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Portugueses estão a pagar cada vez mais impostos, apesar de o Governo ter revisto os escalões de rendimentos 

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS PER CAPITA 
Em milhões de euros 4474,2 

4098,1 
3750.6 

3897,5 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
E:I  Fonte Massttr das Fnçasd Cessa Gorai do Estado 

Impostos Total 
indiretos 46 022,4 
(IVA, ISP, 
ISV, etc) 
26151,6 

RECEITAS COM IMPOSTOS 
Em milhões de euros 

Impostos 
diretos 

(IRS e IRC) 

19 870,8 
3468.7 

3054,0 
3254,5

-3568,9 

3047,2 

• 4309,7 

IMPOSTOS 

Cada português pagou 
4474 euros ao Estado 
MONTANTE Fatia entregue aos cofres públicos cresceu 164 euros per capita entre 2018 e 2019. 
IVA, ISP e ISV são dos que mais arrecadam EVOLUÇÃO O  Em vinte anos, o valor cobrado duplicou 

RAQUEL OLIVEIRA 

C ada português pagou ao 
Estado 4474,2 euros de im-
postos no ano passado, 

mais164,5 euros do que em 2018. 
Em vinte anos, as receitas de im-
postos por pessoa duplicaram, 
segundo dados do Ministério das 
Finanças. Mais demetade do va-
lor arrecadado em 2019 foi por 
via dos impostos indiretos, ou 
seja, IVA, ISP e ISV, entre outros. 

Em 2019, cada pessoa pagou 
2542,4 euros através da aquisição 
de bens ou serviços, carros e 
combustíveis, ou seja, cerca de 
56% do total pago. Os dados do 
Ministério das Finanças, divul-
gados pelo portal Pordata, mos-
tram que o valor da receita per 
capita está a crescer consecut i 

RECEITA FISCAL CRESCEU 
1,8 MIL MILHÕES DE EUROS 
NO ANO PASSADO 
vamente desde 2012. A diferença 
entre o valor arrecadado com os 
impostos sobre o rendimento e 
sobre as empresas e os restantes 
indiretos acentua-se a partir de 
2015, passando as receitas das 
aquisições a subir de 53% para 
56'Y. em 2019. 

A receita fiscal cresceu no ano 
passado cerca de 1,8 mil milhões 
de euros, devido à atividade eco 
nómica e ao emprego, com os 
impostos indiretos a aumenta - 
rem1625,2 milhões de estros e os 
diretos a renderem mais 178,2 
milhões de euros, segundo a 
Conta Geral do Estado. Dois im-
postos indiretos caíram no ano 
passado: o Imposto sobre Veícu-
los (ISV), (menos 41,4 milhões de 
euros) e o Imposto sobre o Álcool 
e as Bebidas Alcoólicas (IABA), 
menos 8,8 milhões de euros. • 

NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEI 

C011111n 
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DEBATES QUINZENAIS 

Mudanças no regimento da AR 
abre mal-estar na bancada PSD 
e  A proposta do PSD para a re-
visão do regimento da Assem-
bleia da República, que reduz o 
número de idas do primeiro-
-ministro ao Parlamento e aca-
ba com o modelo de debates 
quinzenais, está a geral mal-es-
tar na bancada social-demo - 
cra ta. O deputado Pedro Rodri -  

gues, que em maio pediu a de-
missão de coordenador na co-
missão de Trabalho e Seguran-
ça Social, apresentou declara-
ção de voto neste diploma, bem 
como àproposta que altera a Lei 
dos Inquéritos Parlamentares 
por "descon forto" e por não se 
rever nas iniciativas. • 
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Incêndios

PCP ataca “anúncios” 
e “propaganda” do 
Governo socialista
O PCP atacou ontem os 
“anúncios” e a “propaganda” 
do Governo sobre o combate 
aos incêndios florestais, 
responsabilizando-o pelos 
problemas que persistem 
“Depois de tantos anúncios e 
tanta propaganda, os 
problemas mantêm-se, 
quando não se agravaram. 
Este é o tempo de actuar em 
meios de prevenção e 
vigilância que assegurem 
respostas imediatas”, afirmou 
João Frazão, membro da 
comissão política do PCP, 
numa declaração através das 
redes sociais. Este é o tempo 
de defender “os pequenos e 
médios produtores florestais”, 
dado que os incêndios 
ameaçam as suas explorações, 
defendeu o comunista.
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Discurso de ódio 
online contraria-se 
com conhecimento
Governo lança concurso para cinco projectos cientí cos para 
“caracterizar e monitorizar as principais narrativas” de ódio  
na Internet. Gustavo Cardoso, do MediaLab, alerta para a 
necessidade de se analisarem grupos públicos e não pessoas

Leonete Botelho

O
 Governo prevê lançar até 

ao nal do Verão o concur-

so para a contratação de 

cinco projectos cientí cos, 

com diferentes universida-

des ou centros de investi-

gação, que permitam caracterizar o 

fenómeno da propagação de discur-

sos de ódio e do incitamento à vio-

lência no espaço virtual, anunciou 

ao PÚBLICO o gabinete da ministra 

da Presidência, Mariana Vieira da 

Silva. 

Será o primeiro passo para con-

cretizar a intenção, anunciada pela 

ministra no Parlamento a 1 de Julho, 

de monitorizar os discursos de ódio 

nas plataformas online com vista a 

promover um maior conhecimento 

da realidade portuguesa e produzir 

informação “que permita reforçar os 

mecanismos de prevenção e repres-

são do discurso de ódio, designada-

mente nas redes sociais”. 

Em Portugal, o discurso de ódio 

está criminalizado no Art.º 240.º do 

Código Penal, que determina que 

quem incitar à violência ou ao ódio 

contra pessoa ou grupo de pessoas 

trariá-lo com narrativas próprias, 

que depois serão usadas ao nível 

educativo e em campanhas públi-

cas”, sustenta Gustavo Cardoso ao 

PÚBLICO. 

Por isso, recomenda que os estu-

dos devem começar por de nir as 

balizas do universo a abranger, para 

que sobre cada alvo em concreto se 

analisem as histórias mais partilha-

das e comentadas, se identi quem 

os discursos e depois se desenvol-

vam contranarrativas para efeitos de 

educação e campanhas de informa-

ção. “[Para estes objectivos,] não 

temos de saber quem faz [o discurso 

de ódio, mas desconstruí-lo].” 

Gustavo Cardoso distingue os dois 

níveis que o discurso de ódio pode 

assumir e gostava que os estudos a 

lançar pelo Governo zessem o mes-

mo: o nível criminal e o nível cívico. 

“Se a conduta é crime, denuncia-se; 

se não é crime, é um discurso que 

tem de ser trabalhado de forma abs-

tracta e pedagógica”, distingue. 

Por isso mesmo, na sua opinião, 

os estudos promovidos pelo Gover-

no devem incidir exclusivamente 

nos grupos públicos das redes 

sociais, e nunca nos per s pessoais. 

“A última coisa que as pessoas que-

rem é ser monitorizadas, há que ter 

cuidado com isso”, avisa o professor 

universitário que, no âmbito do 

MediaLab, tem coordenado traba-

lhos de investigação sobre a desin-

formação em Portugal. 

Gustavo Cardoso defende que 

“são as plataformas que têm de 

lidar com as opiniões das pessoas e 

já o fazem todos os dias”, aplicando 

o código de conduta para a luta con-

tra os discursos ilegais de incitação 

ao ódio online assinado em Maio de 

2016 entre a Comissão Europeia e o 

Facebook, Microsoft, Twitter e You-

Tube. 

Esforços internacionais 
As preocupações com a propagação 

do discurso de ódio são antigas, mas 

têm vindo a crescer em Portugal e 

no mundo. Ainda em Maio passado, 

o secretário-geral das Nações Uni-

das, António Guterres, apelou a “um 

esforço total para acabar globalmen-

te com o discurso de ódio”, depois 

de diagnosticar que a pandemia de 

covid-19 está a provocar “um tsuna-

mi de ódio e xenofobia”, pois “o sen-

timento contra estrangeiros aumen-

tou online e nas ruas, as teorias de 

conspiração anti-semitas espalha-

INTERNET

por causa da sua raça, cor, origem 

étnica ou nacional, ascendência, reli-

gião, sexo, orientação sexual, iden-

tidade de género ou de ciência física 

ou psíquica, é punido com pena de 

prisão de seis meses a cinco anos. 

“Da mesma forma que as autori-

dades públicas têm o dever de com-

bater a violência em geral na socie-

dade, temos de procurar instrumen-

tos de resposta quando esta acontece 

no meio digital. É necessário encon-

trarmos ferramentas que possam 

ajudar os cidadãos que são alvo de 

perseguição, difamação ou ameaça 

online”, lê-se nas respostas enviadas 

ao PÚBLICO pelo gabinete da gover-

nante. 

Esta conduta criminal assume 

especi cidades próprias no meio 

digital e, na perspectiva do Governo, 

“não há nenhuma razão para que a 

Internet seja um espaço onde são 

admissíveis condutas contra a lei”. 

“Não estão em causa críticas, opi-

niões ou debate político na Internet, 

mas sim incitamentos à violência ou 

ao ódio. A defesa de uma sociedade 

livre implica sempre procurar polí-

ticas que combatam o ódio e a vio-

lência”, esclarece ainda. 

Estudar o fenómeno permitirá, na 

óptica do Governo, de nir medidas 

complementares, “em articulação 

com todas as autoridades, no sentido 

da prevenção e repressão de um cri-

me previsto no Código Penal”. Mas 

também actuar no plano cívico, 

fazendo “campanhas de informação 

sobre os direitos dos cidadãos, 

nomeadamente a forma como 

podem fazer queixa junto das auto-

ridades”, ou desenvolvendo “pro-

gramas de formação pro ssional 

sobre esta temática ou de campa-

nhas de combate à discriminação”. 

Páginas pessoais de fora 
O que não está ainda claro é que tipo 

de estudos vão ser contratados, com 

que âmbito e objecto, universo e 

durabilidade. E é sobre estes aspec-

tos que Gustavo Cardoso, coordena-

dor do laboratório do ISCTE vocacio-

nado para as Ciências da Comunica-

ção, deixa alguns alertas e linhas 

vermelhas. A começar por quem 

deve — e não deve — ser monitoriza-

do nas redes sociais. 

“Não faz sentido monitorizar toda 

a Internet. O que faz sentido é per-

ceber que tipo de discurso é feito e 

contra quem — imigrantes, ciganos, 

mulheres, LGBTI+ e outros — e con-
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peia de Direitos Humanos de quais-

quer leis e práticas que imponham 

restrições à liberdade de expres-

são. 

A divisão também busca promo-

ver a literacia mediática e da Internet 

em todos os Estados-membros, 

aumentar a consciencialização sobre 

o discurso de ódio e os riscos que 

representa para a democracia e os 

indivíduos, reduzir os níveis de acei-

tação do discurso de ódio e desen-

volver consenso sobre os instrumen-

tos políticos europeus de combate 

ao discurso de ódio. 

Em Portugal, a “antena” do Movi-

mento contra o Discurso de Ódio do 

Conselho da Europa é o Instituto 

Português da Juventude e Desporto, 

que neste momento está a acompa-

nhar a criação e desenvolvimento da 

Rede contra o Discurso de Ódio  (No 

Hate Speech Network), iniciativa de 

um grupo de jovens activistas de 

vários países europeus que pretende 

“criar uma rede sustentável que tra-

balhe internacionalmente para com-

bater o discurso de ódio no âmbito 

de uma forte estrutura pelos direitos 

humanos”. 

lbotelho@publico.pt

DANIEL ROCHA

Estatísticas não permitem saber 
número de crimes de ódio

A
s estatísticas da Justiça exis-

tentes em Portugal não per-

mitem saber o número de 

inquéritos abertos por cri-

mes de ódio ou de arguidos 

condenados pelos mesmos. 

Isto, porque nos ilícitos que tenham 

como motivação a discriminação 

racial, religiosa ou de outro tipo, essa 

motivação, em princípio, apenas rele-

va como agravante. 

Assim, a maior parte das situações 

poderão ser enquadradas em crimes 

como a injúria ou a difamação, a 

ameaça ou as ofensas à integridade 

física. E nas estatísticas destes crimes 

os mesmos aparecem diluídos nos 

comportamentos que têm outras 

motivações. Isso explica ao PÚBLICO 

o procurador Miguel Ângelo Carmo, 

que acompanha a temática dos cri-

mes de ódio na Procuradoria-Geral 

da República (PGR). “Existe o crime 

de discriminação e incitamento ao 

ódio e à violência, mas este só abarca 

uma parte muito pequena deste tipo 

de situações”, diz. 

Este ilícito está previsto no Artigo 

240 do Código Penal e já teve quatro 

versões desde 1995, a última das quais 

introduzida em Novembro de 2017. 

Prevê que quem “constituir organiza-

ção ou desenvolver actividades de 

propaganda organizada que incitem 

à discriminação, ao ódio ou à violên-

cia contra pessoa ou grupo de pessoas 

por causa da sua raça, cor, origem 

étnica ou nacional, ascendência, reli-

gião, sexo, orientação sexual”, entre 

outras, ou apenas participe nelas ou 

as nancie, é punido com pena de 

prisão de um a oito anos. 

O número dois do artigo abarca um 

número de situações muito mais 

abrangente, que integra injúrias, 

ameaças, incitamento à violência ou 

realização de actos violentos com 

base numa discriminação, actos puni-

dos com pena de prisão entre seis 

meses e cinco anos. No entanto, a 

parte inicial da norma torna muito 

complexa a sua interpretação e deixa 

muitas dúvidas sobre o seu âmbito. 

Isto, porque restringe este crime a 

“quem, publicamente, por qualquer 

meio destinado a divulgação, nomea-

damente através da apologia, nega-

ção ou banalização grosseira de cri-

mes de genocídio, guerra ou contra a 

paz e a humanidade”, o pratique. 

“Não é uma norma de fácil interpre-

tação”, resume Miguel Ângelo Carmo, 

que destaca que a moldura penal des-

te crime é alta e que, face aos vários 

requisitos exigidos, é difícil de preen-

cher. 

Face a este contexto, muitas situa-

ções que à primeira vista poderiam 

parecer integrar este crime acabam 

excluídas. É desta forma que o magis-

trado justi ca o facto de entre 2016 e 

2019 terem sido abertos 161 inquéritos 

relativos a discriminação e incitamen-

to ao ódio e à violência e apenas três 

terem dado origem a uma acusação, 

segundo dados disponibilizados pela 

PGR. O número de inquéritos abertos 

anualmente tem variado, com uma 

tendência de crescimento, mas tal 

não se tem traduzido em acusações. 

“Em 2016, foram instaurados 24 

inquéritos pela eventual prática des-

te tipo de crime. No mesmo período, 

foi deduzida uma acusação pelo mes-

mo tipo de crime e foram arquivados 

19 inquéritos”, revela a PGR. No ano 

seguinte, o número de investigações 

abertas subiu para 31 e o de acusações 

Mariana Oliveira

Governo 
anunciou 
há quase duas 
semanas  
que vai vigiar 
discursos  
de ódio na Net

para dois. Em 2018, os inquéritos 

aumentaram para 63 (no ano seguin-

te foram abertos 43), mas em ambos 

os anos não houve acusações. 

Os números do Ministério da Justi-

ça mostram que, além de haver pou-

cas acusações, as condenações são 

raras. Num período temporal mais 

alargado, entre 2007 e 2018, contabi-

lizaram-se 13 condenações pelo crime 

previsto no Artigo 240 do Código 

Penal. Mas todas ocorreram em 2008, 

ano em que terminou o julgamento 

de Mário Machado, líder de um grupo 

considerado de extrema-direita, e de 

mais 35 arguidos, a esmagadora maio-

ria dos quais acabou condenada. Mas 

o número pode pecar por defeito — as 

estatísticas só contabilizam o crime 

mais grave pelo qual os arguidos 

foram condenados e, por outro lado, 

há uma regra estatística que determi-

na que não são revelados dados quan-

do há menos de três casos. 

Não entrando neste crime, as situa-

ções mais comuns, os comentários 

discriminatórios, podem integrar o 

crime de injúrias ou de difamação, 

mas estas, para serem investigadas 

criminalmente, dependem de queixa. 

Assim, se alguém escrever no Face-

book “Odeio os índios”, e ninguém se 

sentir ofendido, não haverá punição. 

“Pode ter, no entanto, consequências 

ao nível de uma contra-ordenação”, 

explica Miguel Ângelo Carmo. 

A nova lei de combate à discrimi-

nação racial e étnica, de Agosto de 

2017, prevê multas que podem ir até 

aos 4210 euros, se a infracção for pra-

ticada por cidadãos, e até 8420 euros, 

se o for por empresas. O PÚBLICO 

noticiou no nal do ano passado que, 

desde 2018, houve apenas 17 sanções 

— quase metade diz respeito a situa-

ções no desporto, e foi nesta área que 

foi aplicada a multa mais alta, 1500 

euros. Em 2019 foram recebidas 396 

queixas pela Comissão para a Igual-

dade e contra a Discriminação Racial 

— órgão que supervisiona o cumpri-

mento da lei —, contra 346 em 2018 e 

179 em 2017. 

mariana. oliveira@publico.pt

ram-se e ocorreram ataques contra 

muçulmanos relacionados com a 

covid-19” e até os idosos foram apre-

sentados como “descartáveis”. 

O secretário-geral exortou os líde-

res políticos a expressarem solida-

riedade para com todas as pessoas 

e as instituições de ensino a concen-

trarem-se na “alfabetização digital”, 

num momento em que “os extremis-

tas procuram garantir audiências 

prisioneiras e potencialmente deses-

peradas”. 

Ao nível europeu, o tema tem esta-

do no radar do Conselho da Europa 

desde os anos 90 e já motivou diver-

sas recomendações do Comité de 

Ministros. A mais recente é de 2018 

e foi emitida pela Comissão Europeia 

contra o Racismo e a Intolerância 

(ECRI), à qual compete monitorizar 

os problemas do racismo, da xeno-

fobia, do anti-semitismo, da intole-

rância e da discriminação nos Esta-

dos-membros. 

O trabalho da divisão de media e 

Internet nesta área é baseado numa 

“perspectiva de liberdade de expres-

são”, que se concentra na coopera-

ção com os Estados-membros na 

preparação, avaliação, revisão e ali-

nhamento com a Convenção Euro-

4210 
valor, em euros, que podem 
atingir as multas por 
discriminação racial e étnica, se 
os infractores forem cidadãos 

As condenações são raras
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No Brasil do 
“gabinete  
do ódio”, a 
desinformação é 
política de Estado

Q
uando, na semana passada, 

Jair Bolsonaro revelou publi-

camente ter contraído a 

covid-19, grande parte das 

reacções dos seus oposito-

res foi de cepticismo acerca 

dessa informação, rapidamente 

propagada pelas redes sociais. Para 

uma parte expressiva da sociedade 

brasileira, é plausível que o seu Pre-

sidente minta em relação ao seu 

estado de saúde tendo em vista 

algum tipo de ganho político. Anos 

de desinformação semearam uma 

descon ança entre os brasileiros 

que será difícil superar. 

Nos últimos anos, a expressão “fake 

news” tornou-se tão comum nas con-

versas entre os brasileiros como fei-

joada, embora muito provavelmente 

o consumo da primeira exceda o da 

segunda. Chegam aos telemóveis 

através de páginas do Facebook, gru-

pos de WhatsApp e publicações no 

Twitter, e em poucos minutos são 

vistas e partilhadas por milhões de 

pessoas. É difícil contabilizar, mas um 

levantamento feito em Março por 

uma consultora tecnológica calculava 

bolsonarista está muito mais associa-

do com o que se chama de ‘spin’, o 

que poderíamos chamar de ‘narrati-

vas’”, explica. Há um ritual que se 

repete quase diariamente. Perante 

um dado acontecimento, gera-se de 

imediato uma narrativa que põe a 

uma luz mais favorável o Presidente, 

ao mesmo tempo que denigre a ima-

gem do adversário em questão. “Um 

dos principais papéis das ecologias 

digitais políticas é consolidar e ali-

mentar convicções formadas por um 

determinado grupo”, diz Malini. 

Um caso paradigmático é a forma 

como o Governo revela diariamente 

a evolução da pandemia da covid-19 

no país. Com o título “Placar da vida”, 

a Secretaria de Comunicação destaca 

o número de pacientes recuperados 

e de mortes por milhão de habitantes, 

e não o total acumulado. 

Entre a época da campanha e o 

estabelecimento de Bolsonaro na 

presidência, este tipo de prática pare-

ce ter-se consolidado. Hoje, tudo 

parece apontar para a existência do 

chamado “gabinete do ódio”, um gru-

po de funcionários da Presidência 

que promovem campanhas de desin-

formação e de perseguição mediática 

de adversários do Governo. A actua-

João Ruela Ribeiro

Quando Bolsonaro anunciou ter contraído covid-19, houve muita desconfiança nas redes sociais

A polarização política levada ao extremo 
tornou as convicções individuais mais 
relevantes do que os factos para os 
milhões bombardeados com fake news

INTERNET

pelo Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB), que havia perdido 

as eleições de 2014. 

A partir de certa altura, porém, é 

toda a classe política que ca des-

credibilizada à medida que vão sen-

do expostos os casos de corrupção 

pela Operação Lava-Jato. Ficava a 

faltar apenas uma gura para per-

soni car esse descontentamento 

latente. E aí entra o capitão refor-

mado Jair Messias Bolsonaro. 

Ao mesmo tempo, surgem na are-

na de disputa política os temas frac-

turantes de defesa dos direitos das 

minorias (LGBT, negros, índios, 

mulheres), que são especialmente 

visados por Bolsonaro. Este tipo de 

temas tende a gerar respostas muito 

emocionais que, por sua vez, são 

privilegiados pelos algoritmos das 

plataformas digitais. “Os discursos 

mais agressivos são muito mais rele-

vantes, porque há torcida que com-

partilha e dão mais visualizações”, 

explica Malini. 

Uma das notícias falsas que mais 

circularam durante a campanha elei-

toral de 2018 dizia que o PT queria 

fornecer aos alunos das escolas públi-

cas um “kit gay” que, de acordo com 

alguns relatos, incluía uma chupeta 

em forma de pénis. Na verdade, tudo 

se baseava no plano do Governo de 

Dilma Rousse  de incluir o tema dos 

direitos LGBT nos currículos escola-

res, que acabou por ser abandonado. 

Porém, a história ganhou uma vida 

própria e, diz Malini, tornou-se o 

“símbolo da propaganda bolsonaris-

ta no período das eleições”. 

Entre o facto e o fake 
O especialista diz que é redutor qua-

li car como “fake news” todo o con-

teúdo difundido por Bolsonaro e os 

seus apoiantes. “O grosso do material 

que cerca de 42,5 milhões de brasilei-

ros receberam notícias falsas sobre o 

novo coronavírus. 

Um ambiente de con ito político 

permanente, crise institucional, des-

credibilização da imprensa e elevada 

utilização de plataformas digitais para 

obter informação permitem que o 

Brasil esteja especialmente exposto à 

difusão de notícias falsas — para mui-

tos, decisivas na eleição de Bolsonaro. 

“Isto cria um ambiente em que a 

informação com credibilidade não 

consegue ultrapassar o tecto das con-

vicções”, resume ao PÚBLICO o pro-

fessor de Comunicação da Universi-

dade Federal do Espírito Santo Fabio 

Malini, que estuda o tema. 

A extrema polarização política vivi-

da desde 2013 é um dos principais 

factores apontados pelos estudiosos 

para tentar explicar como é que o 

Brasil se tornou um terreno fértil para 

a desinformação. À medida que a 

sociedade se dividia, a defesa dos 

argumentos do seu grupo passou a 

fazer parte da sua identidade e qual-

quer argumento, mesmo que falso, 

servia para o proteger. No início, o 

eixo girava em torno dos apoiantes 

do Partido dos Trabalhadores (PT) e 

o resto da direita, então encabeçada 

Foi identificado  
um dos assessores 
de Bolsonaro  
como responsável 
por ataques nas 
redes sociais  
ao ex-ministro 
Sérgio Moro e outras 
personalidades
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Como as gigantes online  
lidam com o problema

G
igantes online como o Face-

book, YouTube, Twitter e 

Reddit estão cada vez mais 

sob pressão para reprimir o 

“discurso de ódio” e tentar 

mostrar que estão atentas ao 

problema que permite que estas pla-

taformas sejam usadas para atacar 

minorias, justi car violência e promo-

ver estereótipos. 

