vê este facto?

Gostei da parte em que diz que 

há uma demonstração notória da 

vontade das duas partes. O que 

nós vemos é uma disponibilidade 

para o diálogo. Agora, uma 

conversa pode ou não levar 

a bom porto. Tudo depende 

do conteúdo dessa conversa. 

Vejamos três exemplos concretos 

MARIA JOÃO GALA

e, depois, um quarto. Segurança 

social, saúde e escola pública. 

Rui Rio identifi cou esses três 

tópicos na sua intervenção fi nal 

do congresso do PSD e disse 

que nestes três temas as suas 

prioridades são exactamente as 

mesmas que Passos Coelho já 

tinha. Estas políticas velhas de 

Rui Rio vão ter agora consensos 

novos, porque signifi cariam 

uma mudança de vontade na 

condução das políticas que têm 

existido desde 2015 até agora. 

Signifi cariam que a página da 

austeridade, que o primeiro-

ministro disse que queria virar, 

afi nal ia ser novamente colocada 

em cima da mesa como bitola do 

Governo. Creio que o Governo 

não tem vontade em dialogar 

nessas matérias, mas, como 

é óbvio, o primeiro-ministro 

dirá se tem essa vontade ou 

não. O quarto tópico: Rui Rio, 

questionado sobre o dossier 

da descentralização, disse que 

não estava a discutir com o PS 

nenhuma descentralização, disse 

estar a discutir a atribuição de 

competências aos municípios. 

Isto é um bom resumo do que 

está a acontecer. Da parte do BE 

nós dizemos que é preciso uma 

verdadeira descentralização. 

O que o Governo está a falar 

com o PSD é uma atribuição aos 

municípios de competências. 

Isso é um atraso para o país.  

O PS está a dar palco ao 

PSD de Rui Rio com estas 

negociações?

O PSD está à procura de um 

palco que não tem à custa desta 

chantagem de um diálogo sobre 

essas políticas velhas.

E o PS está a facilitar?

É escolha do PS.

António Costa vai ter agora 

trabalho redobrado, uma 

vez que tem de negociar à 

esquerda e à direita. Este 

trabalho vai ser muito fácil, 

fácil, difícil ou muito difícil?

Não consigo responder só com 

um termo. O BE mostrou ao país 

que os acordos à esquerda foram 

fundamentais para avanços 

concretos na vida das pessoas. 

As escolhas para diálogos numa 

democracia são sempre plurais, 

existem várias, as escolhas para 

as políticas é que defi nem os 

campos em que são feitas. Não 

me parece que haja escolhas de 

progresso, de futuro, num PSD 

que tem as ideias velhas. Cada 

um escolhe quais são as medidas 

que quer levar por diante.

Posso presumir que entende 

que essa negociação à 

esquerda e à direita vai ser 

difícil?

Da parte do Bloco de Esquerda 

a exigência que sempre existiu 

neste processo continuará a 

existir. Só foi possível o acordo à 

esquerda fruto da força que o BE 

teve num determinado contexto 

serem ainda melhores.

Outra das prioridades do BE 

tem sido a área da saúde. O 

Governo tem entendido essa 

prioridade?

A questão não é de 

entendimento. O Governo 

entende bem as posições do 

Bloco. Agora, o Governo tem 

escolhido o seu caminho de 

forma diferente daquela que era 

a nossa vontade. O que manda 

nas escolhas da saúde é o défi ce 

e isso, para nós, é questionável. 

É uma escolha que está a lesar o 

político. Só serão possíveis novos 

avanços à esquerda se a força 

para esses avanços existir na 

sociedade.

A ida de Mário Centeno para 

a presidência do Eurogrupo 

vai ter efeitos na coligação 

parlamentar?

O problema não é a presença 

ou não de alguém num órgão 

europeu. O problema é o que é 

que isso simboliza do ponto de 

vista de política a nível interno.

E o que é que simboliza?

Que o Governo não aprendeu 

ainda com o erro que foi ter 

metas de défi ce que mostravam 

que existia uma folga orçamental 

que poderia ser direccionada 

para serviços públicos. Sendo 

Mário Centeno mais presidente 

do Eurogrupo do que ministro de 

um Governo capaz de recuperar 

serviços públicos, signifi ca que 

Mário Centeno não percebeu 

as prioridades deste momento 

político. Se isso é sintoma de que 

vai gostar mais de ser presidente 

do Eurogrupo do que ministro 

das Finanças de Portugal a ver 

vamos, veremos como as coisas 

vão acabar.

Por vezes parece haver uma 

disputa de protagonismo 

entre o BE e o PCP dentro 

da chamada “geringonça”. É 

assim?

Nós não passamos nem 

procurações, nem recebemos 

procurações de ninguém. Temos 

disponibilidade para dialogar 

com todas as forças que queiram 

fazer uma mudança positiva. 

Não temos uma perspectiva 

de concorrência com nenhum 

dos outros partidos. Agora, 

não deixamos de nos bater, 

independentemente dos outros 

partidos, pelo que achamos 

essencial.

Como vimos nas jornadas 

parlamentares, o Governo não 

tem dado ouvidos ao BE em 

algumas matérias. As queixas e 

as pressões ao Governo foram 

muitas...

Nós não perdemos tempo a olhar 

para trás para nos vangloriarmos 

das conquistas que conseguimos. 

Olhamos para o futuro e para os 

desafi os que temos pela frente e 

há muitos em cima da mesa.

lalvarez@publico.pt

Mário Centeno 
não percebeu 
as prioridades 
deste momento 
político
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