Desde Junho, o YouTube (da Goo-

gle) baniu seis canais de supremacis-

tas brancos e retirou a monetização 

do canal do popular comediante Sha-

ne Dawson (que chegou a ter 23,1 

milhões de subscritores), depois de 

perceber que o youtuber, na platafor-

ma há mais de uma década, tinha 

usado humor com conotações racis-

tas em vídeos antigos. Já o Reddit 

fechou o fórum r/The_Donald, um 

espaço utilizado para apoiar Donald 

Trump ao partilhar conteúdo falso, 

racista e sexista, e acrescentou “dis-

curso de ódio” à lista de conteúdo 

proibido na plataforma. 

O Facebook, que tem concitado 

grande parte das críticas nos últimos 

meses, também eliminou dezenas de 

contas e páginas de notícias falsas que 

promoviam o “discurso de ódio” no 

Brasil e EUA e retirou vários anúncios 

políticos do Presidente dos EUA que 

criticavam a extrema-esquerda e exi-

biam símbolos utilizados pelos nazis. 

Ainda assim, não é fácil erradicar 

todos os exemplos de ódio. Mesmo 

com o YouTube, Facebook e Insta-

gram a utilizar algoritmos para detec-

tar automaticamente conteúdo proi-

bido (através de palavras e expres-

sões-chave), os sistemas nem sempre 

conseguem distinguir publicações 

ofensivas de publicações que cha-

mam a atenção para os problemas.  

Falta uma de nição global para 

“discurso de ódio”. O Facebook e o 

Twitter, por exemplo, descrevem-no 

como “um ataque directo” a pessoas 

com base em “características prote-

gidas”. Isto inclui ofensas relaciona-

das com a etnia, nacionalidade, reli-

gião, orientação sexual, sexo, género, 

identidade de género, doença ou de

ciência grave. O YouTube e o Reddit 

acrescentam “vítimas de um grande 

evento violento” à lista. E plataformas 

de mensagens como o Telegram e o 

WhatsApp (do Facebook) ainda não 

têm políticas de nidas.  

“As plataformas tendem a optar por 

uma abordagem minimalista na reso-

lução dos problemas. E só fazem algo 

quando os problemas afectam a repu-

tação”, critica o investigador Bharath 

Karla Pequenino

ROBERT GALBRAITH/REUTERS

A inacção do Facebook fê-lo perder receitas de grandes anunciantes

Ganesh, da Universidade de Gronin-

gen, nos Países Baixos, cujo trabalho 

recente se centra nas estratégias de 

moderação de conteúdo das redes 

sociais. Regra geral, a estratégia de 

moderação das empresas divide-se 

entre tentar retirar conteúdos consi-

derados problemáticos, ou introduzir 

conteúdos que questionem as pers-

pectivas extremistas nas plataformas. 

“O que concluímos é que não é possí-

vel perceber até que ponto é que as 

soluções encontradas pelas redes 

sociais resolvem o problema”, explica 

o investigador ao PÚBLICO. “Comu-

nicações estratégicas, em que se 

acrescenta informação sobre um 

determinado tema, não são uma res-

posta directa. Mas também há desvan-

tagem em apagar publicações porque 

cria a ideia de que há censura.” 

O equilíbrio entre a liberdade de 

expressão e o impedir da promoção 

do discurso de ódio é um dos gran-

des desa os do Facebook. Uma audi-

toria recente à rede social, realizada 

pelo escritório de advogados Relman 

Colfax, criticou a empresa por não 

retirar nem esconder uma publica-

ção de Trump em que o Presidente 

escreve “Começa a violência, come-

çam os tiros” (referência a uma frase 

usada por supremacistas brancos 

nos anos 1960). O argumento inicial 

do Facebook é que os utilizadores 

tinham o direito de ler a publicação 

para formar as suas próprias opi-

niões sobre o Presidente. Após críti-

cas severas, incluindo a perda do 

apoio de grandes marcas e anun-

ciantes como a Starbucks ou a Coca-

Cola, o Facebook admite que está a 

trabalhar para contratar “mais peri-

tos em liberdades sociais”. 

“As políticas das redes sociais estão 

sempre a mudar”, alerta Ganesh. 

“Não nos podemos esquecer que a 

arquitectura destas plataformas se 

centra em prender a atenção das pes-

soas. E muitas vezes isso acontece 

através de publicações que desper-

tam emoções fortes como raiva, ódio 

e indignação.”

karla.pequenino@publico.pt

O que as redes fazem

Facebook  
“Não permitimos discursos que 
incentivam o ódio porque criam 
um ambiente de intimidação e 
exclusão e, em alguns casos, 
pode promover violência no 
mundo real.” 
“Definimos discurso que 
incentiva o ódio como um 
ataque directo a pessoas com 
base no que denominamos 
‘características protegidas’: 
raça, etnia, nacionalidade, 
filiação religiosa, orientação 
sexual, casta, sexo, género, 
identidade de género e doença 
ou deficiência grave.” 
Instagram 
“Eliminamos conteúdos que 
contenham ameaças credíveis 
ou discursos de incentivo ao 
ódio, conteúdos que tenham 
como alvo indivíduos com a 
intenção de os humilhar ou 
envergonhar.” 
“Quando o discurso de 
incentivo ao ódio é partilhado 
com o propósito de o 
questionar ou para apelar à 
consciencialização, podemos 
permiti-lo.” 
YouTube 
“Não é permitida incitação ao 
ódio no YouTube. Retiramos 
conteúdos que promovem a 
violência ou o ódio contra 
pessoas ou grupos com  
base em qualquer um dos 
seguintes atributos: idade, 
classe social, deficiência, etnia, 
identidade e expressão de 
género, nacionalidade, raça, 
estatuto de imigrante, religião, 
sexo/género, orientação sexual 
(...).” 
Twitter 
“Não pode promover a violência 
contra ou atacar directamente 
ou ameaçar outras pessoas 
com base na raça, etnia, origem 
nacional, casta, orientação 
sexual, género, identidade de 
género, filiação religiosa, idade, 
deficiência, ou doença grave. 
Também não permitimos 
publicações cujo objectivo 
principal seja promover a 
violência contra outras pessoas 
com base nestas categorias.”

ADRIANO MACHADO/REUTERS

ção deste gabinete é alvo de uma 

investigação lançada pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

Esta semana foi identi cado um 

dos assessores de Bolsonaro como 

responsável por ataques nas redes 

sociais ao ex-ministro Sérgio Moro e 

outras personalidades, reforçando os 

laços entre o Palácio do Planalto e o 

“gabinete do ódio”. 

No nal do mês passado, o Senado 

aprovou um projecto de lei com o 

objectivo de combater a dissemina-

ção de notícias falsas na Internet que, 

entre várias medidas, prevê proibir a 

existência de contas falsas nas plata-

formas usadas apenas com o propó-

sito de difundir publicações. Malini 

diz que o projecto — que poderá ainda 

ser alterado na Câmara dos Deputa-

dos — traz avanços no sentido de “co-

-responsabilização” das plataformas 

digitais. As empresas “têm os seus 

algoritmos que privilegiam determi-

nada informação em detrimento de 

outras e essa lógica não é transparen-

te”, diz o especialista. Por outro lado, 

adverte, existe o risco de o projecto 

legislativo abrir portas a “uma certa 

criminalização da crítica política”. 

joao.ruela@publico.pt

Não é possível perceber até  
que ponto é que as soluções 
encontradas pelas redes 
sociais resolvem o problema 
Bharath Ganesh 
Investigador da Universidade de Groningen
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Sondagens dão empate 
técnico entre candidatos. 
Eleições presidenciais são  
as mais importantes dos 
últimos anos no país p23

Roger Stone fora condenado 
a 40 meses de prisão por 
mentir ao Congresso. Trump  
agiu como “chefe da má a”, 
acusa Partido Democrata p22

Áreas orestais perdidas 
estão a dar lugar a territórios 
arti cializados, corpos de 
água e áreas agrícolas, 
revelam estatísticas p18/19

Exército condenado  
a reconhecer tempo  
de serviço a militar, hoje 
com 70 anos, que combateu 
na guerra colonial p14

Ciganos nas escolas já são 
25 mil e chumbam menos
Novo Per l Escolar das Comunidades Ciganas revela grande assimetria entre regiões. 
Taxa de aproveitamento escolar subiu em todos os níveis de ensino Sociedade, 12/13

Trump perdoa 
pena a aliado  
e provoca  
a ira democrata

Portugal está  
a perder área 
florestal, matos 
e pastagens 

Combatente  
nas ex-colónias 
ganha processo  
na Justiça

Trzaskowski ou 
Duda? O futuro 
da democracia 
polaca vai a votos

Governo chama 
universidades para 
vigiar discurso de ódio 
Destaque, 2 a 5 

Guido Tonelli:  
“A perfeição  
não é o destino  
do Universo,  
para nossa sorte”
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Rui Rio, sombrio, pretende nada 

mais do que reduzir na 

Assembleia da República a 

frequência de 15 debates 

quinzenais com o 

primeiro-ministro para quatro 

debates por ano, com 

características similares. Só estes 

debates são equiparáveis por 

permitirem réplica e tréplica aos 

deputados representantes dos 

vários grupos parlamentares. Por 

imperfeito que seja, mais 

nenhum debate com o 

primeiro-ministro o permite, 

caso do Orçamento do Estado, 

entre outros debates ordinários e 

extraordinários. 

Contas feitas, na quarta sessão 

legislativa, terminada em 2019, 

António Costa participou em 20 

debates que decorrem da 

normalidade legal e regimental, 

sem contar com a presença no 

Parlamento em uma moção de 

censura. Rui Rio, sombrio, quer 

que no total o primeiro-ministro 

só possa ser parte de uma genuína 

dialética de escrutínio apenas oito 

vezes por ano parlamentar, 

incluindo todo o tipo de debates 

do primeiro-ministro. 

O recuo desta faculdade 

democrática, que garante muita 

da centralidade parlamentar do 

debate político nacional, é um 

regresso ao pensamento 

antiparlamentar de Cavaco Silva e 

um retrocesso à instituição do 

debate mensal com António 

Guterres. Não se trata meramente 

de repudiar a reforma do 

regimento da Assembleia da 

República de 2007, mas de ir 

muito atrás, fazendo tábua rasa da 

participação no debate 

parlamentar de vários 

primeiros-ministros, oriundos do 

PSD. 

O PSD, pela mão do seu 

presidente e líder parlamentar, 

pretende ainda diminuir muito 

mais o escrutínio político do 

governo: passa as declarações 

políticas dos partidos de semanais 

a quinzenais, quer aumentar os 

tempos de intervenção dos 

maiores partidos e comprimir o 

tempo dos restantes, quer passar 

a ter apenas dois plenários por 

semana no lugar dos atuais três, 

quer na prática anular as 

resoluções da Assembleia da 

República como iniciativa 

legislativa, criando a gura das 

recomendações ao Governo, e por 

aí a fora, não adenso mais 

particularidades, todas no sentido 

de dar pousio ao governo. 

Rui Rio, sentindo o vazio, 

recorre a uma gura já existente 

no regimento desde 2007, o 

debate setorial com ministros em 

plenário, para atenuar o 

desconforto da falta de 

comparência. Na prática, essa 

gura caiu em desuso devido à 

fortíssima exigência das 

comissões parlamentares nas 

audições ordinárias e 

extraordinárias de ministros, 

circunstância que tenderá a 

diminuir com a provável lista de 

espera de ministros para audição 

em sessão plenária. 

En m, quando o maior partido 

da oposição quer diminuir as suas 

responsabilidades, não o faz 

apenas para si, prejudica 

gravemente a democracia e o 

Parlamento, desconsidera a 

cidadania que terá di culdade em 

Um parlamento “poucochinho”, 
versão Rio & Costa

Opinião
Luís Fazenda

rever-se num Parlamento “a 

meio-gás”. O desplante e o 

grotesco é quando Rui Rio diz ao 

país que neste debate quinzenal 

qualquer deputado pode ir 

perguntar “o preço de um quilo de 

batatas”. As batatas insignes e 

assinaladas no roteiro do 

hemiciclo. 

E que dizer do apoio genérico 

do PS pelo menos à drástica 

redução dos debates com o 

primeiro-ministro? As propostas 

do PS não exageram tanto como 

Rio, mas vão na mesma senda. 

Para já, eliminam metade dos 

debates e xam-se num debate 

mensal com réplica e tréplica e 

daí não admirar o aplauso 

assumido à ideia de Rui Rio. 

Presume-se que podem estar 

perto de negociar um calendário 

intermédio, versão Rio & Costa. 

Asseverar que se trata do 

perfume do bloco central é, 

apesar de tudo, um modesto 

comentário. Alguém no PS 

convenceu-se de que o autogolo 

de Rui Rio pode ajudar a alcançar 

uma maioria absoluta. Pouco 

importa se se dão armas à 

beligerância da direita radical e 

das redes sociais contra a essência 

parlamentar da vida pública. 

Alegar, a favor de António Costa, 

que ele já contestou os debates 

quinzenais antes de ser 

primeiro-ministro não altera a 

substância dos argumentos e 

realça até que se per lou ao cargo 

sabendo exatamente ao que ia. 

Em 2007, o grupo de trabalho 

da reforma parlamentar, 

coordenado por António José 

Seguro e ao qual pertenci, 

produziu o segundo regimento 

parlamentar da democracia. Esse 

regimento permitiu em 

variadíssimos domínios um salto 

em frente na capacidade 

legislativa, política, técnica, 

relacional e cidadã daquela 

expressão do voto soberano. 

Também, reconheça-se, houve 

normas e práticas aí previstas que 

não se revelaram expeditas ou 

exequíveis, e provavelmente 

mereceriam ajustamento, como já 

houve adaptações. Não é, claro, 

imutável. O que o regimento não 

precisaria era de ser des gurado. 

Esta é uma operação política, 

preparatória de acordos para leis 

eleitorais, não se equivoquem. Só 

para fazer referência a essa gura 

regimental do debate quinzenal 

com o primeiro-ministro, nesse 

grupo de trabalho de 2007, o 

Bloco de Esquerda propôs um 

debate quinzenal, posteriormente 

a proposta do PS acompanhou a 

mesma intenção, o CDS-PP de 

Paulo Portas propôs um debate 

semanal, às quartas-feiras, o PCP 

achava bem manter o debate 

mensal, o PSD de Marques 

Mendes não chegou a apresentar 

proposta. Esse grupo de trabalho 

levou a bom porto a reforma, 

respirava-se um ar primaveril na 

Assembleia. Creio que vem aí um 

outono bem mais bisonho.

Dirigente do Bloco de Esquerda

Alguém no  
Partido Socialista 
convenceu-se  
de que o autogolo 
de Rui Rio pode 
ajudar a alcançar 
uma maioria 
absoluta

NUNO FERREIRA SANTOS
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RELATÓRIO DA SITUAÇÃO 

Morte de 628 utentes em lares 
A pandemia de Covid -19 já 

provocou a morte de 628 uten-
tes de lares em Portugal, 38% 
do total de óbitos na sequência 
da infeção pelo novo coronaví-
rus, que ontem era de 1646, re-
velou a ministra da Saúde, Mar-

  

ta Temido. O País tem161 surtos 
ativos, dos quais 107 na Região 
de Lisboa e Vale do Tejo. Outros 
27 ficam no Norte, 10 no Centro, 
cinco no Alentejo e 12 no Algar-
ve. O risco de transmissibilida-
de (RT) "subiu ligeiramente"  

entre 3 e 7 de julho - o RT mais 
elevado (1,12) fica no Norte, se-
guindo - se a Grande Lisboa 
(1,06). Os boletins epidemioló-
gicos vão ser corrigidos com a 
inclusão de 207 notificações la-
boratoriais de 2 de julho. •V.F. 

ffi 

Marta Temi-
do, ministra da 
Saúde, garantiu 
que, além de 
corrigidos, os 

rr boletins vão In-

 

tegrar dados 
por grupo ata-
rio, omissos nos 
últimos dias 
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Europa Michel 
encolhe tempo 
para absorver 
verbas

António Costa parte para o jantar 
de segunda-feira em Haia com 
o primeiro-ministro holandês 
com o objetivo de defender um 
enorme pacote de subvenções 
que, para ver a luz do dia, preci-
sa da assinatura de Mark Rutte. 
O holandês é a voz mais firme a 
defender que o melhor é trans-
formar os subsídios do Fundo de 
Recuperação (FdR) em emprésti-
mos, mas para já não convenceu o 
presidente do Conselho Europeu 
a incluir a ideia na proposta que 
serve de base para a negociação 
na cimeira que arranca na sexta-
-feira em Bruxelas.

Charles Michel mantém o FdR 
em 750 mil milhões de euros, 
dos quais 500 mil milhões são 
a fundo perdido, tal como de-
fendem a Alemanha, França e 
a maioria dos países, incluindo 
Portugal. O belga propõe que 
30% do dinheiro para fazer re-
formas e investimentos passe a 
ser distribuído tendo em conta 
a quebra do Produto Interno 
Bruto em 2020 e 2021. O mon-
tante atribuído em 2023 teria 
em conta os países mais afeta-
dos pela recessão. A fórmula 
não é necessariamente má para 
Portugal, ainda que pelos piores 
motivos. A Comissão agravou 
as previsões económicas para 
o país, colocando o PIB a cair 
9,8%, sendo só ultrapassado pela 
França, Espanha e Itália.

Cabe ao Governo fazer as con-
tas e perceber se compensa mais 
do que o critério da taxa de de-
semprego entre 2015 e 2019 (que 
desceu), proposto pela Comissão. 
Só depois se perceberá se o enve-
lope de 15,5 mil milhões de euros 
em subvenções do FdR para Por-
tugal poderá ou não ser maior.

Mesmo que aumente, há outra 
sombra no caminho: o tempo 
para absorver as verbas. Michel 
propõe que os países passem a 
ter apenas três anos (em vez de 
quatro) para decidir onde apli-
car as verbas, o que aumenta a 
pressão sobre os Governos e os 
projetos a incluir nos planos na-
cionais de recuperação.

A redução do tempo do FdR 
vai ao encontro das exigências 
dos chamados países frugais: 
Países Baixos, Áustria, Suécia e 
Dinamarca (e também da Ale-
manha). A moeda de troca para 
que aceitem as subvenções passa 
ainda por apertar as condiciona-
lidades, dando mais poder aos 
ministros dos 27 na aprovação e 
controlo do dinheiro. “Temos de 
reforçar o papel e a responsabi-
lidade do Conselho para assegu-
rar que vamos implementar as 
reformas necessárias”, justificou 
Michel aos jornalistas.

Convencer os nórdicos passa 
ainda por aceitar que tenham 
desconto na contribuição anual 
para o orçamento comunitário. 
O presidente do Conselho pro-
põe cortar no Orçamento Co-
munitário para 2021-27, tirando 
20 mil milhões à proposta que 
em fevereiro não teve o acordo 
dos líderes. Porém, a tesoura não 
agrava os cortes na agricultura e 
coesão. O envelope para Portugal 
mantém-se nos 29 mil milhões de 
há cinco meses. Já as condições 
de execução melhoram — por 
exemplo, as taxas de cofinancia-
mento aumentam para 85%.

Susana Frexes
Correspondente em Bruxelas

politica@expresso.impresa.pt

Proposta do presidente  
do Conselho Europeu 
mantém os montantes a 
fundo perdido, mas mexe 
nos critérios e condições 
do Fundo de Recuperação
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2º mandato preocupa Marcelo
PR teme ser desgastado pela crise e faz 'microdescolagem’. Mas tem pouca folga

Ângela Silva 

Marcelo Rebelo de Sousa con-
seguiu esta semana libertar-se 
de um dos papéis mais incó-
modos que António Costa lhe 
atribuiu nos últimos meses — o 
de porta-voz da ‘união nacional’ 
que monitorizou no Infarmed 
a resposta à epidemia —, mas o 
Presidente sabe que a dimensão 
da crise económica e social que 
aí está e cujo verdadeiro impac-
to se sentirá em 2021 (ano das 
presidenciais) não complica só 
a vida ao Governo. Pode com-
plicar-lha também a ele, quer na 
campanha eleitoral, quer num 
segundo mandato.

Em privado, seja no Palácio 
de Belém, nas conversas com 
amigos ou nos encontros que 
tem promovido com influentes 
de direita, Marcelo continua a 
dizer que ainda não decidiu a 
recandidatura — foi assim, sabe 
o Expresso, no almoço que teve 
com administradores e colunis-
tas do “Observador” no sábado 
passado. E embora ninguém 
acredite que ele não vá a jogo, o 
que se percebe é que o Presiden-
te vê dificuldades no horizonte.

Por um lado, teme que o des-
gaste da crise não afete apenas 

o Governo, mas também aca-
be por o desgastar a ele (e é ele 
quem primeiro vai a votos). Por 
outro, depois de ter funcionado 
em dupla com o primeiro-mi-
nistro, sabe que não pode desco-
lar — disse ao Expresso, há duas 
semanas, que “não se espere que 
o Presidente crie um afronta-
mento com o Governo durante 
a pandemia”. Mas, alertam na 
Presidência, isso não o impe-
de de ‘microdescolagens’. Pelo 
contrário, acrescentam, “para 
fazer frente ao que aí vem, o PR 
precisa de estar o mais livre pos-
sível, porque só isso lhe reforçará 
poder e influên cia junto do país”.

O seu plano, no fundo, é não 
ficar nas mãos de ninguém. E 
ter-se libertado de porta-voz 
dos encontros do Infarmed, 
que esta semana anunciou te-
rem acabado pelo menos nos 
mesmos moldes, ajuda. “O 
Presidente levou até ao limite 
a solidariedade de ser porta-
-voz desta união pela pande-
mia”, diz fonte próxima. Mas a 
partir de agora o plano é outro. 
Sem descolar no essencial, o 
Presidente vai para o terreno 
e já tem previstas visitas aos 
16 concelhos do Algarve, um 
dos distritos mais abalados com 
a epidemia. O contacto direto 

com as pessoas, seja na rua, seja 
em audiências no palácio, é vital 
para afastar a ideia de um PR 
cúmplice e reforçar o estatuto 
de um Presidente acima de Go-
vernos e partidos. “Até às presi-
denciais, o que os portugueses 
querem é um Presidente, não é 
um candidato”, afirmou ontem 
em Coimbra, onde empurrou 
a sua decisão para “finais de 
novembro”.

Centrão a mais

Até às presidenciais será assim. 
Depois, surgem as incógnitas de 
um segundo mandato, que tam-
bém suscita apreensões. Esta 
semana, após se ‘despedir’ do 
Infarmed, o Presidente reuniu-se 
com os assessores e partilhou os 
riscos de o país continuar nas 
mãos de um clima de bloco cen-
tral informal que dilui as hipó-
teses de alternância no poder e 
abre espaço para as franjas de 
direita e esquerda mais radicais. 
“Qualquer dia não temos direita 
e também não temos esquerda”, 
dramatiza um dos presentes. 
Mas o que mais preocupa Mar-
celo é o risco de o PSD conti nuar 
incapaz de crescer para uma 
maioria verdadeiramente alter-
nativa à do PS.

Acusado de ter sido nestes 
cinco anos muleta do Governo, 
percebe que o pano de fundo 
com que justificou a sua postu-
ra colaborante — por um lado, 
a urgência de estabilizar o país 
que recebeu convalescente de 
um resgate financeiro, por ou-
tro, a ausência de uma direita 
vencedora — pode repetir-se 
num novo mandato. Com uma 
agravante: uma economia do-
ente tenderá a exigir ainda 
mais ao PR como fator de mo-
deração.

Que a crise vai ser dura, nin-
guém duvida. As previsões de 
António Costa Silva, o homem 
escolhido pelo primeiro-minis-
tro para desenhar um plano de 
recuperação (ver na pág. 9), 
apontam um buraco tão pro-
fundo (PIB a cair 12%) que, vis-
to de Belém, será difícil para 
a esquerda que alinhou com 
Costa enquanto este lhe pôde 

satisfazer exigências manter-se 
cúmplice em tempo de vacas 
magras. E um PSD oscilante 
entre colaborar com o Execu-
tivo e dele descolar se o sentir 
desgastado não garante que em 
caso de crise haja uma soma 
à direita capaz de afirmar um 
novo Governo no Parlamento.

A alternativa é o PR manter-
-se como fator de estabilização 
do país, o que lhe pode dar, num 
cenário de depressão nacional, 
um enorme poder. Mas para 
isso precisa de uma reeleição 
simultaneamente forte e o mais 
livre possível.

António Costa dar-lhe-á o 
melhor que pode: depois de ter 
assumido a sua reeleição como 
certa na célebre intervenção 
na Autoeuropa, sairá de cena 
sem lhe dar um apoio explícito. 
Sem lhe entregar o apoio do 
partido, como Cavaco Silva fez 
a Soares nas presidenciais de 
2011. Com Ana Gomes à es-
preita, com Pedro Nuno Santos 
a declarar o apoio a qualquer 
candidato à esquerda, mesmo 
que do PCP ou do Bloco, Costa 
prefere o PS oficial no meio da 
estrada. Para Marcelo, será o 
melhor dos mundos.

com David Dinis
avsilva@expresso.impresa.pt 

Costa não fará como 
Cavaco a Soares: abriu 
caminho à reeleição  
de Marcelo, mas não  
lhe dará o apoio do PS

Marcelo combinou com Costa  
o fim das reuniões do Infarmed. 
Quer sair da fotografia...  
no que for possível  
FOTO MANUEL DE ALMEIDA/LUSA
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BANCO DE PORTUGAL

Ex-secretário de Estado  
de Passos pode ficar mais  
um mandato na equipa  
de Centeno. PSD aplaudiria.  
BdP precisa de administradora

Rosalino na equipa de Centeno? Rio acha bem

Hélder Rosalino já passou o limite 
do seu mandato há 10 meses — e só 
ficou até agora como vogal do Ban-
co de Portugal porque Carlos Costa 
entendeu não fazer substituições na 
sua equipa para não condicionar o 
seu sucessor. Em setembro, o “Jor-
nal de Negócios” chegou a dar por 
certa a sua saída da administração, 
mas agora o nome do ex-secretário 
de Estado da Administração Públi-
ca de Passos — que é quadro do Ban-
co de Portugal (BdP) — volta a estar 
em cima da mesa, para continuar 
na equipa que, tudo indica, será 
liderada por Mário Centeno. Talvez 
até subindo a vice-governador.

Nem Governo nem Centeno qui-
seram comentar a hipótese, quan-

do confrontados pelo Expresso. 
Mas há pelo menos uma parte in-
teressada que aplaude: “Não houve 
nenhum contacto oficial entre a 
direção do PSD e o dr. Mário Cen-
teno. Mas se o dr. Hélder Rosalino 
chegar a vice do Banco de Portugal, 
o PSD fica satisfeito e acha bem”, 
responde o gabinete de Rui Rio. É 
sabido que o PSD é oficialmente 
contra a nomeação do ex-ministro, 
mas também é conhecido que Rui 
Rio e a sua equipa colocaram uma 
outra condição para o ‘novo’ BdP: 
que Centeno tenha uma equipa 
plural, também do ponto de vista 
político. E, não havendo conversas 
“formais” entre Governo, Cente-
no e PSD, há conversas informais 
que prosseguem — e que desblo-
quearam, de resto, a lei que está 
em apreciação no Parlamento que 
ameaçava impedir a nomeação do 
ex-ministro. Dito de outra forma: 
se não for Rosalino, outro mais pró-

ximo do PSD aparecerá na lista de 
quatro potenciais nomes que Cen-
teno poderá sugerir a João Leão.

Na administração do BdP fica, 
também, Máximo dos Santos: o 
homem que era apontado como 
potencial candidato também à su-
cessão de Carlos Costa tem man-
dato de vice-governador até 2022 
e já deu o sinal público de que 
pretende continuar, com uma en-
trevista ao “Negócios” esta sexta-
-feira em que alertava que a crise 
que está a chegar “é especial” e vai 
exigir um trabalho muito difícil e 
exigente na banca. Hoje, no banco 
central, Máximo dos Santos tem 
a tutela do Fundo de Resolução 
e, por consequência, da gestão de 
transferências e vigilância sobre 
o Novo Banco, para quem Cente-
no, na audição parlamentar desta 
quarta-feira, atirou responsabili-
dades quando questionado sobre 
a sua gestão do dossiê.

Subindo Hélder Rosalino a vi-
ce-governador, Centeno terá de 
propor ao Governo de que fez parte 
pelo menos um nome de uma nova 
administradora, para cumprir a 
quota de género. Mas, na verdade, 
o ex-ministro das Finanças pode ir 
até ao número máximo de admi-
nistradores e ainda propor mais 
dois nomes.

Tudo isto se Centeno efetivamen-
te chegar a governador, depois de 
uma audição em que só o PS esteve 
do seu lado (ainda que o Parlamen-
to não tenha poder de veto) e de-
pois de o Iniciativa Liberal avançar 
com uma providência cautelar para 
travar a nomeação até que seja vo-
tado o projeto do PAN que prevê 
impor um período de nojo entre a 
saída do Ministério das Finanças e 
o Banco de Portugal.

Ângela Silva, David Dinis  
e Diogo Cavaleiro

avsilva@expresso.impresa.pt
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Texto Liliana Valente 
Ilustração Paulo Buchinho

gra” de vários países, o turismo de 
verão não vai ser um (mini) balão de 
oxigénio; as associações empresari-
ais alertam para um outono crítico, 
com previsão de falências e desem-
prego após o fim do regime de lay-off 
simplificado. Mas os alertas para um 
outubro de alto risco também são 
na pandemia, onde os especialistas 
da DGS alertam para um aumento 
exponencial de casos três semanas 
depois do início do ano escolar (ver 
pág. 20).

De lá de fora, a ajuda é igualmente 
incerta: o dinheiro do programa de 
retoma europeu poderá chegar mais 
tarde (poderá vir só em 2022) e Por-
tugal estará na frente da presidência 
da União Europeia (em janeiro de 
2021) com o menino nos braços, sem 
grande possibilidade de planear o 
que lhe fazer.

Enquanto isto, a estrutura do Go-
verno dá sinais de exaustão e vai ter 
de preparar o terreno para lidar com 
uma segunda vaga que não desco-
la da primeira, assim como com os 
estilhaços da crise, como o dossiê 
da TAP, onde os despedimentos e 

Outubro 
negro  
à vista

(des)Governo Alerta na economia, avisos na 
pandemia e até na ‘geringonça’. Há preocupação no 
Governo. Costa joga o futuro nos próximos meses

POLÍTICA GOVERNO

N
o horizonte forma-
-se uma nuvem de 
problemas que atin-
girão o Governo no 
coração, o mais tar-
dar em outubro. “A 
segunda metade do 
ano é pior do que se 
pensava”, vaticinou 

Marcelo Rebelo de Sousa. “O que aí 
vem será pior”, diz também António 
Costa Silva ao Expresso (ver texto ao 
lado), o conselheiro chamado pelo 
primeiro-ministro para desenhar o 
plano de recuperação. A economia 
está a cair com mais intensidade do 
que o previsto e o próprio Executivo 
já admite rever, “oportunamente”, as 
previsões que fez. Ainda o Orçamento 
suplementar não entrou em vigor e é 
o ministro das Finanças que já admite 
mudar o quadro em que se baseou.

Em poucas semanas os alertas de 
perigo para a economia acumula-
ram-se: com Portugal na “lista ne- Página 14
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injeções de capital público serão as-
sacadas politicamente ao Executivo.

Um problema com rabo de fora

Seja do ponto de vista económico, seja 
social, seja político, não aparecem fa-
cilidades e disso avisa Costa Silva, que 
colocou no seu programa de retoma o 
aviso de que o Governo tem de prepa-
rar as empresas para um novo choque 
a partir de setembro. Para essa fase, 
o Executivo tem duas medidas: uma 
de incentivo à retoma da atividade; e 
outra que revê em baixa o apoio ao 
lay-off já para agosto, mas que ainda 
não foi aprovada. Ao que o Expresso 
apurou, o Governo levará a medida à 
Concertação Social esta semana. Mas 
consciente de que as incertezas são 
mais do que muitas.

É o próprio Governo que o assume e, 
por isso, o ministro da Estado e das Fi-
nanças, João Leão, admitiu que “opor-
tunamente” será feita uma revisão do 
cenário macroeconómico, o que deve 
acontecer nas bases do OE para 2021. 
Mas se por agora um novo suplemen-
tar é afastado, dado que os limites de 
endividamento “dão conforto”, nada 
sai de cima da mesa dada a “muita 
incerteza”, diz fonte do Executivo ao 
Expresso. Não é a primeira vez que o 
Governo vê dúvidas sobre as suas pre-
visões “otimistas”, mas uma coisa são 
diferenças de décimas, outra é quando 
se discute uma diferença com a gran-
deza que se conheceu esta semana — e 
que levou o Presidente da República a 
assumir que o próximo semestre será 
“pior do que se esperava”.

Estes são os números que mostram 
essa disparidade: o Governo prevê 
uma queda da economia este ano de 
6,9%, o Banco de Portugal de 9,5% e 
esta semana foi a Comissão Europeia a 
dizer que pode chegar aos 9,8%. Costa 
Silva é quase duplamente mais pessi-
mista que o Governo e diz que pode ser 
de 12%, deitando por terra as previsões 
das Finanças.

Foi, aliás, depois da apresentação de 
Costa Silva no Conselho de Ministros 
que João Leão fez saber que o Governo 
se preparava para rever as contas que 
aprovou há pouco mais de uma sema-
na. Para já, mexe no défice, agrava-o 
de 6,3% para 7%, culpando a oposi-
ção pelo adiamento de receita de mil 
milhões de euros, do pagamento por 
conta, e pelo agravamento da despesa 
em 400 milhões.

As contas são cada vez mais graves. 
O economista Ricardo Paes Mamede, 
do ISCTE, diz ao Expresso que “além 
do cenário muito negativo, este será 
ainda pior se houver alguma coisa que 
trave o consumo privado”, o elemento 
que pode ajudar a evitar uma espiral 
recessiva. Comparando com 2011, em 
que todos os dias havia uma notícia 

negativa, recorda, por agora a situação 
em termos de confiança está “mais 
ou menos controlada”, mas é preciso 
evitar despedimentos em massa e um 
“cataclismo” político. É na estabilida-
de e previsibilidade políticas que se 
jogam também os próximos meses.

A esquerda a fugir?

O Governo acha que foi um “erro” 
o voto contra do PCP, mas insiste (e 
Costa apareceu por várias vezes a 
dizê-lo) que quer manter os aliados 
do costume já no OE para 2021 e no 
programa de retoma. Há um primeiro 
encontro na quarta-feira e o Executi-
vo passa a ideia de que vai de “espírito 
aberto”, sem ressentimentos depois 
do que aconteceu no suplementar 
(ver página 10).

Se, por um lado, no Governo há 
quem ache que voltará a haver pos-
sibilidade de acordo à esquerda, há 
quem diga que “foi uma grande as-
neira” tê-los deixado descolar, porque 
causa mossa e incerteza. O afasta-
mento custa ao Governo a “previsibi-
lidade política”, alerta um dirigente 
do PS. Ainda esta semana na RTP3, 
Pedro Nuno Santos dizia que o PS 
não deveria apenas procurar apro-
var orçamentos, mas governar “para 
transformar Portugal”.

Este seu posicionamento mostra 
que também no PS apareceram al-
gumas fissuras. Depois das declara-
ções de Fernando Medina a criticar 
a gestão da saúde regional, Carlos 
César mandou recados para que os 
sucessores “esperem sentados” e 
Pedro Nuno Santos divergiu de Costa 
sobre a estratégia para as presidenci-
ais. Essas eleições que, em conjunto 
com a presidência portuguesa da 
UE, podem ser “um seguro de vida” 
para o Governo, diz Marina Costa 
Lobo. A politóloga lembra que “o 
apoio” nas sondagens “tenderá a di-
minuir” e que a esquerda poderá 
querer “distanciar-se das medidas 
mais difíceis”. Entre elas o tal plano 

de reestruturação da TAP que impli-
cará despedimentos.

Europa tarda e não chega

O maior problema é que o Governo não 
tem de aguentar apenas seis meses: 
poderá ter de viver sem a injeção de 
dinheiro europeu durante 2021, com 
previsão que os fundos só cheguem em 
2022. No final desta semana, os líde-
res europeus reúnem-se em busca de 
consenso, mas as posições continuam 
extremadas para que se alcance acordo 
em julho. E sem este acordo não avança 
nem o programa de retoma nem o pró-
ximo quadro plurianual. Mais um pro-
blema para a presidência portuguesa, 
que já está ensombrada pela pandemia, 
pelo ‘Brexit’ e por uma transição entre 
quadros comunitários.

“Estamos a contar com fundos euro-
peus que não sabemos quando vêm. Não 
se pode ver só a resposta de emergência 
para seis ou sete meses. Não é aceitável. 
É preciso olhar para dois ou três anos. O 
Governo dá ideia de navegação à vista”, 
diz ao Expresso Borges Assunção, eco-
nomista da Universidade Católica, que 
esta semana apresentou cenários para a 
economia que vão dos 4% de quebra até 
20%, sendo o central de 10%. A verdade 
é que as últimas notícias não ajudam.

Turismo, uma guerra diplomática

Depois de numa fase inicial o “milagre” 
português ter posto o país no primeiro 
lugar do top dos destinos mais procu-
rados na primeira quinzena de junho, 
o surto de Lisboa veio dificultar ainda 
mais a vida ao sector. As Nações Unidas 
estimam que Portugal poderá perder 
cerca de 67% das receitas este ano e os 
hotéis estão com uma vaga de cance-
lamentos ou adiamentos de reservas.

A guerra no turismo ficou mais evi-
dente e causou preocupação no Go-
verno com a colocação de Portugal na 
lista negra do Reino Unido, obrigando 
a quarentena. Ao Reino Unido juntou-
-se a Bélgica e a Escócia. Já a Finlândia 
impede totalmente a entrada. Decisões 
que põem pressão em Augusto Santos 
Silva. O ministro dos Negócios Estran-
geiros e a diplomacia portuguesa não 
estão a conseguir estancar as más no-
tícias nesta área, o que tem levantado 
críticas dentro do próprio Governo.

Mas tudo começa no controlo do sur-
to, sobretudo na região de Lisboa. “O 
que este episódio mostra é que sem sa-
úde não há economia nem confiança”, 
diz Marina Costa Lobo. O Conselho 
de Ministros reúne-se no início desta 
semana para prolongar medidas de 
Lisboa. Baixar o número de novos infe-
tados e controlar a pandemia é a base 
de tudo, com olhos postos “no outono 
que se avizinha”.

lvalente@expresso.impresa.pt

GOVERNO VAI MUDAR 
PREVISÕES 
ECONÓMICAS O MAIS 
TARDAR NO ORÇAMENTO 
DE 2021. REUNIÕES 
PARA CONSENSOS À 
ESQUERDA COMEÇAM 
ESTA SEMANA

Plano fechado até  
ao final do mês. Gestor 
alerta Governo para 
segurar já empresas.  
E pede consensos

Costa Silva avisa: 
“O que aí vem 
ainda será pior”

Convidado pelo primeiro-mi-
nistro para apresentar o que 
chama de “plano para o day-
-after”, António Costa Silva 
já tem a missão praticamente 
concluída: “A minha vida tem 
sido isto de manhã à noite. 
Muita gente tem pedido para 
falar comigo, tenho falado 
com todos: economistas, em-
presários, parceiros sociais, 
associações empresariais.” E 
ao fim de todas essas conversas 
cresceu nele uma convicção: 
“Portugal precisa de um plano 
bastante agregador, que seja 
o mais abrangente possível. 
O que vem aí ainda será pior”, 
alerta o homem forte da Partex 
ao Expresso.

No documento preliminar 
que levou ao Conselho de Mi-
nistros na quinta-feira, Costa 
Silva concretiza esse “pior” 
estimando que “o país pode 
vir a enfrentar uma das piores 
crises da sua história: a queda 
do PIB em 2020 pode chegar 
aos 12%” — quase o dobro das 
estimativas inscritas no Orça-
mento suplementar pelo novo 
ministro, João Leão.

Não é a única passagem 
do documento em que o su-
plementar é posto em causa. 
Assertivo, António Costa Sil-
va deixou escrito, preto no 
branco, um alerta urgente 
aos membros do Governo: “A 
partir de setembro de 2020, a 
situação de muitas empresas 
pode deteriorar-se significati-
vamente e é fundamental exis-
tir no terreno um programa 
agressivo para evitar o colapso 
de empresas rentáveis, que 
são essenciais para o futuro da 
economia portuguesa.” Eis a 
vantagem de ter passado mais 
de dois meses a ouvir “todos 
os sectores e quadrantes” da 
economia portuguesa, como 
diz ao Expresso: não basta ter 
um plano para aplicar a partir 
de 2021, quando começarem a 
chegar os dinheiros do Fundo 
de Recuperação da UE (que 
foi o trabalho que entregou 
ao primeiro-ministro). Ao 
Governo cabe garantir que a 
nossa economia efetivamen-
te consegue aguentar até lá: 
“O espaço temporal que vai 
mediar entre a significativa 
deterioração da economia no 
segundo semestre de 2020 e a 
chegada da ajuda europeia em 
2021 pode ser fatal para mui-
tas empresas se não existirem 
respostas adequadas.”

O documento preliminar foi 
debatido antes de o Conselho 
de Ministros começar e os 
ministros ficaram de enviar 
mais contributos. O docu-
mento final será apresentado 
publicamente no final do mês 
e servirá para “enquadrar” 
o documento que o Governo 
terá de entregar em outubro 
à Comissão Europeia, coorde-
nado pelo ministro de Estado 
e da Economia, Siza Vieira.

Um país sem avanços 
estruturais

Quando anunciou o convite 
do primeiro-ministro ao expe-
riente gestor, o Expresso lem-
brou como António Costa Sil-
va tinha feito várias críticas ao 
Governo da ‘geringonça’ nos 
últimos anos, sobretudo por 
não ter deixado uma mudança 

estrutural na economia. Nessa 
medida, o seu documento de 
mais de 100 páginas mostra 
coerência: admitindo que a 
economia “vinha a recuperar, 
embora lentamente, do impac-
to brutal da crise financeira e 
económica de 2007/2008 e da 
crise das dívidas soberanas de 
2011/2914”, o gestor elenca um 
por um os “constrangimentos 
estruturais marcantes que afe-
tam a economia portuguesa há 
décadas” e que permaneceram 
sem alterações: “um merca-
do interno limitado; inúmeras 
empresas descapitalizadas e 
que se financiam através de 
dívida; um Estado com uma 
dívida pública elevada que fun-
ciona muitas vezes como uma 
‘espada de Dâmocles’ inibidora 
do crescimento; uma estrutu-
ra produtiva ainda pouco di-
versificada e que não explora 
nem desenvolve a capacidade 
industrial do país; uma pro-
dutividade baixa; um nível de 
fiscalidade desadequado, que 
limita a capacidade operativa 
das empresas; um nível baixo 
de investimento”.

Se o retrato era desanima-
dor, a pandemia acabou com 
o sonho. “Não vamos ter ilu-
sões: a crise sanitária causada 
pela covid-19 traz consigo uma 
profunda recessão económica, 
que tem características globais 
e que vai ferir profundamente 
a nossa economia”, explica o 
documento. Para depois elen-
car as apostas estratégicas 

que espera virem a recolher o 
tal amplo consenso nacional. 
“Temos alguns trunfos”, diz 
Costa Silva ao Expresso. Mas 
esses trunfos precisam de in-
vestimento para catapultarem 
o país para um novo patamar 
de desenvolvimento.

Em muitos casos, a chama-
da “visão estratégica para a 
recuperação” de Costa Silva 
aponta para apostas há muito 
discutidas — e nunca imple-
mentadas: alta velocidade 
entre Porto e Lisboa, expan-
são do metro, modernização 
e aumento da ferrovia, novo 
aeroporto, investir em Sines e 
Leixões. Noutros casos, acres-
centa ideias, como a da criação 
de uma grande universidade 
do Atlântico nos Açores, onde 
diz estar a “oportunidade de 
ouro”, ou a de “indexar finan-
ciamento da Segurança Social 
ao rendimento das empresas”, 
ou ainda a de um programa de 
reformas antecipadas para os 
professores mais idosos, para 
rejuvenescer o corpo docente. 
Noutros ainda vai contra a cor-
rente do próprio Governo PS, 
que desafia a aliviar a carga fis-
cal das pequenas e médias em-
presas, que empregam mais de 
75% das pessoas em Portugal. 
A partir daqui, a missão passa 
para as mãos de outro Costa, o 
primeiro-ministro: ser capaz 
de construir o tal consenso. E, 
depois, de executar o plano.

David Dinis
ddinis@expresso.impresa.pt

“A partir de 
setembro de 2020, é 
fundamental existir 
no terreno um 
programa agressivo 
para evitar o 
colapso de empresas 
rentáveis”, alerta 
consultor do PM
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Marcelo de férias 
nas ilhas e Algarve
O Presidente vai dividir as 
suas férias entre as ilhas e o 
Algarve. Quando esteve nos 
Açores, Marcelo prometeu 
que iria lá passar uns dias. 
Quando foi à Madeira, fez o 
mesmo. Mas também tencio
na gozar férias no Algarve, 
no meio de visitas aos 16 con
celhos do distrito mais afeta
dos pela quebra do turismo.

Centeno votado  
na quarta-feira
Uma semana depois da au
dição parlamentar de Mário 
Centeno, o “Relatório Descri
tivo”, da autoria do socialista 
João Paulo Correia, vai ser 
votado na próxima quarta
feira, 15 de julho. Um passo 
dado quando o Iniciativa Li
beral quis travar a nomeação 
com providência cautelar.

Santo António  
com ‘cara lavada’
A Santa Casa da Misericórdia 
do Porto vai investir meio mi
lhão de euros na limpeza da 
fachada do emblemático hos
pital. O enegrecido edifício, 
gizado pelo arquiteto inglês 
John Carr, “nunca foi lavado” 
e irá ressurgir “em todo o seu 
esplendor” em 2021.

BE quer avaliar  
idoneidade da Galp
O Bloco de Esquerda quer sa
ber se a gestora da Galp Ener
gia que esteve no Conselho 
de Supervisão da Wirecard, 
a fintech alemã envolvida 
num escândalo financeiro, 
tem condições para estar no 
cargo da petrolífera nacional. 
Por isso enviou uma pergunta 
à Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários, que, há 
semanas, lembrou que não ti
nha poderes nestas situações.

24h

Horta Osório 
disponível  
para regressar 
a Portugal E6

Operação 
secreta de 
Maduro passou 
por Bissau P29

Bolsonaro:  
ex-ministro  
da Saúde  
arrasa gestão P31A MALA 

PERDIDA  
DE MÁRIO DE  
SÁ-CARNEIRO

Era um dos maiores 
mistérios da literatura 
portuguesa do século 
XX. Até agora, 
ninguém sabia  
o destino de alguns 
dos papéis que o poeta 
deixara no quarto de 
hotel onde se suicidou, 
em Paris. Julgavam-se 
perdidos para sempre. 
Foram encontrados 
num lugar improvável: 
o arquivo dos 
herdeiros de  
Aquilino Ribeiro
R20

Costa Silva pede 
união: “O que vem  
aí será ainda pior”

Governo e partidos  
da esquerda reúnem-se 
na quarta-feira para 
começarem a negociar 
OE e retoma da economia

Depois do percalço do Orça
mento suplementar, o Gover
no acredita que não há uma 
rutura com a esquerda e par
te esta semana em busca de 
consenso em torno do Orça
mento para 2021 e do plano 
de retoma da economia. Leva 
na mão um draft das ideias 
de António Costa Silva, que 
traçam um cenário mais ne
gro para a economia. Para as 

negociações do primeiro Or
çamento do Estado de João 
Leão, o Governo garante que 
não vai “com um ângulo fe
chado” para as conversas, mas 
a esquerda desconfia. Não dei
xar descolar PCP e BE nesta 
altura será crucial para a equi
pa de António Costa, que en
frenta um futuro que se prevê 
negro, com todos os riscos a 
concentraremse em outubro. 
A pandemia pode agravarse, 
as associações comerciais avi
sam para uma possível vaga 
de falências e despedimentos, 
e o dinheiro da Europa só che
gará mais tarde. P8a10

Emigrantes 
com medo de 
regressarem 
no verão

Imposição de quarentena 
obrigatória está  
a deixar os portugueses 
no estrangeiro 
preocupados

A crise no turismo vai arrastar 
o PIB para baixo e os empre
sários do Algarve avisam que 
o pior vem em outubro. Até 
os emigrantes, que ajudam a 
economia no verão, estão com 
dificuldades para virem passar 
férias a Portugal. P7eE17

Risco em 71 
protetores 
solares 
pediátricos 

Estudo identificou 
29 substâncias 
“potencialmente nocivas” 
em cremes e sprays à 
venda no mercado

As substâncias identificadas 
podem afetar o sistema hor
monal, o metabolismo, o cres
cimento e causar problemas 
de fertilidade ou alergias. Be
bés não devem usar protetor e 
a utilização de sprays deve ser 
afastada em crianças. P25 

Prostituição 
e droga 
financiam 
neonazis 

Vários elementos 
da extrema-direita 
portuguesa receberam 
formação paramilitar  
na Ucrânia 

Negócios ilícitos que incluem 
venda de armas, droga, suca
ta e prostituição são uma das 
principais fontes de financia
mento da extremadireita por
tuguesa. Parte do lucro não 
vai para a causa, mas para o 
bolso dos neonazis. P28 

DGS alertada 
para grande 
pico de infeções 
em outubro
> Aumento de casos será visível três semanas após 
início das aulas > Escolas avisam que orientações  
são impraticáveis > Governo vai reforçar cuidados 
intensivos e alargar vacina da gripe a mais pessoas P18,20e21

www.mantovani.pt

SOLUÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL DA CAIXA

ESTE VERÃO INVISTA NA SUA CASA COM O APOIO DA CAIXA.
CONFIANÇA FEITA DE CERTEZAS. SAIBA MAIS EM CGD.PT
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MINISTRO DA EDUCAÇÃO

 
“É impossível multiplicar 
por dois a capacidade 
das escolas ou o corpo 
docente. Queremos  
o regresso presencial 
para todos e, para isso, 
temos de maximizar  
a distância com o 
edificado que temos”
Tiago Brandão Rodrigues
em entrevista ao Expresso, a 4 de julho

FECHOS

5
secundárias, em mais de 500, 
encerraram desde a reabertura  
a 18 de maio, devido a casos de covid. 
Fecharam ainda 3 jardins de infância, 
entre os mais de 3 mil abertos a 1 de 
junho, por causa de adultos infetados

Regresso Sem desdobramento de turmas, distância de 1 m é impossível em muitas salas. Cantinas e ginásios também preocupam

Escolas avisam que regras da 
DGS são impossíveis de cumprir

Texto Isabel Leiria 
Foto Nuno Botelho

P
or todas as razões — 
pedagógicas, sociais, 
económicas —, voltar 
à escola em setembro 
é uma inevitabilidade. 
Só que o aumento de 
casos também. E é 
na forma como se vai 
conseguir gerir estes 

dois fatores que o próximo ano letivo 
vai decorrer. As regras, por mais aper-
tadas que sejam, não vão conseguir 
evitar que haja contágios em espaços 
por onde chegam a passar dois mil 
adolescentes ao longo do dia e cen-
tenas de professores e funcionários.

“Quase todos os especialistas são 
unânimes quanto à possibilidade de 
haver uma subida dos casos no outono. 
A descida das temperaturas (no He-
misfério Norte) não ajuda, mas tam-
bém há fatores como o recomeço das 
atividades escolares, que vai acontecer 
por toda a Europa. Por muitas regras 
que existam o risco cresce. E isso tem 
de ficar bem claro”, avisa o presidente 
da Sociedade Portuguesa de Virologia, 
Paulo Paixão.

Da parte do Ministério da Educação, 
há a consciência de que a situação epi-
demiológica é volátil e de que ninguém 
consegue prever como estará a taxa 
de transmissão do vírus em setembro, 
muito menos nos meses seguintes. 
Por isso, são admitidos três cenários, 
que serão percorridos à medida que 
a situação piore e as autoridades de 
saúde o determinem.

O primeiro é o ensino presencial, 
com que todas as escolas vão arrancar 
a partir de 14 de setembro. Sempre 
com máscara, do 5º ano para a fren-
te. E, “se possível”, garantindo “um 
distanciamento físico entre os alunos 
de, pelo menos, um metro, sem com-

prometer o normal funcionamento das 
atividades letivas”, lê-se nas orienta-
ções da Direção-Geral da Saúde (DGS) 
e do Ministério da Educação enviadas 
às escolas na semana passada.

A recomendação para o regresso às 
aulas dos alunos do 11º e 12º anos em 
maio estabelecia como fasquia os dois 
metros. Agora, cai para um e só se 
der. O problema, avisam os diretores, 
é que muitas vezes não vai dar. “Para 
ter os alunos sentados a essa distância, 
teríamos de ter turmas mais peque-
nas. E isso o Ministério não permite”, 
lembra Manuel Pereira, presidente 
da Associação Nacional de Dirigentes 
Escolares. Filinto Lima, da Associação 
Nacional de Diretores de Agrupamen-
tos Públicos, confirma: “As escolas 
estão cheias e as salas não esticam. 
Em muitos agrupamentos isso não vai 
ser possível.”

Na Secundária Alves Martins, em 
Viseu, uma das maiores do país, para 
o regresso às aulas presenciais ainda 
em maio, a direção acordou com ou-
tra escola básica próxima que rece-
besse parte das suas turmas. Mas em 
setembro essa solução não é possível, 
lembra o diretor, Adelino Pinto, expli-

cando que em várias salas os alunos se 
sentam dois a dois na mesma carteira.

“A transmissão do vírus é mais fre-
quente quanto mais tempo for o con-
tacto e mais próximo. Seria desejável 
uma redução do número de alunos. 
Não o fazendo é importante man-
ter as turmas separadas e diminuir o 
número de contactos entre colegas, 
como forma de diminuir o risco de 
transmissão a várias pessoas”, defen-
de Teresa Leão, do Instituto de Saúde 
Pública da Universidade do Porto, 
lembrando ainda a importância do 
reforço de limpeza dos espaços e su-
perfícies. A orientação está também 
prevista nas normas da DGS, mas 
aí é a escassez de funcionários e o 
trabalho redobrado que preocupa os 
diretores. O Ministério promete mais 
600 assistentes operacionais, mas é 
fundamental que estejam nas escolas 
logo em setembro.

O plano B e C

É com ceticismo que o virologista Paulo 
Paixão olha para a redução da distância 
de segurança para um metro. “Mesmo 
com uso de máscara, que é muito im-
portante, o ideal era ter um distancia-
mento maior. Mas também percebo 
que seja difícil de outra maneira.” E 
mesmo a distância não é infalível. “Se a 
sala não estiver bem ventilada a concen-
tração de aerossóis aumenta.”

E não é só nas aulas que o distan-
ciamento vai ser difícil de cumprir. A 
DGS pede que os períodos de almoço 
nas cantinas sejam desfasados entre 
turmas, para evitar a concentração 
de alunos “sempre que possível”. E 
admite-se o recurso ao take-away, por-
que nas escolas que servem muitas 
refeições, a gestão vai ser complicada. 
“São 500 almoços servidos numa sala 
com 100 m2. Se quiser ter um aluno 
por mesa vou ter o período de almoço 
entre as dez da manhã e as quatro da 

e para a economia do país, a ideia é 
tentar evitar ao máximo que surjam 
surtos. Ao contrário do que muitas 
vezes acontece, em situação alguma 
as crianças devem ir para as escolas se 
tiverem quaisquer sinais de doença. 
E os empregadores têm de perceber 
que os pais podem ter de ficar em casa, 
frisa Teresa Leão, apelando às famílias 
para que confiem nas autoridades de 
saúde: “Se surgir um caso, irão inter-
vir, avaliar o risco na turma e na escola 
e tomar medidas.”

Um dos dados que joga a favor no 
regresso às escolas é a muito menor 
suscetibilidade dos mais novos de-
senvolverem doença grave. Sobre o 
seu papel enquanto agentes trans-
missores, as dúvidas são maiores: “A 
evidência que existe neste momento 
aponta para que a sua taxa de infeção 
seja menor do que nos adultos. Mas 
não sabemos muito bem a dinâmica 
da transmissão entre crianças porque 
estiveram muito protegidas ao longo 
deste período”, ressalva Paulo Paixão.

Nas escolas, há a convicção de que 
mais cedo ou mais tarde será mesmo 
necessário avançar para o ensino mis-
to ou até integralmente à distância, e 
a verdade é que as direções vão ter de 
ter esses planos prontos antes do ano 
letivo arrancar. Arlindo Ferreira, di-
retor do Agrupamento Cego do Maio, 
na Póvoa de Varzim, já começou a 
fazê-los e pondera ter alunos só a ir 
de manhã e outros à tarde, para evitar 
concentrações, o que implicará tam-
bém ter aulas dadas à distância, já que 
o horário não cabe todo num só turno. 
Com a noção de que cada escola terá 
de encontrar soluções diferentes con-
soante o número de alunos, a rede de 
transportes, as condições das famílias 
ou os espaços que tem. Em comum, 
partilham o desejo de que em 2020/21 
os alunos não tenham todos de voltar 
novamente para casa.

ileiria@expresso.impresa.pt

SO CIEDADE EDUCAÇÃO

ESCOLAS ESTÃO 
CONVICTAS DE QUE MAIS 
CEDO OU MAIS TARDE 
SERÁ NECESSÁRIO 
AVANÇAR PARA ENSINO 
MISTO OU À DISTÂNCIA. 
OS PLANOS TÊM  
DE ESTAR PRONTOS

tarde. Ou limitar as refeições a 15 mi-
nutos”, antecipa Manuel Pereira. Os 
balneários também não são grandes 
o suficiente para acomodar as regras 
que as autoridades de saúde têm emi-
tido, alerta Adelino Pinto.

Dito isto e agora com a consciên-
cia de que são enormes os prejuízos 
de ter escolas fechadas e crianças a 
tentar aprender em casa, com tudo o 
que implica para a vida das famílias 
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Marcelo de férias 
nas ilhas e Algarve
O Presidente vai dividir as 
suas férias entre as ilhas e o 
Algarve. Quando esteve nos 
Açores, Marcelo prometeu 
que iria lá passar uns dias. 
Quando foi à Madeira, fez o 
mesmo. Mas também tencio
na gozar férias no Algarve, 
no meio de visitas aos 16 con
celhos do distrito mais afeta
dos pela quebra do turismo.

Centeno votado  
na quarta-feira
Uma semana depois da au
dição parlamentar de Mário 
Centeno, o “Relatório Descri
tivo”, da autoria do socialista 
João Paulo Correia, vai ser 
votado na próxima quarta
feira, 15 de julho. Um passo 
dado quando o Iniciativa Li
beral quis travar a nomeação 
com providência cautelar.

Santo António  
com ‘cara lavada’
A Santa Casa da Misericórdia 
do Porto vai investir meio mi
lhão de euros na limpeza da 
fachada do emblemático hos
pital. O enegrecido edifício, 
gizado pelo arquiteto inglês 
John Carr, “nunca foi lavado” 
e irá ressurgir “em todo o seu 
esplendor” em 2021.

BE quer avaliar  
idoneidade da Galp
O Bloco de Esquerda quer sa
ber se a gestora da Galp Ener
gia que esteve no Conselho 
de Supervisão da Wirecard, 
a fintech alemã envolvida 
num escândalo financeiro, 
tem condições para estar no 
cargo da petrolífera nacional. 
Por isso enviou uma pergunta 
à Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários, que, há 
semanas, lembrou que não ti
nha poderes nestas situações.

24h

Horta Osório 
disponível  
para regressar 
a Portugal E6

Operação 
secreta de 
Maduro passou 
por Bissau P29

Bolsonaro:  
ex-ministro  
da Saúde  
arrasa gestão P31A MALA 

PERDIDA  
DE MÁRIO DE  
SÁ-CARNEIRO

Era um dos maiores 
mistérios da literatura 
portuguesa do século 
XX. Até agora, 
ninguém sabia  
o destino de alguns 
dos papéis que o poeta 
deixara no quarto de 
hotel onde se suicidou, 
em Paris. Julgavam-se 
perdidos para sempre. 
Foram encontrados 
num lugar improvável: 
o arquivo dos 
herdeiros de  
Aquilino Ribeiro
R20

Costa Silva pede 
união: “O que vem  
aí será ainda pior”

Governo e partidos  
da esquerda reúnem-se 
na quarta-feira para 
começarem a negociar 
OE e retoma da economia

Depois do percalço do Orça
mento suplementar, o Gover
no acredita que não há uma 
rutura com a esquerda e par
te esta semana em busca de 
consenso em torno do Orça
mento para 2021 e do plano 
de retoma da economia. Leva 
na mão um draft das ideias 
de António Costa Silva, que 
traçam um cenário mais ne
gro para a economia. Para as 

negociações do primeiro Or
çamento do Estado de João 
Leão, o Governo garante que 
não vai “com um ângulo fe
chado” para as conversas, mas 
a esquerda desconfia. Não dei
xar descolar PCP e BE nesta 
altura será crucial para a equi
pa de António Costa, que en
frenta um futuro que se prevê 
negro, com todos os riscos a 
concentraremse em outubro. 
A pandemia pode agravarse, 
as associações comerciais avi
sam para uma possível vaga 
de falências e despedimentos, 
e o dinheiro da Europa só che
gará mais tarde. P8a10

Emigrantes 
com medo de 
regressarem 
no verão

Imposição de quarentena 
obrigatória está  
a deixar os portugueses 
no estrangeiro 
preocupados

A crise no turismo vai arrastar 
o PIB para baixo e os empre
sários do Algarve avisam que 
o pior vem em outubro. Até 
os emigrantes, que ajudam a 
economia no verão, estão com 
dificuldades para virem passar 
férias a Portugal. P7eE17

Risco em 71 
protetores 
solares 
pediátricos 

Estudo identificou 
29 substâncias 
“potencialmente nocivas” 
em cremes e sprays à 
venda no mercado

As substâncias identificadas 
podem afetar o sistema hor
monal, o metabolismo, o cres
cimento e causar problemas 
de fertilidade ou alergias. Be
bés não devem usar protetor e 
a utilização de sprays deve ser 
afastada em crianças. P25 

Prostituição 
e droga 
financiam 
neonazis 

Vários elementos 
da extrema-direita 
portuguesa receberam 
formação paramilitar  
na Ucrânia 

Negócios ilícitos que incluem 
venda de armas, droga, suca
ta e prostituição são uma das 
principais fontes de financia
mento da extremadireita por
tuguesa. Parte do lucro não 
vai para a causa, mas para o 
bolso dos neonazis. P28 

DGS alertada 
para grande 
pico de infeções 
em outubro
> Aumento de casos será visível três semanas após 
início das aulas > Escolas avisam que orientações  
são impraticáveis > Governo vai reforçar cuidados 
intensivos e alargar vacina da gripe a mais pessoas P18,20e21

www.mantovani.pt

SOLUÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL DA CAIXA

ESTE VERÃO INVISTA NA SUA CASA COM O APOIO DA CAIXA.
CONFIANÇA FEITA DE CERTEZAS. SAIBA MAIS EM CGD.PT
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Miguel Sousa Tavares

200 milhões vendendo a posi-
ção da TAP como compradora 
de aviões, de que desistiu em 
favor de outros mais baratos. 
Mas o ministro Pedro Nuno San-
tos contradiz o rumor, dizendo 
que Neeleman “foi interrogado 
sobre o assunto e negou” — ga-
rantia aparentemente suficiente 
para o ministro. Como quer que 
seja, esses 200 milhões, que se 
supunha que o Governo quere-
ria que fossem transformados 
em capital, como seria normal, 
parece que se mantiveram como 
suprimento de um sócio, isto é, 
como dívida da TAP, que vence 
juros e que terá de ser paga, no 
prazo de vencimento — e, estra-
nhamente, isto foi apresentado 
como uma vitória negocial do 
Governo. Já quanto aos 10 mi-
lhões que efectivamente Neele-
man meteu para comprar a TAP, 
hoje valiam zero, como capital 
de uma empresa tão desvalori-
zada que vai precisar de 1200 
milhões dos contribuintes só 
para começo de conversa. Mas 
para ele se ir embora, porque 
o ministro assim queria, o Es-

tado comprou-lhe a posição de 
10 milhões por 50 — e a Azul 
desapareceu do horizonte socie-
tário. Porém, assegura o minis-
tro, vai manter-se como parceira 
da TAP, pois tal é o “legado” que 
David Neeleman deixa à empre-
sa. “A TAP precisa da Azul”, re-
conhece Pedro Nuno Santos, 
rendendo-se à evidência de que 
essa ligação está hoje entre as 
mais rentáveis da companhia 
portuguesa. Mas “a Azul tam-
bém precisa da TAP”, garante, 
certo de que o americano não 
desfará essa colaboração transa-
tlântica. Oxalá! Oxalá o homem 
que vendeu por 50 uma posição 
de 10 numa empresa levada à 
ruína e que terá conseguido sair 
com um crédito de 200 milhões 
em vez de uma posição accionis-
ta equivalente numa empresa 
cujo futuro mais provável con-
tinua a ser a ruína esqueça que 
foi publicamente destratado e 
ameaçado pelo ministro e esteja 
a fim de honrar o tal “legado” de 
que aquele fala. Porque, contra-
tualmente, como é de tradição 
nas negociações em que é pre-
ciso defender os contribuintes, 
nada ficou escrito. Estava eu 
a meditar nisto, bem como no 
simbolismo das fotografias do 
ministro posando em frente à 
miniatura de um avião da TAP 
(a fotografia clássica dos donos 
da empresa ou dos presidentes 
executivos que se imaginam do-
nos dela e que bem caracterizou 
toda a actuação de Pedro Nuno 
Santos neste dossiê), quando, 
logo no dia seguinte, sou sur-
preendido por nova afirmação 
grandiloquente do ministro. 
Deslumbrado por ter comprado 
por 1,5 milhões (!) 58 carruagens 
de comboios à espanhola Renfe 
— a que há a acrescentar um 
custo previsto de 8,5 milhões 

Cuja única preocupação é que 
o Governo sucumba à tentação 
da venda aos tais compradores 
que nos dizem fazer fila à porta 
e deixe a empresa e os trabalha-
dores fora da única protecção 
garantida: a do dinheiro dos 
contribuintes. Vai acabar bem.

4 
Novo Banco: Sertório 
foi um general romano 
dissidente, que se virou 
contra os seus, à frente 

de um exército de camponeses 
e pastores da Lusitânia. Ficou 
na nossa história tal como Wel-
lington, um general estrangei-
ro que nos ajudou a combater 
o invasor. O Fundo Sertorius, 
organizado pelo Novo Banco, 
teve o objectivo inverso: vender 
património imobiliário nosso, 
constituído por créditos herda-
dos do BES, a quem desse mais, 
preferencialmente estrangei-
ros, que era quem tinha dinhei-
ro para tal. O pacote Sertorius 
do NB foi vendido 70% abaixo 
do seu valor, com perdas assu-
midas de 300 milhões de euros. 
Não foi caso único desde que o 
NB foi vendido aos texanos da 
Lone Star: são justamente os 
créditos declarados incobráveis 
e vendidos a preços de saldo 
que têm permitido ao NB todos 
os anos reclamar ao Estado o 
pagamento das prestações de 
capital contingente assumidas 
pelo Fundo de Resolução até 
um montante de 3,9 mil mi-
lhões (no mínimo e não ocor-
rendo situações excepcionais, 
que vão ocorrer, claro). O que 
há de novo agora, segundo no-
ticiou o “Público”, é que o Ser-
torius foi vendido a um grupo a 
que esteve ligado um adminis-
trador actual do NB. Tamanha 
é a reiterada incapacidade ou 
incompetência da gestão do NB 
em valorizar os créditos her-
dados e tão generosos são os 
preços a que se desfaz deles que 
a possibilidade de interesses 
ocultos em todo o processo é 
sempre uma hipótese a consi-
derar. Verdade ou não, certo é 
que o NB tem sido um maná 
para uns quantos felizardos e 
uma ruína para os contribuin-
tes. A continuar, sem vergonha 
alguma, enquanto os deixarem.

5 
Entusiasmada com a ex-
periência de teletrabalho 
dos funcionários públi-
cos durante os três meses 

de confinamento — cuja falta 
ninguém notou —, a ministra 
da pasta resolveu que, de futu-
ro, até um terço deles poderia 
continuar assim, sem prejuízo 
algum para o serviço. Porém, 
após a primeira reunião com 
os sindicatos, o porta-voz de um 
destes apressou-se a declarar 
que teletrabalho sim, mas só 
com aumentos salariais e pro-
gressões na carreira garantidas, 
pois a poupança nas despesas 
com transportes e alimenta-
ções eram engolidas por outras 
como electricidade e água, 
além de “outros consumíveis”, 
resultantes de ficarem em casa. 
Pressurosa, a ministra já de-
clarou que as progressões na 
carreira, além das progressões 
automáticas, são sagradas, pois 
que “austeridade”, como lhe 
chamou, nunca mais. Entre-
tanto, abolida a regra de uma 
entrada por duas saídas, o Es-
tado — declarado agora pelos 
teóricos como mais indispensá-
vel do que nunca — prepara-se 
para contratar sem contar, para 
a Educação, para a Saúde, para 
os bombeiros, para a apanha do 
abacate, para onde pedirem. A 
pagar com o dinheiro que há-de 
vir da Europa. E tudo isto há-de 
acabar bem. Só pode.

Miguel Sousa Tavares  
escreve de acordo  
com a antiga ortografia

1 
Chego a ter pena 
do nosso MNE, 
Augusto Santos 
Silva: o esforço 
a que ele se vota, 
por dever de ofí-
cio, para argu-
mentar que as 
decisões de outros 

países de nos colocarem na lista 
negra turística são injustas e 
infundamentadas e não obe-
decem a um “critério unifor-
me” é tempo perdido e fracasso 
garantido. Sim, há um critério 
uniforme, que é o definido pelo 
organismo europeu que se ocu-
pa das doenças infectoconta-
giosas, baseado no número de 
casos actuais por 100 mil ha-
bitantes — onde ocupamos o 
segundo lugar entre todos os 
países europeus com mais ca-
sos, só atrás da Suécia, e sem 
dar mostras de conseguir bai-
xar, antes pelo contrário, esse 
número que derrota todas as 
nossas invocadas razões. E não, 
não adianta argumentar com o 
nosso “exemplar desempenho” 
quando, numa fase inicial, os 
portugueses se fecharam to-
dos em casa e a DGS nada mais 
teve de fazer do que verificar 
que a curva estava achatada. 
Continuar a insistir nisso tor-
na-se tão ridículo quanto a ar-
gumentação de que somos um 
grande povo, porque há 500 
anos navegámos mundo fora 
e fizemos o que fizemos. Aliás, 
toda a retórica que se ouve dos 
nossos governantes, secunda-
dos por muitos outros parceiros 
políticos, agentes económicos e 
“especialistas” que têm medo 
de parecer pouco patriotas, 
faz-me lembrar tristemente os 
tempos em que éramos dizima-
dos nos Festivais da Eurovisão, 
não porque só para lá enviás-
semos músicas indigentes mas 
porque, segundo juravam os 
“patriotas”, os outros votavam 
contra nós por razões políticas. 
O mesmo tipo de argumentos 
que também levava o Estado 
Novo a garantir, contra o mun-
do inteiro, que não tínhamos 
colónias mas sim “províncias ul-
tramarinas”, que não tínhamos 
colonialismo mas sim “regimes 
autónomos” e que o massacre 
de Wiriyamu nunca ocorrera 
porque Wiriyamu não existia. 
É triste assistirmos agora a um 
Governo democrático lançar 
mão do mesmo tipo de argu-
mentos para, em desespero de 
causa, tentar salvar uma época 
turística destruída pelo desas-
tre das políticas públicas de saú-
de. Tiradas patéticas e antigas 
de séculos, como a “traição do 
velho aliado inglês”, a “desleal-
dade do vizinho espanhol” ou 
a “hipocrisia dos belgas”, são, 
aliás, contraproducentes, na 
medida em que fazem passar 
a mensagem de que tentamos 
desesperadamente esconder 
um problema que não conse-
guimos ultrapassar. Porque não 
é aceitável que, no sexto mês de 
pandemia, com tudo o que já se 
sabe, uma só pessoa visite um 
lar em Reguengos, contamine 
outras 150 e mate 15. Fora tudo 
o resto que, desde que soou a 
ordem para desconfinar e des-
contrair, mostrou à saciedade 
que nada estava pensado, pla-
neado, organizado e que quem 
de direito continuou durante 
dois meses tranquilamente sen-
tado em cima de uma curva que 
se mantinha eternamente acha-
tada em número de casos e de 
mortes, sem estranhar que to-
das as dos outros países fossem 
caindo até próximo do zero.

2 
Se bem percebi (já nada é 
certo...), David Neeleman 
comprou a TAP por 10 
milhões e injectou lá mais 

200 milhões através da Azul. 
Conta-se à boca cheia, porém, 
que ele terá recuperado esses 

Não, não vai correr bem

Sobre o pano  
de fundo de uma 
economia privada 
em ruínas e mais 
dependente do que 
nunca dos dinheiros 
públicos, vemos  
um Estado disposto a 
gastar sem contenção 
o dinheiro que não 
tem e que há-de vir 
da Europa. Mas só 
quem acredita que 
o dinheiro nasce 
debaixo das pedras  
é que pode pensar 
que isto vai  
acabar bem

ILUSTRAÇÃO HUGO PINTO

3 
Efacec: “Empresa es-
tratégica” para o país, 
centenária, verdadeira 
escola de engenharia de 

ponta, inovadora, altamente 
rentável, exportando 90% da 
produção. Cobiçada por meio 
mundo, acabou nas mãos da 
“engenheira” Isabel dos San-
tos e do seu dinheiro feito “por 
mérito próprio”. Recebida na 
empresa com pompa, circuns-
tância e curvatura de espinhas, 
não arriscou, porém, um euro 
seu, que melhor investido foi 
no Dubai. Tornou-se dona da 
Efacec exclusivamente com di-
nheiros arregimentados junto 
da banca portuguesa. Mas, mal 
caiu em desgraça e viu os seus 

bens arrestados às ordens de 
Luanda, a mesma banca fechou 
as portas à Efacec e dispôs-se 
a estrangulá-la, se necessário 
até à morte, com os seus 2500 
trabalhadores. Os bancos vira-
ram costas, os seus outros ac-
cionistas de referência, nomes 
grandes da indústria nacional 
— a Têxtil Manuel Gonçalves e o 
Grupo Melo —, deixaram correr 
e, dos “cinco ou seis” compra-
dores que nos dizem já estar 
na calha, nem um se mostrou. 
Restou o Estado. Agora, somos 
assim também donos de uma 
metalomecânica. Com o aplau-
so unânime e jamais visto dos 
trabalhadores, dos sindicatos e 
dos outros accionistas privados. 

em restauro (aceito apostas para 
um mínimo do dobro) —, Pe-
dro Nuno Santos exclamou, e 
pareceu-me que falava a sério: 
“Estamos prontos para ensinar 
outros governos como se fazem 
bons negócios.” Logo depois, 
ficou a saber-se que a CP pediu 
mais 60 milhões ao Governo, 
para “dinheiro de bolso”. E a 
SATA 163 milhões — quase tanto 
como os prejuízos acumulados, 
com grande escândalo, pela TAP 
nos dois anos antes da covid. Vá 
somando e acredite que tudo 
isto vai acabar bem. Aviões com 
a nossa bandeira no ar, novos 
comboios em terra e bons negó-
cios em carteira. Como poderá 
acabar mal? Página 19
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PCP e BE vão discutir 
o OE-2021 e plano de 
recuperação. Governo 
acredita que chumbo no 
suplementar não é rutura

Chamada a Costa, 
esquerda desconfia

Depois da separação, a tentati-
va de reatar os nós. O Governo 
já convidou os antigos parceiros 
para uma ronda de reu niões em 
São Bento, apenas uma semana 
depois de o PCP ter provocado 
o primeiro sobressalto sério dos 
tempos pós-geringonça ao de-
cidir votar contra o Orçamento 
suplementar. Esta quarta-feira, 
PCP e Bloco de Esquerda esta-
rão reu nidos com António Cos-
ta. Da agenda constarão dois 
temas que interessam a todos e 
que poderão determinar o futu-
ro da estabilidade governativa, 
dependendo da forma como 
as conversas se desenrolarem: 

o Orçamento do Estado para 
2021 e o plano de recuperação 
económica.

Do lado do Governo, há um 
reforço das promessas de boas 
intenções: a ideia será mesmo 
“manter a estratégia de aprovar 
[os Orçamentos] à esquerda”, e 
por isso o Executivo não quer 
aparecer nas reuniões já com 
um “ângulo muito fechado”, ex-
plica fonte governamental. Com 
uma esperança: apesar de o voto 
contra do PCP no suplementar 
ter feito soar alarmes, o Governo 
acredita que a demarcação dos 
comunistas só aconteceu porque 
o documento já tinha a viabili-
zação garantida. Ou seja, o Exe-
cutivo está convencido de que a 
esquerda não faltará à chamada 
quando estiver em causa a apro-
vação do próximo Orçamento e, 
com isso, a estabilidade política 

— e compromete-se a ouvir com 
atenção os partidos, asseguran-
do que há interesse em recolher 
contributos dos ex-parceiros 
para o plano desenhado pelo 
independente Costa Silva, que 
será ultimado e apresentado já 
este mês, numa sessão pública, 
e mais detalhado em outubro, 
em Bruxelas.

Mas, para já, a esquerda não 
cede e exige garantias. O PCP, 
que ao Expresso confirma que 
“há contactos” com o Governo 
sobre estes dois dossiês, fez esta 
semana questão de responder 
aos avisos de Costa (“Não pode 
acontecer que cada um ache que 
o outro vai agir de uma forma, 
com isso condicionando o seu 
próprio comportamento, e de-
pois, enganando-se na forma 
como o outro está a agir, acabe 
por conduzir a uma situação que 
ninguém deseja”, dizia o primei-
ro-ministro depois da votação do 
suplementar), acusando o PS de 
se “demarcar das políticas dos 
últimos cinco anos”.

No Bloco de Esquerda, o 
sentimento é semelhante. Ao 

Expresso, o líder parlamentar, 
Pedro Filipe Soares, diz “aguar-
dar por informação sobre as 
intenções do Governo” na reu-
nião, mas avisa: “Registamos 
que tem havido uma retórica de 
diálogo à esquerda mas ações 
mais próximas do PSD e da ló-
gica de bloco central.”

Desde a semana passada, os 
bloquistas foram, aliás, ano-
tando diversas situações — das 
negociações do suplementar 
ao acordo para acabar com os 
debates quinzenais, passando 
pelos nomes para os organis-
mos nomeados pelo Parlamen-
to — em que verificaram essa 
dinâmica de diálogo ao centro. 
Agora deixam o recado: o Go-
verno terá de se sentar nas reu-
niões com verdadeira intenção 
de negociar à esquerda, com 

prioridades que, para o Bloco, 
estão definidas e passam pela 
proteção e qualidade do em-
prego, investimento público ou 
salvaguarda dos serviços pú-
blicos. Do plano de Costa Silva 
ainda só conhecem o que veio 
nos jornais; por confirmar está 
se o independente se juntará às 
conversas, uma vez que, até ver, 
os partidos sabem apenas que o 
primeiro-ministro fará parte da 
delegação.

A semana foi passada entre 
avisos da esquerda ao Governo 
— para o PCP, o suplementar, 
com escolhas como a aposta 
no lay-off ou a não proibição 
de despedimentos, foi um sinal 
preocupante de viragem de po-
líticas, tendo em conta os avan-
ços da era da geringonça; o BE 
fez questão de sinalizar que a 
sua abstenção neste Orçamento 
“não foi a primeira volta” do 
OE-2021, pelo que o Governo 
não poderá relaxar. A conversa 
continuará em São Bento.

Mariana Lima Cunha  
e Liliana Valente

mlcunha@expresso.impresa.pt

“Registamos que tem 
havido uma retórica  
de diálogo à esquerda,  
mas ações mais próximas 
do PSD”, nota BE

Página 20
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Editorial O fim das reuniões no Infarmed 
marca uma mudança estrutural na gestão  
da pandemia. Agora é a doer

A pandemia já 
não é ciência
Passaram mais de quatro meses desde que foi detetado o 
primeiro caso de covid-19 em Portugal. Meio ano após ter 
sido confirmada a primeira infeção ainda só temos uma 
certeza: o futuro é um mar de dúvidas. Para a história vai 
ficar a frase proferida pelo Presidente da República no dia 
em que decretou o estado de emergência: “Ninguém mente 
a ninguém.” Mas essa será a história dos acontecimentos, 
nota de rodapé da disrupção provocada pela pandemia. 
Este não é um caso de hospitais, restaurantes, hotéis 
ou turismo. Esta pode ser a revolução, patente nos 
seminais protestos nos Estados Unidos da América, que 
inexoravelmente vai mudar as nossas sociedades e a nossa 
organização política. Coloque o cinto de segurança: vamos 
assistir ao futuro. E isso pode não ser bonito. Tanto que a 
gestão da coisa pública deixou de poder ser feita em campo 
aberto. O fim das reuniões no Infarmed, com Presidente, 
PM, presidente da Assembleia da República, partidos 
e cientistas, foi o fim de uma ideia bonita. Que não ia 
funcionar. A história já não se faz com grandes frases.

Outubro negro
A economia portuguesa cairá bem mais do que prevê o 
Governo — e até Costa Silva já avisou que precisa de ser 
feito um programa para salvar as empresas estratégicas. 
A pandemia terá um provável novo pico em outubro — e 
o Governo precisa de um plano de ataque no terreno. 
A esquerda dá sinais de querer sair da fotografia — e 
percebe-se que uma tempestade não é um cenário bonito 
para sorrir. António Costa terá o maior teste da sua vida 
política nos próximos meses. Ou pior, talvez sejam anos.

O tempo do Parlamento
Audição numa semana, votação de relatório na outra. Segue 
com especial agilidade e rapidez o processo de nomeação 
de Mário Centeno para o Banco de Portugal. A ordem é 
para arrumar o assunto antes das férias parlamentares, o 
que levou até o ex-presidente do Eurogrupo a falar com os 
deputados um dia antes de ter cessado as funções europeias. 
Nada a estranhar se não fosse o caso de outras substituições 
na área da supervisão financeira terem escorregado cerca 
de um ano. E sabemos que há uma providência cautelar 
anunciada e um diploma sobre as condições de desempenho 
do cargo do governador ainda em discussão.
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Mariana Lima Cunha

Era o segredo mais mal guardado da 
política portuguesa: Mário Cente-
no vai tomar as rédeas do Banco de 
Portugal por indicação do Governo 
que acaba de abandonar. Esta sema-
na, ouvido no Parlamento, Centeno 
explicou ao que vai e como entende 
o papel do governador na relação 
com o Executivo: a dinâmica deve 
ser de “complementaridade”, até de 
“sintonia” com o Governo, e não de 
“antagonismo” — uma crítica velada 
ao seu antecessor, Carlos Costa, com 
quem o Governo manteve sempre 
uma relação, no mínimo, crispada. 
Por todo o espectro político, multi-
plicam-se as dúvidas sobre o risco 
de falta de independência que pode 
representar um regulador do sector 
bancário, que se quer autónomo e 
livre, dirigido por alguém cuja cadei-
ra no Conselho de Ministros ainda 
pouco arrefeceu. No entanto, até 
agora o problema mais apontado 
ao PS na relação com os regulado-
res e entidades independentes não 
tem sido o excesso de proximidade 
ou a relação demasiado cordial... 
mas precisamente o contrário. Os 
socialistas já foram notícia por faze-
rem ataques duros a “monumentais 
falhanços” ou a “press releases dra-
máticos”, mas também por queixas 
de alegadas “pressões” a órgãos res-
ponsáveis pela regulação de vários 
sectores, com o Banco de Portugal 
ou o Tribunal de Contas à cabeça. 
A julgar pela audição de Centeno, a 
ideia passará agora por mudar essa 
dinâmica e passar a contar com a 
“sintonia” entre o Governo e o novo 
governador.

Os reparos têm sido fervorosos 
quando o destinatário é o Banco de 
Portugal, cujo atual governador até 
foi nomeado pelo Governo socialista 
de José Sócrates. Os tempos eram 
outros — a crise no BES ainda es-
tava por rebentar — e as críticas do 
PS intensificaram-se quando Pedro 
Passos Coelho, então primeiro-mi-
nistro, decidiu reconduzi-lo no lugar. 
Estávamos em 2015, António Costa 
já tinha derrotado António José Se-
guro, assumido a liderança do PS e 
dizia então que era “um gravíssimo 
erro do senhor governador achar 
que basta ter a confiança da ministra 
das Finanças e do primeiro-ministro 
para merecer a confiança dos portu-
gueses”.

Consoante os momentos de forma 
mais ou menos assumida, a relação 
de António Costa com Carlos Costa 

nunca mais recuperou, o que levou 
Passos Coelho, em 2017, a acusar o 
Governo de “amesquinhar ou mes-
mo ameaçar” quem se pronuncia 
de forma que “não seja simpática 
para o que quer ouvir”. O presidente 
do PS, Carlos César, chegou a vestir 
o papel de polícia mau e tecer as 
críticas mais violentas à atuação do 
BdP, enquanto o primeiro-ministro 
sublinhava a importância de manter 
uma relação “leal” e “cordial”. Na 
prática, de cordial teve pouco.

Logo em 2016, ao descobrir que o 
BdP tinha proposto limites ao finan-
ciamento do Banif, Mário Centeno 
apressou-se a apontar a Carlos Costa 
uma “falha de informação grave”. 
Uma expressão que não terá sido 
escolhida por acaso: uma “falha gra-
ve” é motivo para destituição do go-

Um Governo em guerra  
com supervisores críticos
Banco de Portugal e Tribunal de Contas são mais visados. Centeno quer “sintonia”

vernador. O Governo acabaria por 
colocar água na fervura. Em 2019, 
a propósito da polémica sobre a res-
ponsabilidade de Carlos Costa na 
concessão de créditos problemáticos 
na Caixa Geral de Depósitos, faria o 
mesmo e voltaria a não acionar o pro-
cesso de destituição. Mas também 
não aliviou a pressão: Carlos César 
acusou, ainda assim, Carlos Costa 
de cumprir um mandato “marcado 
pela passividade” e acrescentaria até 
que “todos” ansiavam pela saída do 
governador (“provavelmente até o 
próprio”); noutra ocasião, descreve-
ria o mandato como “muito compro-
metido”. Em troca, o BdP criticaria a 
proposta de reforma da supervisão 
financeira avançada pelas Finanças, 
alegando que esta viria reduzir a in-
dependência do banco central.

A ida de Mário Centeno para  
o Banco de Portugal vai amenizar 
as relações com o Governo?  
FOTO TIAGO MIRANDA

O regulador da banca terá sido 
até agora dos mais atacados, mas 
está longe de ser o único. Com o 
Tribunal de Contas (TdC), os emba-
tes foram constantes e assumidos 
de viva voz pelo primeiro-ministro. 
Aconteceu no ano passado, quando 
num relatório o tribunal teceu for-
tes críticas à atribuição de fundos 
após os incêndios de 2017. Costa 
seria rápido no gatilho: “Os press 
releases costumam ser mais dra-
máticos do que a realidade.” Cerca 
de um mês antes, no Parlamento, 
Costa era questionado sobre um 
tema, que já então era quente — a 
TAP — e sobre um relatório de 2018 

em que o TdC considerava que, na 
reversão da privatização, o Estado 
teria assumido mais riscos do que 
os privados. O primeiro-ministro 
foi duro na resposta: “Respeito a se-
paração de poderes, mas exijo que 
respeitem a separação de poderes. 
Era o que faltava eu poder admitir 
que o TdC se permitisse discutir, 
com quem tem legitimidade demo-
crática para governar, as opções de 
governação.”

Foram as duas áreas que mere-
ceram mais críticas do Governo, 
mas os embates não ficaram por 
aqui. Fosse na área das Finanças, 
onde o confronto com o Conselho 
de Finanças Públicas então liderado 
por Teodora Cardoso foi frequente 
— Costa acusou este watchdog de 
fazer previsões que se provaram 
um “monumental falhanço”; no 
Ambiente, onde o conflito aqueceu 
por causa de uma decisão sobre 
a empresa que deveria gerir lixo 
biodegradável, com a Procurado-
ria-Geral da República a dar razão 
ao regulador que já se queixava de 
“pressões e condicionamentos” do 
Governo. Em todos esses sectores, a 
relação complicou-se por entre crí-
ticas da oposição, que muitas vezes 
acusou o Governo de lidar mal com 
avaliações ou decisões contrárias 
e críticas. Virá Centeno, que quer 
exercer o seu papel de forma “com-
plementar” à ação do Governo, en-
terrar um dos machados de guerra?

mlcunha@expresso.impresa.pt

Para Centeno, regulador 
deve ter dinâmica 
“complementar” e de 
“sintonia” com Governo. 
Com Carlos Costa,  
relação era crispada
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Duelo

integradas, que um laboratório não introduziu 200 
pessoas com covid positivo em Lisboa. Ainda estamos 
à espera que constem no boletim de informação epi-
demiológica, tal como muitos dos 731 testes positivos 
que resultaram dos testes em massa, em que doentes 
ficaram semanas sem saber o seu resultado.

A falta de transparência dá nisso. Nunca nos devemos 
esquecer que, por cada caso positivo, uma pessoa, uma 
família, uma comunidade está em sofrimento.

E reincide quando afirma que todos os contactos dos 
infetados são feitos em 24 horas. Não é verdade. Só no 
meu centro de saúde, nos últimos três dias, ultrapas-
sam as quatro dezenas os infetados sem contacto da 
autoridade de saúde.

O resultado da estratégia do Governo está perigosamen-
te à vista. O anunciado controlo da pandemia no nosso 
país foi, infelizmente, um “fogo-fátuo” propagandístico. 
Na sua precipitação de anunciar o “milagre português”, 
o Governo confrontou-nos com uma dura realidade, que 
implica pagarmos um preço muito alto para recuperar a 
credibilidade. É, pois, fundamental pormos os cientistas a 
tratar do assunto, não os departamentos de comunicação.

NÃO Para ganhar credibilidade, é preciso 
uma vida; para perdê-la, basta um 
momento...

Na sua estratégia propagandística de lidar com a 
pandemia, o Governo caracterizou-se por uma atitude 
constante: desvalorizar e amenizar o problema e ma-
nipular a informação.

Todos sabemos da tradicional dificuldade em re-
portar dados em Portugal... Mas nem todos sabem 
da ausência de bases de dados robustas e de meios 
informáticos adequados para que os médicos o possam 
fazer, e por isso a exigência no rigor, de confirmação de 
reporte, deveria ser elevada ao máximo.

Falta transparência na comunicação. Falta honesti-
dade na avaliação da situação. Proibir a divulgação de 
dados aos autarcas, à comunicação social e aos investiga-
dores não é solução. Ameaçar com processos disciplina-

res a quem o fizer não é aceitável.
Constatamos que os números 

comunicados pelas autarquias são 
sistematicamente superiores aos 
da Direção-Geral da Saúde (DGS). 
O mesmo se passa com os números 
reportados pelos hospitais. Cerca 
de um quarto dos concelhos sem 
casos há semanas têm, no entanto, 
doentes referidos pelos serviços 
de urgência. Braga, Gondomar e 
Porto são alguns dos exemplos.

A desorientação é tal que até o 
Governo assume que as três pla-
taformas de informação não são 

Secretário-geral do Sindicato 
Independente dos Médicos

Jorge Roque 
da Cunha

Falta transparência 
na comunicação. 

Falta honestidade na 
avaliação da situação

Secretário de Estado da Saúde

Nas últimas semanas têm surgido dúvidas quanto à fiabilidade e rigor  
dos números sobre a covid-19 apresentados pelas autoridades de saúde

SIM Temos feito um longo caminho no 
combate à covid-19 no nosso país. 
Nunca negámos que Portugal, como 

a generalidade dos países, não estava preparado para 
uma epidemia desta escala, com estas características 
e da qual ainda há muito por descobrir. Esta é mais do 
que uma epidemia em direto, é uma epidemia online. 

Portugal é um dos poucos países da União Europeia 
com um Sistema Nacional de Vigilância Epidemioló-
gica (SINAVE) exclusivamente eletrónico. No nosso 
país, a notificação clínica e laboratorial de doenças 
transmissíveis é obrigatória. Apesar de um bom 
ponto de partida, houve necessidade de o adaptar à 
nova realidade.

Não há dúvidas de que a pandemia colocou enor-
mes desafios em termos do volume de informação, 
que, num curto espaço de tempo, foi necessário 

Podemos confiar nos dados  
da Direção-Geral da Saúde?

Têm-se procurado 
soluções céleres  
e efetuado ajustes 
permanentes

processar e analisar.
O sistema de vigilância epide-

miológica é, porém, um sistema 
que depende da notificação dos 
médicos e dos laboratórios. E, por 
isso, sensibilizámos, desde o iní-
cio, os médicos para a notificação 
clínica o mais detalhada possível 
(não omitindo informação impor-
tante, crucial para cruzamento de 
dados). Este não é um trabalho 
burocrático, mas um ato médico 
de grande relevância, que tem de 
se compatibilizar com a urgência 
de identificar, isolar, proteger e 
tratar.

Hoje, a rotina está mais oleada. Podemos sim-
plificar o processo de notificação, e temo-lo fei-
to, mas se médicos e laboratórios não repor-
tarem, perde-se a fiabilidade da informação.  
Numa situação em que todos aprendemos ao mo-
mento, com a melhor evidência disponível, é natural 
que surjam desafios. Estes têm sido assumidos e 
comunicados com transparência, e tem-se procurado 
soluções céleres e efetuado ajustes permanentes.

Estamos hoje noutra fase, a promover a integra-
ção de plataformas, nomeadamente o SINAVE Lab, 
o SINAVE Med e o Trace COVID, para termos um 
conhecimento cada vez mais fino e apurado da situa-
ção, ultrapassando as discrepâncias temporais entre 
a recolha de informação por parte das autoridades 
locais de saúde e o respetivo reporte à autoridade 
regional e nacional.

Continuamos a trabalhar com a perspetiva de me-
lhoria contínua, de forma proporcional, dinâmica 
e flexível, adequada à evolução da epidemia, sem 
perder o foco no essencial: salvar vidas.

António  
Lacerda  

Sales
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€992
MILHÕES EM  
APOIOS SOCIAIS
Segurança Social já pagou €992 
milhões considerando todos os 
apoios criados pelo Governo para 
dar resposta à crise económica 
e social no país na sequência da 
pandemia de covid-19. O número 
foi revelado por Ana Mendes 
Godinho, ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança 
Social, que está a ser ouvida 
esta quarta-feira na Assembleia 
da República, na Comissão de 
Trabalho e Segurança Social.
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REMUNERAÇÕES

Sem aumentos 
salariais

Há quatro anos que o 
governador e todos os 
restantes membros do 
conselho de administração 
do Banco de Portugal não 
verificam aumentos salariais. 
Carlos Costa tem atualmente 
direito a uma remuneração 
mensal bruta de €16.926,82, 
o mesmo montante auferido 
desde 2017. Também os 
salários de vice-governador e 
de administrador não sofrem 
alterações desde então 
(€15.868,90 e €14.810,98, 
respetivamente). É neste 
contexto de estabilização 
salarial que o antigo ministro 
das Finanças — que defendeu 
a reposição salarial após os 
cortes do tempo da troika —, 
Mário Centeno, se prepara 
para chegar ao Banco de 
Portugal. Por causa desse 
período, a remuneração 
atribuída ao governador, para 
refletir as amarras da troika, 
chegou a ser de €15.234,14 
entre 2011 e 2014, quando 
estava perto de €17.000 
em 2009, na altura de Vítor 
Constâncio. Entretanto, a 
remuneração de Centeno 
poderá variar, já que depende 
da decisão de uma comissão 
de vencimentos, onde João 
Leão terá uma palavra, já 
que a comissão conta com 
três membros: ou o ministro 
das Finanças, ou um seu 
representante, o presidente 
do conselho de auditoria e 
ainda um antigo governador, 
que é designado pelo conselho 
consultivo.

BANCO DE PORTUGAL

Carlos Costa vai avaliar governador Centeno
Antigos governadores integram conselho consultivo, que está a debater reforço da sua intervenção

Textos Diogo Cavaleiro

Carlos Costa vai deixar as fun-
ções de governador, mas pode-
rá não abandonar totalmente 
o Banco de Portugal. Com a 
entrada do seu sucessor, em 
que o nome proposto pelo Go-
verno é Mário Centeno, o atu-
al líder passará a ter assento 
direto no conselho consultivo 
da autoridade. Este órgão tem 
funcionado com alguma infor-
malidade, mas está em discus-
são o reforço da sua ação, para 
que se pronuncie efetivamente 
sobre as contas anuais e o tra-
balho do supervisor financeiro. 
A concretizar-se, aumentará o 
escrutínio à administração do 
supervisor, que Centeno disse 
no Parlamento ser algo sempre 
presente no seu percurso.

O Banco de Portugal tem, 
além do conselho de administra-
ção e do conselho de auditoria 
(que o fiscaliza), um órgão que 
se pronuncia “não vinculativa-
mente, sobre o relatório anual 
da atividade do banco”, “a atua-
ção do banco” e ainda “assuntos 
que lhe forem submetidos pelo 
governador ou pelo conselho de 
administração”. E é este conse-
lho consultivo, onde estão Vítor 
Constâncio e António de Sousa, 
por serem ex-governadores e 
em que está também um repre-
sentante do sector bancário, que 
está a passar por uma pequena 
revolução nos últimos dias e que, 
após a sucessão do governador, 
passará a contar com Carlos 
Costa, que tem este lugar por 
inerência. 

Os quatro nomes convidados 
pelo Executivo para este órgão, 
escolhidos por serem “quatro 
personalidades com reconhe-
cida competência em maté-
rias económico-financeiras e 
empresariais”, estão de saída 
dos seus cargos, já que ou colo-
caram o lugar à disposição ou 
apresentaram mesmo a demis-
são. Em causa estão Francisco 
Louçã, Murteira Nabo, João 
Talone e Luís Nazaré. A deci-
são prende-se, como noticiou o 
“Público” esta semana, com o 
facto de terem sido propostos 
por Mário Centeno enquanto 
ministro das Finanças, queren-
do deixar o seu sucessor, João 
Leão, livre para fazer as suas 
escolhas. Por terem sido no-
meados em março de 2017, os 
respetivos mandatos, de três 
anos, estavam já no seu fim, 
mas ainda podiam ser recon-
duzidos por igual período. A 
decisão caberá a João Leão.

A saída, pelo menos de Louçã 
(colunista do Expresso), é defi-

da Associação Portuguesa de 
Bancos, Faria de Oliveira, e 
ainda a presidente do IGCP, 
Cristina Casalinho, bem como 
representantes das regiões 
autónomas, Roberto Amaral 
e Pedro Bettencourt Calado. É 
esta composição que tem agora 
um trabalho pela frente.

Na mensagem a João Leão, 
Francisco Louçã menciona que 
está a ser debatido dentro do 
Banco de Portugal um “refor-
ço” da capacidade de atuação 
do conselho consultivo. Este 
órgão tem, atualmente, uma 
atividade muito reduzida. O 
supervisor informa que houve 

duas reuniões do conselho no 
ano passado, uma por semes-
tre. Das reuniões só sai uma 
súmula dos assuntos que fo-
ram tratados, e, publicamente, 
soube-se apenas que numa das 
reuniões, em 2018, os conse-
lheiros se debruçaram sobre as 
parecenças entre a situação do 
Montepio e do BES.

Louçã fez uma proposta para 
que haja uma formalização das 
pronúncias feitas nas reuni-
ões, e em que haja uma efetiva 
avaliação do relatório anual da 
administração.

A concretizar-se, Centeno 
entrará na autoridade com um 

reforço do escrutínio sobre o 
seu trabalho, caso venha efeti-
vamente a ser designado pelo 
Governo (apesar de todos os 
partidos, à exceção do PS, mos-
trarem desagrado). Na audição 
obrigatória perante os deputa-
dos (que agora será alvo de um 
relatório descritivo, elaborado 
pelo socialista João Paulo Cor-
reia), Centeno afirmou que a 
prestação de contas e a trans-
parência sempre fizeram parte 
do seu percurso. Carlos Costa, 
que também criticou enquan-
to ministro, poderá participar 
nesse escrutínio.

dcavaleiro@expresso.impresa.pt

 Centeno defende que o seu percurso político confirma que está disponível para a prestação de contas FOTO PEDRO NUNES

Conselho consultivo, 
de que fazem parte 
personalidades de fora 
do supervisor, reuniu- 
-se por duas vezes  
no ano passado

nitiva, já que o antigo líder do 
Bloco de Esquerda não está dis-
ponível para ser reconduzido. 
Essa posição também se deve 
ao facto de Centeno passar a 
ocupar o cargo de governador. 
“Sendo autónomo o exercício 
desta função também em rela-
ção à administração do banco, 
a independência do conselhei-
ro ficaria limitada se vier a ser 
ocupado o cargo de governador 
pela mesma pessoa que anteri-
ormente o nomeou”, justificou 
o ex-líder do Bloco de Esquerda 
na missiva que, em junho, envi-
ou a João Leão dando conta do 
fim das suas funções.

Órgão poderá ter mais força

Além destas quatro personali-
dades e dos ex-governadores, o 
conselho consultivo conta com 
o governador, que preside, e o 
vice-governador (Luís Máxi-
mo dos Santos), o líder do con-
selho de auditoria do banco, 
Nuno Fernandes, o presidente 
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Os desafios 
do futuro 
governador 
do Banco 
de Portugal
RICARDO REIS E5

Portugal 
consegue 
atrair gestores 
internacionais 
de topo? E32

GUERRA  
NOS CENTROS 
COMERCIAIS  
Lojistas e proprietários 
dos centros não se 
entendem. Tudo 
porque o Parlamento 
suspendeu a 
componente de renda 
fixa, por sugestão do 
PCP. Os investidores 
do sector já falam em 
danos reputacionais 
para a imagem do país 
devido à interferência 
do Estado em 
contratos entre 
privados E26

> Paulo Sá  
é o novo 
diretor  
de TI e 
digitalização 
da DB 
Schenker E35

> Dicas 5 competências 
para a empregabilidade  
no pós-covid E35

Carlos Costa 
vai avaliar 
governador 
Mário  
Centeno E15

CRISE DO TURISMO  
ARRASTA  

PIB PARA PIOR 
TRIMESTRE  
DE SEMPRE

> Economistas apontam para 
queda média de 16,5% entre abril 
e junho > Portugal vai ter uma das 

recessões mais graves da Europa  
> Empresários do Algarve avisam 

que o maior embate chega  
a partir de outubro E16
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Galp entra 
em projeto 
solar 
de €315 
milhões

Petrolífera adquiriu 
participação em negócio 
da Alpac em Ourique

A Galp acordou investir em 
duas centrais da Alpac Capital 
em Ourique, com um total de 
450 megawatts. A primeira já 
recebeu “luz verde” da REN 
para a ligação à rede elétrica. E13

EDP encaixa 
€3,5 mil 
milhões  
este ano

Quatro negócios nos 
próximos meses darão à 
EDP lucro histórico

Elétrica ultima venda de par-
ques eólicos em Espanha por 
€500 milhões, uma das quatro 
grandes alienações de ativos do 
ano, a concluir já com Mexia 
suspenso. E12

Relação  
da TAP com 
a Azul sob 
escrutínio

Auditoria proposta  
pelo BE quer analisar 
presença da companhia 
brasileira na TAP

Trabalhadores, sindicatos, ges-
tores da empresa e Governo di-
zem que é urgente que a TAP 
recomece a voar, mesmo que no 
início perca dinheiro. Tomada de 
controlo pelo Estado e mudanças 
na gestão estão em curso. E8

António Horta 
Osório  
Presidente  
executivo  
do Lloyds

“O meu 
futuro está 
em aberto 
e não 
excluo 
Portugal”

António Horta Osório anunciou 
esta semana publicamente que 
vai deixar a liderança do britâ-
nico Lloyds dentro de um ano, 
quando terminar o atual manda-
to. Ao Expresso, nas primeiras 
declarações depois do anúncio, 
o banqueiro português não re-
vela o que irá fazer a partir de 

2021, mas deixa tudo em aber-
to: “O meu futuro profissional 
(pós-Lloyds) está totalmente em 
aberto e obviamente não excluo 
Portugal.” E até coloca a hipótese 
de deixar a banca, à qual dedicou 
toda a sua carreira: “Não vejo, 
obrigatoriamente, o meu futuro 
ligado para sempre à banca.” E6
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País soma 1646 óbitos, mais dois do que na véspera 

PAÇOS DE FERREIRA 

Professor 
de polo aquático 
infetado 

Quase 40% das mortes 
foram de idosos em lares 
País tem 13 683 casos ativos e 161 surtos nas cinco regiões. Risco de 
transmissão aumentou. DGS garante transparência dos dados reportados 

Inês Sehreek 
ines@jn.pt 

COVIL  Desde o início da 
pandemia, a covid-19 já ma-
tou 628 pessoas que viviam 
em lares. São 38% do total 
de mortes do país, que on-
tem somava 1646 óbitos, 
mais dois do que no dia an-
terior. Portugal tem 13 683 
casos ativos confirmados 
(mais 402 face ao dia ante-
rior) e 161 surtos nas cinco 
regiões, a maioria em Lisboa 
e Vale do Tejo (107). O Nor-
te tem 27 surtos ativos, o 
Centro dez, o Alentejo cinco 
e o Algarve 12. 

Os óbitos em lares seguem 
um "padrão europeu" e con-
tinuam a ser uma "enorme 
preocupação". Razão pela 
qual, disse a ministra da 
Saúde, estão a ser identifica-
das as estruturas residen-
ciais de idosos com mais fa-
tores de risco (maior ocupa-
ção, menor dimensão) para 
"a realização periódica de 
rastreios". 

Dos novos casos, 342 
(85%) foram identificados 
em Lisboa e Vale do Tejo, se-
gundo o último boletim da 
Direção-Geral da Saúde. Os 
relatórios vão ser atualiza-
dos desde o dia 29 de junho,  

para contemplarem uma fa-
lha na notificação de 207 ca-
sos por um laboratório, refe-
riu Marta Temido. Até ter-
ça-feira, estarão também 
corrigidos os problemas de 
reporte por concelho e tam-
bém por grupo etário. 

1,3 MILHÕES DE TESTES 
A diretora-geral da Saúde as-
segurou a transparência dos 
dados de Portugal. "Somos 
dos melhores países do 
mundo, somos dos que re-
portam internacionalmen-
te todos os dias, com trans-
parência, e até já fomos elo-
giados por isso", realçou 
Graça Freitas. 

Segundo o mesmo bole-

  

tim, ontem havia menos 16 
doentes internados do que 
no dia anterior (471 no to-
tal) e menos sete em cuida-
dos intensivos (66). Na con-
ferência de imprensa, a mi-
nistra admitiu que o rácio 
de transmissibilidade (Rt), 
entre 3 e 7 de julho, "subiu 
ligeiramente", fixando-se 
em 1 para todo o país. Ou 
seja, cada infetado contagia 
em média uma pessoa. 

Marta Temido disse ainda 
que desde março foram rea-
lizados cerca de 1,3 milhões 
de testes à covid-19, frisan-
do que esta é uma estratégia 
"intensiva e alargada" da 
qual o Governo se compro-
mete "a não abdicar". •  

Um professor de polo 
aquático do Clube Aquá-
tico Pacense (CAP) está 
infetado com o novo co-
ronavírus. Os alunos fo-
ram colocados em qua-
rentena por 14 dias. O 
professor dava aulas a 
um conjunto de alunos 
do CAP nas piscinas de 
Paços de Ferreira e tam-
bém de Freamunde. 
Após ter sido identifica-
da a infeção, foi coloca-
do em isolamento profi-
lático. Apesar deste caso 
positivo, e atendendo às 
medidas de contingên-
cia em vigor e ao facto 
de os atletas utilizarem 
um balneário próprio 
durante a sua perma-
nência nas piscinas, foi 
decidido pela Autorida-
de de Saúde Local man-
ter os equipamentos 
abertos ao público, em-
bora a lotação das pisci-
nas exteriores tenha 
sido reduzida de 325 
para 200 utilizadores. 
Mónica Ferreira 

Situação em Portugal 
Boletim da DGS de 10 de julho, com variação face ao dia anterior 

45 679 
casos confirmados* 

ït 
+0,9% 

Casos confirmados 
por ARS 
Variação numa semana 
(3 a 10 de julho) 

Norte 

18 001 
471 

+1,9% 

Mortos 
Norte 

Variação numa semana 
(3 a 10 de julho) 821 

+0,2% 

  

1646 %"; 
mortos I +0,1% 

        

Açores 

 

Centro 
+2,8% Açores 

Centro 250 it 
+0,8% 90 860 

recuperados +1,0% 
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Lisboa 
e V. Tejo 

 

15 
Lisboa 

internados (66 nos 
cuidados intensivos) -3,3% +1,3% 

 

21 926 
;I 

  

e V. Tejo 
+7,3% 527 

   

+16,3% 

  

il 
suspeitos (desde 1 
de janeiro de 2020) 
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Alentejo.f ioA," 

562 

 

Alentejo 40 +80% 
18 

 

Madeira 

  

Madeira 

 

aguardam resultado 
laboratorial 

• 688 
+9,9% 

95  +3,3% 

Algarve  A 
+8% o 

15 Algarve o% 

*Os Carlos referentes à ARSLVT tèm como fonte informações agregadas dos respetivos AGES 
.0N-rE, ros_nELATÓRo DE srrunçAo - DADOS ATE. AS 24 HORAS DO D,A 9 DE JULHO INFODRAFIA 
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Beneficiários 
da ADSE 
passam a 
pagar mais 
por consultas 

Cada atendimento 
poderá vir a subir 
de 3,99 para 5,5 euros 
por utente 

ESTADO  Os beneficiários da 
ADSE poderão vir a pagar 
mais pelas consultas, caso a 
proposta de nova tabela de 
preços entre em vigor. 

Eugénio Rosa, vogal da 
ADSE, justificou na im-
prensa que a proposta traz 
um aumento "moderado" 
do valor pago pelos benefi-
ciários aos prestadores pri-
vados. Assim, o beneficiário 
poderá passar a pagar 5,5€ 
(até aqui paga 3,99€ por 
consulta). Já o preço pago 
pela ADSE sobe dos 14,47  

para os 19,5€, mais 5,03€ 
por consulta. Feitas as con-
tas, os prestadores privados 
que tenham acordo com a 
ADSE passarão a receber 
25€ por consulta, quando o 
valor atual está nos 18,46€. 

Eugénio Rosa avançou 
que será ainda feita a defini-
ção de valores iguais para o 
regime convencionado e 
para o livre (casos em que as 
unidades privadas de saúde 
não têm acordo com a ADSE 
e o beneficiário pede depois 
o reembolso). • 
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TRABALHO 

992 milhões 
em apoios 
excecionais 
A Segurança Social pagou, até ao 
momento, 992 milhões de euros em 
apoios excecionais. Os dados fo-
ram divulgados pela ministra do 
Trabalho, Solidariedade e Segu-
rança Social. «No total das medi-
das que temos em curso, temos 
até ao momento 992 milhões de 
euros pagos, abrangendo 1,3 mi-
lhões de pessoas e 108 mil em-
presas», avançou Ana Mendes Go-
dinho. Este valor abrange não só 
o layoff simplificado, mas tam-
bém outras medidas de ajuda a fa-
mílias e empresas como o apoio 
às famílias por causa do fecho das 
escolas, apoio aos sócios-gerentes, 
baixas por isolamento, doença ou 
primeiros apoios aos trabalhado-
res informais. 
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TAP: um case study a curto prazo? 

U
ma das coisas boas que 
esta pandemia me-tem pro-
porcionado é a de assistir 

a diversos Webminars, seja sobre 
temas na área a que atualmente 
mais me dedico, Corporate Gove-
nance, ou outros, de cariz econó-
mico e social. Assim, vou ouvin-
do com quem posso aprender 
sempre com a preocupação de me 
inteirar de como se vai perspeti-
vando o futuro, nas empresas e 
na sociedade. 

Pensando nisto e nos benefícios 
de ouvir terceiros melhor infor-
mados, fiquei siderado quando 
soube que as reuniões do Infar-
med iam terminar. Aquilo que eu 
acreditava ser uma ferramenta 
de coordenação entre as autori-
dades da Saúde e os políticos, afi-
nal não tinha utilidade decisória. 
Ou teria sido pela altercação re-
centemente ocorrida entre Costa 
e Temido ter transparecido cá 
para fora? Mas a utilidade não se 
sobrepõe à lamentável falta de 
sentido de Estado de quem ousou 
contar o que deveria ter perma-
necido intramuros? 

Felizmente que Costa, reconhe-
cendo a sua utilidade, já veio 

garantir que as reuniões iriam 
continuar embora não marcasse 
data para ocorrer. As autoridades 
de Saúde devem manter canais 
abertos com o Governo para o 
ajudar no controlo da pandemia. 
Estão `no campo', conhecem a 
realidade e nestes momentos, em 
que muitos dos países europeus 
baseados em dados objetivos nos 
cortam a vinda de turistas a Por-
tugal, seria tremendo 'tiro no pé' 
cortar estas ligações de obtenção 
de informação. 

Claro que Rui Rio ajudou à fes-
ta, referindo a «pouca utili-

dade das mesmas». Mas tam-
bém quem quer evitar que o 
primeiro-ministro se desloque 

MANUEL BOTO 
ECONOMISTA 

quinzenalmente ao Parlamento 
para a democracia se exercer en-
tre Governo e oposição, referin-
do que o desígnio principal é tra-
balhar e não ser questionado du-
rante horas, já pouco nos pode 
surpreender. 

Até pode estar a pensar, por an-
tecipação, que se um dia estiver 
nesse lugar seria ótimo eximir-se 
a essa 'chatice' de quinzenalmen-
te ser questionado sobre a sua go-
vernação. Assim, o melhor é ma-
tar e já esta questão. Mas esquece 
que com posições destas subalter-
niza o PSD face ao PS de Costa e 
os seus militantes, convencidos 
que a decidir assim só lá chegará 
no Dia de São Nunca, tarde ou ce-
do lhe apresentarão a fatura. 

Pedro Nuno Santos (PNS), en-
tretanto, embalado pela na-

cionalização parcial da TAP, veio 
afirmar-se como o paladino da 
`geringonça' em entrevista à tele-
visão. As suas declarações como 
convicto esquerdista que prefere 

Falta convencer, um 
que seja, a vir para 
uma TAP muito 
endividada e com este 
enquadramento 
político, ansioso por 
influenciar a gestão... 

.11 'AI 

candidatos presidenciais do PCP 
ou Bloco a Marcelo, caso o seu PS 
não apoie qualquer candidato, 
são clarificadoras da sua posição 
de princípio e retiraram impacto 
na entrevista ao tema da TAP. 

Foi pena. A TAP vai ser a cur-
to prazo um 'case study' dada a 
falta de capitais próprios que 
sempre teve desde há décadas, a 
forte concorrência das low-cost" 
e um investimento ruinoso no 
Brasil (um prejuízo superior a 
500 milhões de euros). Adicional-
mente, o papel de ligação às co-
munidades e cobertura do pró-
prio território nacional são fato-
res condicionantes de qualquer 
estratégia. 

Assim, o anterior acionista de 
referência optou por investir for-
temente na renovação da frota 
(com base em capitais alheios) e 
em novas rotas como os Estados 
Unidos até como fator de diver-
sificação de risco e onde acredi-
tava que a TAP poderia ter uma 
vantagem competitiva decorren-
te da localização geográfica do 
seu lzub'. A pandemia veio tra-
var esta estratégia à qual faltou 
tempo para se demonstrar da 
sua razão. 

Curiosamente, PNS com a sua 
visão esquerdista reconhece, 
como qualquer liberal, que há 
que iniciar reestruturações na 
TAP além de ter de ir procurar 
nos mercados internacionais 
um gestor qualificado mesmo 
que tenha de abrir e bem 'os cor-
dões à bolsa'. Excelente política 
de nomear quem sabe, embora a 
nível internacional haja poucos 
que conhecem o mercado e os 
que há são muito bem pagos. 
Falta convencer, um que seja, a 
vir para uma TAP muito endivi-
dada e com este enquadramento 
político, ansioso por influenciar 
a gestão. 

P.S. 1 - O irlandês Paschal Dono-
hoe ganhou a Presidência do Eu-
rogrupo o que significa a derro-
ta de Costa, Centeno e todos 
aqueles que apoiavam a candida-
ta espanhola (Nadia Caviiio) 
como a França e Alemanha ao 
cargo de presidente do Eurogru-
po; dada a vitória dos países 'fru-
gais' isto pode significar que o fu-
turo a curto prazo para Portugal 
se pode complicar no que diz res-
peito aos subsídios a receber e 
sua distribuição. 

4  a' 

_ 
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VOOS 
DE MINERVA 
Gonçalo 
Leite Velho 

PRESIDENTE DO SNESUP 

Integração 
combate à Covid-
-19 demonstrou a 

  importância da 
Ciência, quer na produ-
ção de uma vacina, quer 
no tratamento, quer no 
diagnóstico, quer no co-
nhecimento do contágio, 
quer nas decisões sobre 
como lidar com a pande-
mia e reagir às suas con-
sequências. É apenas uma 
entre as várias questões 
que trabalham e bem os 
nossos cientistas. O seu 
trabalho tem um extenso 
reconhecimento interna-
cional, mas por cá não se 
ouvem palmas. 

Ao longo dos anos er-
rou-se profundamente na 
forma como se lidou com 
oexercício profissional 
destas pessoas. Prçcari-

 

PRECARIZOU-SE 
A GERAÇÃO MAIS 
QUAL1FIÇADA DE 

SEMPRE 

zou-se, desvalorizou-se e 
explorou-se a geração 
mais qualificada de sem-
pre. Um erro pago em su-
bemprego e emigração. 

A Comissão de Alto Ní-
vel criada pelo Governo 
apontou finalmente para 
ocaminho da profissio-
nalização, integração em 
quadros de pessoal e re-
forço do financiamento 
estrutural. 
Em suma, os cientistas 
devem ser enquadrados 
na carreira de investiga-
ção, sendo reconhecidos 
como profissionais de 
pleno direito. 

A OCDE começou tam-
bém um projeto que de-
monstra igual preocupa-
ção. Estas boas notícias 
obrigam a implementar já 
políticas de integração. É 
ocaminho urgente, para 
um Portugal diferente. s 
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FOGO CRUZADO 
POR JOÃO 

FERREIRA 
Pivô 

CMTV 

HERMÍNIO BARRADAS 

"SISTEMA PRISIONAL CAMINHA 
PARA O COLAPSO" 

Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda 
Prisional diz que falhas cruciais podem levar a altercações 

r 

O SISTEMA PRISIONAL ESTÁ 
BEIRA DA RUTURA? 

Ou algo é feito com impacto 
ou caminhamos rapidamente 
para algo semelhante a um 
colapso. 

O FUTURO É ASSUSTADOR? 
Paira uma apreensão negativa 
dada falta de concursos e a 
constante falta de vontade po-
lítica do Governo pôr em práti - 
ca aquilo a que se propõe. 

HÁ 3927 GUARDAS PRISIO-
NAIS PARA 49 PRISÕES. 
MENOS 950 DO QUE 
O ESTIPULADO. É POR ISSO 
QUE HÁ PRISÕES SÓ COM 
DOIS GUARDAS À NOITE? 
Sim. Umas porque não têm 
mais e outras por fatores exter-
nos, como custódias em hospi-
tais civis. 

OS RECLUSOS 
APROVEITAM-SE DA FALTA 
DE GUARDAS? 
Aproveitam. Todos sabem que 
o trabalho preventivo e a pre-
sença de guardas nos espaços 
são dissuasores mas se não há... 

O RISCO DE MOTINS É REAL? 
Emergem condições para que 
ocorram mais falhas cruciais 
que possam levar a alterca-
ções. Seria interessante saber 
onúmero de consultas adiadas 
por incapacidade do sistema. 

COM MAIS GUARDAS OS SUI-
CÍDIOS PODIAM DIMINUIR? 
Se os quadros estivessem com 
pletos, provavelmente sim. 

ii 
Direitos 
dos reclusos 
correm o 
risco de ser 
mais afetados 

NAS CHEFIAS O CENÁRIO 
DE ESCASSEZ AINDA É MAIS 
PREOCUPANTE? 
Faltam mais de 150 chefes. Se 
a tutela está a pensar substi-
tuir os chefes pelos poucos 
guardas que há não se avizi-
nham tempos pacíficos... além 
de colocar em causa a eficácia 
do comando. 

HÁ GUARDAS A GANHAR 
MAIS DO QUE OS CHEFES. 
COMO É POSSÍVEL? 
É urna trapalhada estatutária. 
Chefes graduados a ganhar 
menos que subordinados. A 
única classe profissional onde 
`tenentes' ganham mais que 
'capitães'. Deve ser uma fór-
mula motivacional inovadora. 

O NOVO PROJETO 
DO CÓDIGO DEONTOLÓGICO 
DOS GUARDAS PRISIONAIS 
CONTEMPLA UMA 'LEI 
DA ROLHA? 
É um verdadeiro atentado à li-
berdade de expressão num país 
livre e democrático. É este o 
princípio de transparência do 
Estado? 

QUAL A ATITUDE 
DO GOVERNO PERANTE 
TODO ESTE CENÁRIO? 
Tangível, nenhuma. É frus-
trante! E sem afetação devi-
da de recursos, agravam-se 
as condições laborais e os 
direitos dos reclusos correm 
o risco de ser ainda mais 
afetados. 
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BE dá prioridade 
às leis laborais 
na negociação 
do OE para 2021 

Catarina Martins diz que regulação do trabalho 
é essencial para responder à "fratura" da crise 

NEGOCIAÇÃOA  coordenado-
ra do Bloco de Esquerda 
(BE) admitiu que as conver-
sações com o Governo para 
o Orçamento do Estado de 
2021, que arrancam na quar-
ta-feira, vão ser difíceis e in-
dicou como prioridade a le-
gislação laboral. 

A quatro dias da reunião 
agendada com o primeiro-
-ministro, António Costa, 
para falar sobre o Orçamen-
to e o Plano de Estabilização 
Económica e Social (PEES), 
para fazer face à pandemia 
de covid-19, Catarina Mar-
tins afirmou que vai ouvir 
"com muita atenção" o 
"projeto do Governo" para 
as contas do próximo ano, 
mas deixou, desde logo, 
uma prioridade, os direitos 
e a legislação laboral, a par 
da necessidade de maior in-
vestimento nos serviços 
públicos. 

A meio de uma reunião da 
mesa nacional do BE, prin-
cipal órgão entre congres-
sos, a líder bloquista citou o 
próprio António Costa para 
ajudar à sua argumentação. 

"Como o primeiro-minis-
tro acabou por reconhecer 
face à Organização Interna-

  

cional do Trabalho [01T], se 
a desregulação do trabalho é 
a maior fratura exposta des-
ta crise, então os direitos, a 
regulação do trabalho deve 
ser a primeira resposta a 
esta crise", afirmou. 

Segundo o "Expresso", o 
chefe do Governo convocou 
BE e PCP para uma reunião 
na quarta-feira, na Residên-
cia Oficial de São Bento, em 
Lisboa, com o Orçamento 
de 2021 e o PEES na agenda. 

Catarina Martins afirmou 
que os bloquistas não deixa-
rão de levar para a reunião 
os temas que consideram 
importante para a discus-
são, como o "reforço dos ser-
viços públicos essenciais, 
Serviço Nacional de Saúde e 
escola públicas", e também 
a "questão do emprego", 
que "é fundamental neste 
momento", e "da regulação 
laboral". Isto porque, argu-
mentou, o que poderia 
acontecer "era manter a 
desregulação laboral", per-
mitir a ideia de que "o apoio 
às empresas fosse um pré-
mio a quem prejudicasse os 
trabalhadores mais depres-
sa porque não tem uma vi-
são de longo prazo". • 
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Escolas do Turismo de Portugal vão ter mais de 1700 vagas no próximo ano letivo 

Turismo de Portugal 
forma 648 alunos 
em ano de pandemia 

Alunos finalistas avaliam possibilidades de emprego. 
Escolas vão manter as vagas no próximo ano letivo 

Ana Laranjeiro 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt 

SAiDAS  Com o turismo aba-
lado pelo efeito da pande-
mia, as 12 escolas do Turis-
mo de Portugal avançam 
que vão fazer uma monito-
rização da empregabilidade 
dos 648 alunos que estão a 
terminar agora os cursos, 
mas vão manter as vagas 
previstas para o próximo 
ano letivo. 

Ainda em fevereiro, a as-
sociação AHRESP dizia que 
a hotelaria e restauração 
precisavam de mais de 40 
mil pessoas, num setor que 
vinha a crescer de ano para 
ano e era um dos principais 
motores da economia. Mas, 
em poucas semanas, a co-
vid-19 entrou em força e o 
cenário mudou. As portas 
fecharam-se e, ao contrário 
de outros anos, a atividade 
não reforçou os seus qua-
dros para a época alta. 

O Turismo de Portugal 
tem 12 escolas que formam 
recursos humanos para as 
várias áreas do setor. No fi-
nal deste ano letivo - ainda 
não terminou para muitos -
serão mais de 600. "Este  

ano, apesar das circunstân-
cias, vamos conseguir que 
648 alunos, de 12 cursos, 
terminem a sua formação", 
diz Luís Araújo, presidente 
do Turismo de Portugal. 

Com uma forte compo-
nente prática, os cursos têm 
na sua maioria um progra-
ma de estágios integrados 
na formação. Com a pande-
mia, esta realidade teve de 

FUTURO 

Próximo ano letivo 
As escolas do Turismo de 
Portugal já preparam o pró-
ximo ano. Têm 1740 vagas, 
distribuídas por 12 cursos. 
As vagas para o próximo 
ano são coincidentes com 
as disponibilizadas em 
anos anteriores. 

Ensino à distância 
As escolas vão reforçar a 
transformação digital 
"criando soluções de ensi-
no à distância". 

ser ajustada. Os estágios dos 
alunos do 1. e anos foram 
adiados. Só os alunos finalis-
ta s , que têm de ter esta 
componente para termina-
rem a sua formação, é que a 
realizam. Como nem sem-
pre há possibilidade de fazer 
estágio numa empresa devi-
do à covid, as escolas dão ao 
aluno a alternativa de subs-
tituir o estágio por um tra-
balho de investigação apli-
cada. 

Mas o futuro profissional 
destes jovens ainda não é 
claro. Luís Araújo, questio-
nado se, tal como no passa-
do, os alunos que terminam 
os cursos já têm colocação, 
admite: "Por enquanto, ain-
da não temos dados concre-
tos que nos permitam ava-
liar esta questão. Na sema-
na passada, terminaram a 
generalidade das nossas tur-
mas do 3.° ano e muitos des-
ses alunos estão neste mo-
mento a avaliar as suas op-
ções, a restabelecer contac-
tos e a verificar as op-
ções/alternativas de traba-
lho que têm. Iremos fazer 
uma monitorização deta-
lhada deste processo de em-
pregabilidade". • 
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Partidos

Lei laboral será 
prioridade do BE nas 
negociações do OE
A mesa nacional do BE 
aprovou ontem uma resolução 
que lista 11 “lições práticas da 
pandemia”. Na última, o BE 
assume-se como uma 
alternativa para a governação 
com um “programa de 
esquerda anticapitalista, 
popular e socialista na 
resposta à crise”. “O PS 
preferiu não ter um acordo à 
esquerda no início da 
legislatura. Recusou esse 
acordo porque não queria 
alterar nada na legislação 
laboral”, explicou Catarina 
Martins no fim da reunião de 
bloquistas, aproveitando para 
sublinhar que na preparação 
do próximo Orçamento do 
Estado, que começa na 
próxima semana, “uma 
matéria central para o Bloco 
são as condições do trabalho e 
a legislação laboral”.
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GREVE NACIONAL NA CP 
evisores e trabalhadores das 

R bilheteiras da CP vão fazer 
uma greve nacional no dia 24 de ju-
lho. Os funcionários da transporta-
dora vão estar em protesto durante 
24 horas. exigindo que a empresa 
retire a proposta de regulamento de 
carreiras apresentada no passado 
dia 2. Segundo o sindicato, é uma si-
tuação "humilhante'. 
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JOSÉ 
GUSMÃO 
EURODEPUTADO DO BE 

O Parlamento Eu-
ropeu aprovou por 
larga maioria o 
seu relatório so-
bre emprego, cen-
trado na inclusão 
e no bem-estar 
das pessoas. 

MARIA DO CÉU 
ALBUQUERQUE 
MIN. DA AGRICULTURA 

O CDS classificou 
ontem de "irrisó-
rios" e "insultuo-
sos" os apoios do 
Governo para os 
agricultores afe-
tados por intem-
péries. 
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Trabalhadores sem 
diploma estão a descer 
no elevador laboral 
Portugal é onde mais aumentou peso de homens e mulheres 
que so encontram empregos abaixo das qualificações que têm. 

—MARIA CAETANO 
maria.s.caetano@d i n hei rovivo.pt 

Para os profissionais sem diploma, 
o tiro de partida para o mercado la-
boral dá-se, cada vez mais, uns pas-
sos atrás do que seria de esperar. O 
desajustamento de competências é 
cada vez maior não só em Portugal, 
mas é por cá que mais sobe a pro-
porção de quem estudou até ao en-
sino secundário e apenas consegue 
emprego menos qualificado. Afeta, 
sobretudo, as mulheres. 

As conclusões são da OCDE, que 
no último relatório anual sobre os 
mercados laborais, o Employment 
Outlook 2020, procura perceber os 
efeitos de uma crescente polariza-
ção do emprego nas economias 
avançadas. O aumento das compe-
tências, com mais gente na univer-
sidade, mas também a automação 
e a transferência de empregos de 
qualificações médias para outros 
países, estão a encolher as oportu-
nidades de quem não foi além do 
ensino secundário um pouco por 
toda a OCDE. Um dos resultados 
visíveis é o de esses trabalhadores 
estarem a ser acomodados cada  

vez mais em trabalhos de baixas 
qualificações. "Os trabalhadores 
sem educação superior estão a des-
cer no elevador do emprego", diz a 
organização. 

Em Portugal, as mulheres ape-
nas com o ensino secundário colo-
cadas em profissões de menor qua-
lificação passaram de 8% para 
29%. Nos homens, passou dos 8% 
aos 18% desde meados da década 
de 1990 até 2018. São os maiores 
crescimentos observados na análi-
se da OCDE a 25 países. 

Não subir é para poucos 
Portugal é simultaneamente o país 
onde é mais dificil fazer o caminho 
inverso: chegar com qualificações 
médias aos empregos com mais al-
tas qualificações. Na década de 
1990, esta era a realidade para 28% 
dos homens portugueses com es-
tudos até ao secundário, mas a 
percentagem que caiu para apenas 
20%. Entre as mulheres, a descida 
foi de 18% para 14%. 

Mas esta não é uma tendência 
geral. Na verdade, são mais os paí-
ses onde o elevador laboral sobe. A 
OCDE dá os exemplos da Dina-

  

marca, Alemanha, Noruega e Sué-
cia, onde as oportunidades de subir 
para quem não tem uma licencia-
tura têm vindo a crescer significa-
tivamente. "Ter bons empregos 
para trabalhadores que obtiveram 
apenas qualificações médias não 
resulta de forças estruturais inul-
trapassáveis. A automação e a glo-
balização reduziram o número de 
oportunidades. No entanto, os paí-
ses que aumentaram as oportuni-
dades para quem tem qualificações 
médias partilham um conjunto de 
políticas comuns: têm instituições 
e práticas fortes de diálogo social, 
assim como uma ênfase na educa-
ção e formação profissional". 

Apesar disso, as vantagens do 
ensino vocacional aparecem bas-
tante diluídas na análise feita pela 
OCDE. Se quem passou pela for-
mação profissional parece ter mais 
empregabilidade, não está em van-
tagem para obter um emprego 
mais qualificado. Em Portugal, 
também, são estes os trabalhado-
res mais suscetíveis à precarieda-
de, com uma percentagem de 46% 
de contratados a prazo (36% no 
ensino secundário regular). 
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Regresso às aulas: Fen-
prof pede reunião à DGS 
As orientações enviadas às es-
colas pela Direção-Geral da 
Saúde, em que não se fixa um 
número máximo de crianças 
por sala nos jardins de infân-
cia nem a obrigatoriedade de 
distanciamento físico entre 
alunos em qualquer nível de 
ensino, estão a preocupar os 
professores. A Fenprof pediu, 
por isso, uma reunião com a 
diretora da DGS.
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Maior impacto da quebra 
turística a partir de 
outubro. Governo prepara 
programa de apoio 
específico para a região

Ingleses agudizam crise no Algarve

“Já tínhamos cancelado todas 
as reservas do Reino Unido até 
15 de julho, agora os tour ope-
rators [operadores turísticos] 
também cancelaram todas até 
31 de julho e, além dos cance-
lamentos, também não surgem 
novas reservas, porque não se 
sabe o que vai acontecer”. A 
síntese é de Mário Ferreira, 
CEO do grupo NAU, que detém 
oito hotéis no Algarve. Num 
ano que já estava a ser mau, 
a decisão do Governo inglês, 
de excluir Portugal da lista de 
destinos seguros, acabou com 
a esperança de que o verão pu-
desse minorar a crise no turis-
mo algarvio. O maior impacto 
é esperado a partir de outubro.

“Numa primeira fase, os tour 
operators estavam a aguardar, 
e chegaram mesmo a pressio-
nar o Governo britânico para 
que Portugal ou pelo menos 
[o aeroporto de] Faro fosse 
incluí do na lista”, continua 
Mário Ferreira. “Agora, como 
é que podem aconselhar o des-
tino, sem se saber o que vai 
ser o futuro?”, questiona. No 
grupo NAU, que “nos últimos 
anos tem apostado no mercado 
nacio nal”, os britânicos ainda 
assim representavam 23% do 
total da ocupação anual. Mas, 
em outras unidades, o impacto 
é maior. Raul Martins, presi-
dente da Associação da Hotela-
ria de Portugal, já avançou que, 

depois da decisão do Governo 
britânico, “houve uma quebra 
de reservas de 70% em julho, e 
agosto será parecido”.

Na praia da Oura, em Albu-
feira (concelho do Algarve que, 
juntamente com Loulé e Sil-
ves, recebe anualmente mais 
turistas britânicos), apenas um 
quarto dos toldos é que está 
alugado. E isto num ano em 
que as concessões até foram 
obrigadas a reduzir o número 
de zonas de sombra, devido às 
regras de segurança. “Rece-
bíamos muitos ingleses, eram 
mesmo a maioria”, explica Má-
rio Pombo, nadador-salvador 
na praia. Nascido em Albufeira, 
Mário refere que os ingleses 
costumavam começar a “che-
gar em março, abril, para o 
golfe e para as despedidas de 
solteiro”. Depois aumentavam 
nos meses de verão, e muitos 
ainda escolhiam o Algarve para 
férias em setembro ou outubro. 
“Agora isto é um deserto”, diz, 
enquanto conduz pelas ruas de 
Albufeira, da praia para casa, 
para ir almoçar: “Encontrei 
uns 50 carros, nos outros anos, 
tenho de ir de moto para não 
ficar preso no trânsito.”

No empreendimento de Vale 
do Lobo, no concelho de Loulé, 
o anúncio da exclusão de Portu-
gal da lista do Governo britânico 
acabou por não provocar gran-
des alterações, mas apenas por-
que estas já se notavam. “Num 
ano normal, os turistas britâni-
cos representam 60 a 70% da 
ocupação, este ano já estavam 
nos 20%” adianta Suzana Gas-
par, diretora de Alojamento de 

Vale do Lobo, acrescentando 
que “não se registaram cancela-
mentos” desde que foi conheci-
da a decisão. Por oposição, regis-
tou-se uma subida no mercado 
nacional, que em 2020 está a 
representar cerca de metade do 
total da ocupação, mas é insufi-
ciente para compensar as per-
das. “Julho foi muito fraco, com 
uma ocupação a rondar os 25%. 
Para agosto acreditamos que 
vamos ficar nos 60%”, resume 
Suzana Gaspar.

Se o cenário atual é grave, as 
perspetivas são ainda piores 
para o que pode acontecer a 
partir de outubro, altura em 
que cai abruptamente a procu-
ra turística (e as receitas). Sem 
a faturação que, normalmente, 
lhes permite subsistir durante 
a época baixa, muitas das 70 

mil empresas que existem no 
Algarve podem vir a fechar. 
“Olho para o futuro de forma 
muito pessimista”, reconhece 
Mário Ferreira. “Mais de 70% 
do PIB do Algarve provém do 
turismo, cerca de 20% é Admi-
nistração Pública, e sobram 8% 
para outras atividades”, descre-
ve o CEO do grupo NAU, “com 
uma quebra estimada de 60% 
no turismo, o impacto é óbvio”.

Atualmente, a região conta já 
com cerca de 28 mil desempre-
gados — num aumento homó-
logo de 202% em relação 2019. 
Grande parte destas pessoas, 
tradicionalmente, trabalhavam 
na área do turismo (hotelaria, 
restauração, transportes, etc.), 
entre abril e outubro, o que lhes 
permitia receber o subsídio de 
desemprego nos restantes me-
ses. Agora, sem descontos para 
a Segurança social, não o vão 
poder fazer. Aos desempregados 
juntam-se ainda mais de 30 mil 
pessoas em situação de lay-off.

Para evitar o que pode ser 
uma crise social de grandes 
dimensões, na última semana, 
Pedro Siza Vieira, ministro de 
Estado e da Economia, anun-
ciou que o Governo está a pre-
parar um programa específico 
de apoio ao Algarve. O objetivo 
será “ajudar as empresas a so-
breviver” e “mitigar o impacto 
muito negativo da crise “nos 
rendimentos das pessoas”, no 
Algarve. As medidas a adotar 
ainda não estão definidas, e 
dependem, em parte, do apoio 
financeiro da União Europeia.

João Mira Godinho
economia@expresso.impresa.pt

NÚMEROS

202%
foi o aumento do desemprego 
no Algarve

28
mil desempregados  
e 30 mil em lay-off
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Marcelo de férias 
nas ilhas e Algarve
O Presidente vai dividir as 
suas férias entre as ilhas e o 
Algarve. Quando esteve nos 
Açores, Marcelo prometeu 
que iria lá passar uns dias. 
Quando foi à Madeira, fez o 
mesmo. Mas também tencio
na gozar férias no Algarve, 
no meio de visitas aos 16 con
celhos do distrito mais afeta
dos pela quebra do turismo.

Centeno votado  
na quarta-feira
Uma semana depois da au
dição parlamentar de Mário 
Centeno, o “Relatório Descri
tivo”, da autoria do socialista 
João Paulo Correia, vai ser 
votado na próxima quarta
feira, 15 de julho. Um passo 
dado quando o Iniciativa Li
beral quis travar a nomeação 
com providência cautelar.

Santo António  
com ‘cara lavada’
A Santa Casa da Misericórdia 
do Porto vai investir meio mi
lhão de euros na limpeza da 
fachada do emblemático hos
pital. O enegrecido edifício, 
gizado pelo arquiteto inglês 
John Carr, “nunca foi lavado” 
e irá ressurgir “em todo o seu 
esplendor” em 2021.

BE quer avaliar  
idoneidade da Galp
O Bloco de Esquerda quer sa
ber se a gestora da Galp Ener
gia que esteve no Conselho 
de Supervisão da Wirecard, 
a fintech alemã envolvida 
num escândalo financeiro, 
tem condições para estar no 
cargo da petrolífera nacional. 
Por isso enviou uma pergunta 
à Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários, que, há 
semanas, lembrou que não ti
nha poderes nestas situações.

24h

Horta Osório 
disponível  
para regressar 
a Portugal E6

Operação 
secreta de 
Maduro passou 
por Bissau P29

Bolsonaro:  
ex-ministro  
da Saúde  
arrasa gestão P31A MALA 

PERDIDA  
DE MÁRIO DE  
SÁ-CARNEIRO

Era um dos maiores 
mistérios da literatura 
portuguesa do século 
XX. Até agora, 
ninguém sabia  
o destino de alguns 
dos papéis que o poeta 
deixara no quarto de 
hotel onde se suicidou, 
em Paris. Julgavam-se 
perdidos para sempre. 
Foram encontrados 
num lugar improvável: 
o arquivo dos 
herdeiros de  
Aquilino Ribeiro
R20

Costa Silva pede 
união: “O que vem  
aí será ainda pior”

Governo e partidos  
da esquerda reúnem-se 
na quarta-feira para 
começarem a negociar 
OE e retoma da economia

Depois do percalço do Orça
mento suplementar, o Gover
no acredita que não há uma 
rutura com a esquerda e par
te esta semana em busca de 
consenso em torno do Orça
mento para 2021 e do plano 
de retoma da economia. Leva 
na mão um draft das ideias 
de António Costa Silva, que 
traçam um cenário mais ne
gro para a economia. Para as 

negociações do primeiro Or
çamento do Estado de João 
Leão, o Governo garante que 
não vai “com um ângulo fe
chado” para as conversas, mas 
a esquerda desconfia. Não dei
xar descolar PCP e BE nesta 
altura será crucial para a equi
pa de António Costa, que en
frenta um futuro que se prevê 
negro, com todos os riscos a 
concentraremse em outubro. 
A pandemia pode agravarse, 
as associações comerciais avi
sam para uma possível vaga 
de falências e despedimentos, 
e o dinheiro da Europa só che
gará mais tarde. P8a10

Emigrantes 
com medo de 
regressarem 
no verão

Imposição de quarentena 
obrigatória está  
a deixar os portugueses 
no estrangeiro 
preocupados

A crise no turismo vai arrastar 
o PIB para baixo e os empre
sários do Algarve avisam que 
o pior vem em outubro. Até 
os emigrantes, que ajudam a 
economia no verão, estão com 
dificuldades para virem passar 
férias a Portugal. P7eE17

Risco em 71 
protetores 
solares 
pediátricos 

Estudo identificou 
29 substâncias 
“potencialmente nocivas” 
em cremes e sprays à 
venda no mercado

As substâncias identificadas 
podem afetar o sistema hor
monal, o metabolismo, o cres
cimento e causar problemas 
de fertilidade ou alergias. Be
bés não devem usar protetor e 
a utilização de sprays deve ser 
afastada em crianças. P25 

Prostituição 
e droga 
financiam 
neonazis 

Vários elementos 
da extrema-direita 
portuguesa receberam 
formação paramilitar  
na Ucrânia 

Negócios ilícitos que incluem 
venda de armas, droga, suca
ta e prostituição são uma das 
principais fontes de financia
mento da extremadireita por
tuguesa. Parte do lucro não 
vai para a causa, mas para o 
bolso dos neonazis. P28 

DGS alertada 
para grande 
pico de infeções 
em outubro
> Aumento de casos será visível três semanas após 
início das aulas > Escolas avisam que orientações  
são impraticáveis > Governo vai reforçar cuidados 
intensivos e alargar vacina da gripe a mais pessoas P18,20e21

www.mantovani.pt

SOLUÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL DA CAIXA

ESTE VERÃO INVISTA NA SUA CASA COM O APOIO DA CAIXA.
CONFIANÇA FEITA DE CERTEZAS. SAIBA MAIS EM CGD.PT
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A história do trimestre mais 
negro da economia portuguesa
Economistas apontam queda histórica do PIB. Média das projeções sinaliza tombo  
de 16,5%. Atividade afundou em abril e melhorias em maio foram pouco visíveis

Sónia M. Lourenço

São tempos inéditos os que se têm 
vivido em Portugal — e no mundo — 
nos últimos meses, na sequência da 
pandemia de covid-19. Como inéditos 
são os números da crise económica 
que o surto do novo coronavírus está 
a arrastar. Antecipando os números 
que o Instituto Nacional de Estatísti-
ca (INE) irá avançar em meados de 
agosto, o Expresso ouviu vários econo-
mistas sobre a evolução da economia 
portuguesa no segundo trimestre do 
ano e não restam dúvidas que a queda 
foi histórica.

A média das projeções do banco 
Santander, do BPI, do ISEG e do NE-
CEP/Universidade Católica aponta 
para uma contração do Produto In-
terno Bruto (PIB) de 16,5% em termos 
homólogos. Para ter uma ideia da di-
mensão inédita do tombo, basta notar 
que, até aqui, a queda trimestral mais 
severa sofrida pela economia portu-
guesa na história da democracia foi 
de 4,5%, quando Portugal estava sob 
a égide da troika. Quanto à evolução 
em cadeia, a média das previsões é 
de uma contração de 14,5%. Para o 
conjunto do ano, o cenário repete-se: 
uma queda inédita. A média das proje-
ções (que não incluem o ISEG por este 
número estar em revisão) indica uma 
contração do PIB de 10,5%. Até aqui, a 
queda mais marcada tinha acontecido 
em 2012, nos 4,1%.

Este número significa que o PIB vai 
continuar a cair no terceiro e no quar-
to trimestres de forma expressiva em 
termos homólogos (11,6%, em média), 
apesar de começarmos a assistir a va-
riações em cadeia positivas. João Bor-
ges Assunção, professor da Católica 
Lisbon School of Business & Econo-
mics, chama a atenção para a evolu-
ção da economia na reta final do ano. 
“Uma queda homóloga inferior a 5% 
no quarto trimestre seria muito boa 

notícia”, já que permite admitir “uma 
recessão curta com rápida recupera-
ção da normalidade”. Caso contrário, 
“a destruição de capacidade produtiva, 
emprego e rendimento só permitirá 
uma recuperação lenta e penosa”.

A timidez da retoma

A história do segundo trimestre conta-
-se em duas penadas. Com o país em 
confinamento durante todo o mês de 
abril, a atividade económica caiu a 
pique. Já em maio, apesar do início do 
desconfinamento, as melhorias foram 
pouco visíveis. É nesse sentido que 
apontam os indicadores disponíveis, 
sinalizando a timidez da retoma da 
atividade (ver caixa ao lado), ainda 
que a informação disponível sobre 
maio seja ainda parcelar e para junho 
quase inexistente.

“Não estamos a ver a recuperação 
rápida após o confinamento que se 
chegou a pensar que podia aconte-
cer”, vinca José Maria Brandão de 
Brito, economista-chefe do Millen-
nium bcp. Isto“significa que a crise 
está a deixar marcas duradouras na 
economia nacional”, alerta. Rui Cons-
tantino, economista chefe do banco 
Santander em Portugal, aponta no 
mesmo sentido: “Mesmo nas ativida-
des em recuperação, os níveis a que 
estão a operar ainda se situam muito 
abaixo da tendência pré-covid.”

Sinal disso, o indicador coincidente 
do Banco de Portugal para a ativida-
de económica, que procura captar a 
tendência da evolução homóloga do 
PIB, voltou a registar uma redução 
acentuada em maio, tal como já tinha 
acontecido em abril, caindo para um 
novo mínimo histórico.

António Costa, professor do ISEG, 
lembra que “temos assistido a sucessi-
vas revisões de previsões”, tornando-
-se cada vez mais negativas. Muito por 
causa da “consciência de uma maior 
incerteza quanto ao controlo, duração 

ECONOMIA PORTUGUESA TERÁ 
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DA ZONA EURO 
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O QUE DIZEM OS INDICADORES

Indústria
A produção caiu 27,4% em abril e 26% 
em maio, em termos homólogos. O 
recuo no volume de negócios atingiu 
33,3% em abril e 31,2% em maio

Consumo de eletricidade
O consumo médio em dia útil 
encolheu 13,8% em abril, em termos 
homólogos, a maior queda da série do 
INE. Recuo em maio chegou aos 13,2%

Comércio a retalho
O volume de negócios deu um tombo 
de 22,2% em abril, em termos 
homólogos. Em maio, a queda foi 
mais contida: 13,1%

Construção
O sector tem sido a exceção positiva 
na economia. As vendas de cimento 
para o mercado interno registam 
alguma desaceleração, mas ainda 
cresceram 5% em abril

Turismo
O sector ‘parou’ em abril e maio, com 
quebras homólogas de 97% e de perto 
de 95%, respetivamente, nos 
hóspedes e dormidas

Comércio internacional
É uma das incógnitas do trimestre. 
Em abril, as exportações e as 
importações de bens recuaram 39,8% 
e 39,1%, respetivamente. À hora de 
fecho desta edição ainda não eram 
conhecidos os dados de maio

Desemprego
O número de desempregados 
inscritos nos centros de emprego 
aumentou 24%, em termos 
homólogos, em abril e 36,2% em maio

Bruxelas espera que  
a economia encolha 9,8%  
em 2020, o quarto pior  
registo da zona euro

CE. Portugal 
lidera 
corte nas 
previsões

Bastaram dois meses para Bruxelas 
agravar em três pontos percentuais 
a sua previsão para a recessão por-
tuguesa este ano. O corte, o maior 
nas previsões por país publicadas esta 
semana, aponta agora para um tombo 
do Produto Interno Bruto (PIB) de 
9,8%. É um número que deixa isolada 
a projeção do Governo, que espera 
uma queda bem mais moderada, de 
apenas 6,9%. As restantes previsões 
das principais organizações nacionais 
e internacionais oscilam entre contra-
ções de 7,5% e de 9,8%, sendo que as 
últimas a serem revistas (Comissão 
Europeia, Banco de Portugal e OCDE) 
são, precisamente, as mais gravosas.

Caso os números se confirmem, Por-

tugal vai cair mais do que o conjunto 
da zona euro, que irá enfrentar uma 
recessão de 8,7%. Mais ainda, Portu-
gal sofrerá a quarta maior queda da 

zona euro, atrás de Itália, Espanha e 
França, países que se contam entre 
os maiores clientes das exportações 
nacionais.

O agravamento dos números para 
Portugal prende-se com um desempe-
nho pior do que o esperado nos últimos 
meses. A CE aponta para uma quebra 
de 14% no segundo trimestre face aos 
três meses anteriores. Muito por causa 
da paragem forçada da economia com 
o confinamento (ver texto em cima). 
Bruxelas destaca a queda a pique no 
turismo, sector com grande peso na 
economia nacional. O Algarve está 
especialmente vulnerável. A OCDE 
estima que mais de 40% dos empregos 
da região estão em risco. S.M.L. Página 43
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Em tempos  
de pandemia, 
o peso do 
sector do 
turismo é um 
lastro que 
atrasará a 
retoma da 
economia  

FOTO FILIPE 

FARINHA/STILLS

e superação da crise sanitária; maior 
consciência da natureza mundial da 
crise sanitária e da consequente crise 
económica”.

O turismo está no centro do furacão. 
As medidas necessárias de estanca-
mento e combate à pandemia, “pela 
alteração de atitudes que impõe, como 
as regras de distanciamento social, 
afetam particularmente as atividades 
afetas ao turismo e ao lazer”, salienta 
Paula Carvalho, economista-chefe do 
BPI. O sector “parou” em abril e maio. 
Os dados do INE mostram quebras 
homólogas de 97% e de perto de 95%, 
respetivamente. E o cenário para este 
verão é pouco animador, face à deci-
são de países como o Reino Unido de 
excluir Portugal da lista de corredores 
aéreos. O sector que foi um dos prin-
cipais motores nacionais nos últimos 
anos, é agora um lastro que atrasará 
a retoma.

slourenco@expresso.impresa.pt
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OPINIÃO PESSOAS

A queda 
de um 
príncipe
LUÍS  
MARQUES E15

O 
sorvedouro 
da TAP
MIGUEL  
CADILHE E37

Os desafios 
do futuro 
governador 
do Banco 
de Portugal
RICARDO REIS E5

Portugal 
consegue 
atrair gestores 
internacionais 
de topo? E32

GUERRA  
NOS CENTROS 
COMERCIAIS  
Lojistas e proprietários 
dos centros não se 
entendem. Tudo 
porque o Parlamento 
suspendeu a 
componente de renda 
fixa, por sugestão do 
PCP. Os investidores 
do sector já falam em 
danos reputacionais 
para a imagem do país 
devido à interferência 
do Estado em 
contratos entre 
privados E26

> Paulo Sá  
é o novo 
diretor  
de TI e 
digitalização 
da DB 
Schenker E35

> Dicas 5 competências 
para a empregabilidade  
no pós-covid E35

Carlos Costa 
vai avaliar 
governador 
Mário  
Centeno E15

CRISE DO TURISMO  
ARRASTA  

PIB PARA PIOR 
TRIMESTRE  
DE SEMPRE

> Economistas apontam para 
queda média de 16,5% entre abril 
e junho > Portugal vai ter uma das 

recessões mais graves da Europa  
> Empresários do Algarve avisam 

que o maior embate chega  
a partir de outubro E16
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Galp entra 
em projeto 
solar 
de €315 
milhões

Petrolífera adquiriu 
participação em negócio 
da Alpac em Ourique

A Galp acordou investir em 
duas centrais da Alpac Capital 
em Ourique, com um total de 
450 megawatts. A primeira já 
recebeu “luz verde” da REN 
para a ligação à rede elétrica. E13

EDP encaixa 
€3,5 mil 
milhões  
este ano

Quatro negócios nos 
próximos meses darão à 
EDP lucro histórico

Elétrica ultima venda de par-
ques eólicos em Espanha por 
€500 milhões, uma das quatro 
grandes alienações de ativos do 
ano, a concluir já com Mexia 
suspenso. E12

Relação  
da TAP com 
a Azul sob 
escrutínio

Auditoria proposta  
pelo BE quer analisar 
presença da companhia 
brasileira na TAP

Trabalhadores, sindicatos, ges-
tores da empresa e Governo di-
zem que é urgente que a TAP 
recomece a voar, mesmo que no 
início perca dinheiro. Tomada de 
controlo pelo Estado e mudanças 
na gestão estão em curso. E8

António Horta 
Osório  
Presidente  
executivo  
do Lloyds

“O meu 
futuro está 
em aberto 
e não 
excluo 
Portugal”

António Horta Osório anunciou 
esta semana publicamente que 
vai deixar a liderança do britâ-
nico Lloyds dentro de um ano, 
quando terminar o atual manda-
to. Ao Expresso, nas primeiras 
declarações depois do anúncio, 
o banqueiro português não re-
vela o que irá fazer a partir de 

2021, mas deixa tudo em aber-
to: “O meu futuro profissional 
(pós-Lloyds) está totalmente em 
aberto e obviamente não excluo 
Portugal.” E até coloca a hipótese 
de deixar a banca, à qual dedicou 
toda a sua carreira: “Não vejo, 
obrigatoriamente, o meu futuro 
ligado para sempre à banca.” E6
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Anabela Campos  
e Pedro Lima

T
orna-se urgente que 
a TAP retome a mai-
oria dos seus voos — 
esta foi a frase mais 
ouvida esta semana, 
repetida por traba-
lhadores, sindicatos 
e até pelo próprio 
Governo. É que o 

atraso na retoma dos voos permite 
que outras companhias ocupem o seu 
lugar e cava o fosso dos prejuízos.

Com menos de 20% dos voos do que 
tinha antes de ser declarada a pande-
mia de covid-19 — dados do Sindicato 
dos Trabalhadores da Aviação e Ae-

Auditoria Sem entusiasmo do PS, a TAP pós-privatização deverá  
ser auditada. E a relação com a Azul está debaixo dos holofotes

O que pára a TAP? 
Empréstimo chega 
nos próximos dias

roportos (SITAVA) —, a companhia 
aérea portuguesa precisa no entanto 
de ‘investir’ para que os aviões voltem 
a levantar voo.

Há voos programados que acabam 
por não se realizar para não se gastar 
dinheiro. Voar tem um custo elevado, 
não só em combustível como em taxas 
aeroportuárias e em tripulação. Daí 
a urgência em que o dinheiro do em-
préstimo, já aprovado por Bruxelas, 
entre nas contas da companhia. Até 
porque há uma altura em que a empre-
sa terá de assumir perdas para voltar 
a estar nos radares dos passageiros, 
e se for preciso fazem-se voos com os 
aviões mais vazios — é o que admitem 
altos quadros da TAP que se deve fazer.

Com o presidente da Comissão Exe-
cutiva, Antonoaldo Neves, a prazo, e 

sendo o planeamento dos voos uma 
tarefa de que se ocupa, é possível que 
haja menos entusiasmo em planeá-los. 
Dentro da TAP há quem assegure que 
ainda há dinheiro na tesouraria, até 
porque a empresa não tem estado a 
pagar aos grandes fornecedores.

Os números de ocupação dos ae-
roportos, nomeadamente do hub em 
Lisboa, mostram como a TAP está 
distante da ocupação que lhe era ha-
bitual. Em 2019, por esta altura, ocu-
pava quase 60% do Aeroporto Hum-
berto Delgado, neste momento tem 
menos de 30%. O domínio da TAP 
está a vazar para outras companhias. 
Ainda esta quarta-feira, o ministro das 
Infraestruturas admitia em entrevista 
à RTP3 que a alemã Lufthansa estava 
a voar mais do que a TAP para alguns 

destinos no Brasil, antes dominados 
pela companhia portuguesa.

Quem quer ser  
presidente a prazo?

E porque é que o empréstimo ainda 
não chegou à TAP? O Governo tem 
condicionado o financiamento — que 
pode ir até €1,2 mil milhões — à assi-
natura formal do acordo que leva à saí-
da de David Neeleman da companhia 
portuguesa, que se tem arrastado. O 
desfecho estava previsto para esta se-
mana. Depois haverá condições para o 
dinheiro público começar a entrar. Ne-
eleman vende os seus 22,5%, por €55 
milhões, e o Estado passa a ter 72,5%.

Este não é o único assunto pendente. 
O Governo tem outra questão relevan-
te para resolver: a substituição de An-
tonoaldo Neves. O gestor que veio com 
Neeleman da Azul para a TAP não 
vai cumprir o mandato até ao fim. É 
preciso recompor a Comissão Execu-
tiva da empresa, da qual fazem parte 
Raffael Quintas, em representação de 
David Neeleman, e David Pedrosa, em 
representação de Humberto Pedrosa, 
que nesta reconfiguração acionista 
manteve os seus 22,5%.

Vários nomes circularam como hi-
pótese: Fernando Pinto, que presidiu 
à TAP durante 15 anos, foi um deles, 
mas o gestor terá feito saber que este 
é um capítulo encerrado na sua vida.

Relação com Azul no radar

Dentro da TAP cresce a pressão para 
que sejam afastados de quaisquer 
cargos todos os que tenham ligações 
a Neeleman. Mas em foco está es-
sencialmente a relação entre a Azul, 
companhia aérea brasileira da qual 
Neeleman é acionista e presidente do 
Conselho de Administração, e a TAP. 
Esta parceria tem sido considerada 
pelos trabalhadores e sindicatos como 
ruinosa para a TAP por vários motivos 
— e é mesmo um dos pontos que o 

Bloco de Esquerda quer esclarecer na 
proposta de auditoria à gestão privada 
que avançou esta semana.

Algumas questões que levantam 
dúvidas prendem-se com os valores 
que a Azul está a cobrar à TAP pelo 
aluguer de aviões, quando a própria 
Azul paga valores muito inferiores de 
leasing. Ainda foi com Fernando Pinto 
na presidência, mas com Neeleman 
como acionista, que foram alugados 
os primeiros aviões da Azul.

Há também casos de aviões que fo-
ram colocados em Portugal, na área 
de manutenção da TAP, para sofrerem 
alterações de forma a poderem voar 
para os EUA, mas dos quais entre-
tanto a Azul se ‘apropriou’, uma vez 
que foram devolvidos. A Azul ficou 
também com a posição que a TAP 
tinha junto da Airbus para os aviões do 
modelo A350 — a empresa portugue-
sa chegou a ter engenheiros a ajudar 
a desenvolver o avião para as suas 
necessidades mas quem acabou por 
ficar com eles foi a empresa brasileira.

José Sousa, secretário-geral do SI-
TAVA, considera que a TAP teria todo 
o interesse em cortar os laços com a 
Azul. “A TAP foi o veículo de salvação 

A PARCERIA COM A AZUL 
TEM SIDO CONSIDERADA 
RUINOSA PARA A TAP 
PELOS TRABALHADORES 
E SINDICATOS POR 
VÁRIOS MOTIVOS —  
E É UM DOS PONTOS QUE 
O BLOCO DE ESQUERDA 
QUER ESCLARECERPágina 46
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Dono do grupo Barraqueiro 
recebeu rasgados elogios do 
ministro Pedro Nuno Santos, 
que conta com ele na TAP. 
Posição de 22,5% é para manter

Humberto 
Pedrosa, o 
empresário 
‘patriota’

Não passaram despercebidos os elo-
gios de Pedro Nuno Santos a Hum-
berto Pedrosa, primeiro numa entre-
vista à SIC, na sexta-feira da semana 
passada, e depois, na segunda-feira, 
no “Jornal de Negócios”. “Humberto 
Pedrosa, desde a primeira hora, quis 
aceitar as condições que o Estado 
estava a impor. Os partidos com os 
quais trabalhei à minha esquerda po-
dem não gostar do que vou dizer, mas 
é o que é: é um empresário patriota, 
na medida em que podia ter entrado 
num processo de exigência ao Estado 
como fez o seu sócio David Neele-
man.” E não o fez, disse o ministro 
das Infraestruturas na SIC.

Durante as duras negociações en-
tre o Estado e Neeleman, Pedrosa 
tentou funcionar como um elemento 
de conciliação entre as duas partes, 
no interesse em que não avançasse 
uma nacionalização pura e dura que 
resultasse num processo de litigância 
de consequências imprevisíveis. “Teve 
um papel de grande cooperação com 
o Governo, mantém uma posição de 
relevância e um papel importante no 
futuro da TAP”, adiantou Pedro Nuno 
Santos. “Felizmente para Portugal, 
temos empresários assim.”

Ao “Negócios” disse também que 
“no futuro teremos de apresentar um 
plano de reestruturação a Bruxelas 
que será trabalhado com Humberto 

Pedrosa. Quando, no quadro desse 
plano de reestruturação, o Estado 
for chamado a capitalizar a TAP, 
Humberto Pedrosa terá também essa 
oportunidade”.

Em causa está a transformação em 
capital de parte do empréstimo de 
€1,2 mil milhões que o Estado vai con-
ceder à TAP, o que acabará por diluir 
significativamente a posição de 22,5% 
de Humberto Pedrosa. No âmbito dos 
acordos com os acionistas privados, 
o Governo quis que convertessem os 
seus empréstimos à TAP (prestações 
acessórias de €220 milhões) em ca-
pital, algo que foi aceite por Pedrosa. 
O empresário português e Neeleman 
controlavam, em partes iguais, a 
Atlantic Gateway, que, por seu lado, 
tinha 45% da TAP. Com a saída de 
Neeleman, Pedrosa fica com 100% da 
Atlantic Gateway e esta vende 22,5% 
da TAP ao Estado. E é na Atlantic 
Gateway que estão as prestações aces-
sórias de €220 milhões, que serão 
então convertidas em capital, o que 
inclui a parte de Neeleman. Se, ainda 
assim, este valor não for suficiente 
para manter os atuais 22,5%, Pedrosa 
poderá meter mais dinheiro na TAP, 
de forma a não descer daquele pata-
mar. Tudo depende de quanto irá o 
Estado converter em capital.

Humberto Pedrosa é o dono e pre-
sidente do grupo Barraqueiro, que 
está em Portugal, Brasil e Angola. 
Emprega cerca de nove mil pessoas, 
dispondo de mais de 4500 veículos 
rodoviários, ferro-metroviários e flu-
viais, de passageiros e de mercado rias. 
Tem as concessões do comboio da 
Ponte 25 de Abril, em Lisboa, através 
da Fertagus, do Metro do Porto (re-
novada em outubro de 2017) e do Me-
tro Transportes do Sul, operando no 
transporte rodoviário de passageiros 
na região de Lisboa. No final de 2019, 
a decisão do Governo de prolongar a 
concessão da Fertagus — com a justifi-
cação de que era necessário proceder 
ao “reequilíbrio financeiro” — gerou 
polémica, com o PCP e o Bloco de 
Esquerda a dizerem que os interesses 
privados estavam a ser colocados à 
frente dos públicos. P.L.

Salvar a TAP e todos os 
fornecedores que gravitam à 
sua volta é objetivo, a questão 
é quanto vai custar. É feita a 
comparação com o Novo Banco

€1,2 mil 
milhões 
chegam? 
Ninguém 
sabe

Quanto vai custar “salvar” a TAP? 
Ninguém sabe. A incerteza é gran-
de. Esta quarta-feira, o ministro das 
Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, 
disse numa entrevista à RTP3 que 
não poderia garantir aos portugue-
ses que o Estado não meteria mais 
dinheiro na TAP do que os €1,2 mil 
milhões aprovados pela Comissão 
Europeia. A gestão da companhia 
tem admitido que esta é a verba ne-
cessário até ao final do ano. E pe-
diu, inclusive, mais dinheiro, como 
admitiu o secretário de Estado do 
Tesouro, Miguel Cruz. O valor que 
Antonoaldo Neves, presidente da 
TAP, terá pedido foi, soube-se mais 
tarde, €1,5 mil milhões.

A transportadora está a trabalhar 
com vários cenários, um deles apon-
ta já para necessidades próximas de 
€3 mil milhões, montante que fonte 
da empresa não confirma. Vai tudo 
depender da retoma do sector da 
avia ção, ou seja, de quando irá real-
mente acontecer e com que dimen-
são. O Expresso falou com pessoas 
conhecedoras do sector e da com-

panhia, mas ninguém se atreveu a 
avançar com um valor. Porém, todos 
duvidam que €1,2 mil milhões sejam 
suficientes. No primeiro trimestre, 
a TAP teve um prejuízo de €395 mi-
lhões com apenas um mês de pande-
mia. Só em agosto estarão repostos 
cerca de 25% da atividade. 2020 vai 
ser um ano difícil. E ninguém sabe 
como irão reagir os potenciais clien-
tes, que, para já, escasseiam.

A chamada ‘questão de um mi-
lhão de dólares’ — e que leva a que 
muitos façam a comparação com o 
Novo Banco — é quanto realmente 
terá o Estado de injetar na TAP até 
a companhia se tornar sustentável. 
Temem que o Estado, agora dono 
de 72,5%, venha a ser chamado a 
injetar dinheiro na transportadora 
durante anos. A vulnerabilidade da 
economia faz com que esta seja uma 
perspetiva que a maioria dos portu-
gueses rejeita ter no horizonte. No 
Novo Banco já foram injetados quase 
€8 mil milhões — €4,9 mil milhões 
inicialmente e praticamente €3 mil 
milhões de capital contingente —, 
sendo que este montante será pago, 
se tudo correr como o previsto, pelos 
bancos.

Pedro Nuno Santos é cauteloso 
sobre esta matéria.“Chegámos com 
a TAP e com a Comissão Europeia 
a um valor fundado nas previsões 
e nos resultados da própria compa-
nhia, que nos dá a garantia de que 
temos aqui uma folga do ponto de 
vista de liquidez para operar até para 
lá do final do ano”, admitiu na en-
trevista. E mais não quis dizer. Mas 
o ministro não deixou de sublinhar 
que o país perderia mais se deixasse 
a transportadora ir à falência. Seria 
um “custo tremendo para a econo-
mia portuguesa, “muito superior a 
1200 milhões”, sentenciou. A TAP, 
avançou, “compra a mais de mil 
empresas nacionais, num montan-
te de 1,3 mil milhões anualmente”. 
E chutou mais números: é a maior 
exportadora de serviços (€2,6 mil 
milhões por ano). Os números são 
assustadores. Os custos finais, esses, 
tão cedo não saberemos. A.C.

RESGATE

SATA pede €163 
milhões só 
para este ano

O país não tem só uma 
transportadora, também tem 
a SATA, companhia aérea da 
Região Autónoma dos Açores. 
E esta, soube-se esta semana, 
pediu um auxílio do Estado no 
valor de €163 milhões. Embora 
seja um valor sete vezes inferior 
ao que pediu a TAP, é um 
montante significativo e serve 
para suprimir necessidades 
apenas até ao final do ano. 
Tendo em conta a dimensão 
das duas empresas, o que a 
SATA está a pedir é, em termos 
comparativos, mais do que pediu 
a TAP. A SATA tem apenas 12 
aeronaves — a TAP tem 105 — e 
cerca de 1300 trabalhadores. 
Este auxílio terá também de 
ser discutido com a Direção-
Geral da Concorrência. E, tendo 
em conta que a companhia 
tem apresentado prejuízos 
sucessivos, deverá ser obrigada 
também a reestruturar. A SATA 
teve um prejuízo de €53 milhões 
em 2019 e de €53,3 milhões 
em 2018. Os €163 milhões são 
para “prover a necessidades de 
liquidez” até ao final deste ano, 
explicou a empresa. As razões da 
necessidade de uma injeção de 
capital são, avançou, “défice de 
exploração resultante da queda 
abrupta da procura, pagamento 
de dívida vencida a fornecedores 
e amortização das linhas 
de financiamento bancário 
anteriormente contratadas e já 
em situação pós-moratória”. A.C.

da Azul”, afirma, lembrando que em 
2026 a empresa brasileira receberá os 
€90 milhões que emprestou mais cer-
ca de €99 milhões de juros que a TAP 
lhe pagará referentes ao empréstimo 
obrigacionista. É mais do que o valor 
que a empresa emprestou.

Por sua vez, Ricardo Penarroias, do 
Sindicato Nacional do Pessoal de Voo 
da Aviação Civil (SNPVAC), diz que é 
preciso clarificar o que irá acontecer 
aos aviões alugados à Azul e que são 
usados pela Portugália. “Era útil que 
se fizesse uma auditoria à TAP”, con-
clui o sindicalista.

Pedro Nuno Santos, apesar de ter 
levantado dúvidas sobre o papel da 
Azul na TAP, parece estar agora mais 
apaziguado. “A cooperação entre a 
TAP e a Azul e as ligações entre Por-
tugal e os EUA são duas das maiores 
mais-valias que Neeleman deixou para 
o futuro da TAP”, disse em entrevista 
ao “Negócios”. Aliás, causou estranhe-
za a posição suave assumida nesta fase 
pelo Governo em relação ao ‘legado’ 
de Neeleman na TAP — isto depois 
de o ministro ter sido tão crítico nos 
últimos meses face à gestão privada. 
“Temos uma relação muito impor-
tante com a Azul. É nossa intenção e 
da Azul manter essa relação”, disse 
Pedro Nuno Santos à RTP3.

“A ligação aos EUA foi também uma 
mais-valia que David Neeleman trou-
xe à TAP. Temos de a manter e con-
tinuar a apostar nela”, acrescentou.

Auditoria viabilizada?

A deputada do Bloco de Esquerda 
Isabel Pires explica que é preciso ava-
liar se a gestão privada, iniciada em 
2015 com a privatização de parte da 
empresa, não foi prejudicial para a 
TAP. “Percebe-se o peso que David 
Neeleman teve na gestão. O que con-
sideramos é que a gestão privada teve 
escolhas erradas para a TAP. O reduzi-
do número de voos para o Porto é uma 
delas, a existência de uma frota sobre-

David Neeleman trouxe 
a Azul para a TAP, mas 
a relação entre as duas 

empresas tem levantado 
muitas dúvidas  
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dimensionada também, e há ainda a 
própria relação com a Azul, da qual 
não há muitos pormenores.”

Isabel Pires refere que está em causa 
verificar se houve uma gestão “irres-
ponsável” que “não salvaguardou o 
interesse público”. A deputada con-
sidera estranho que o ministro das 
Infraestruturas tenha posto de parte 
as críticas à relação de Neeleman com 
a TAP após ter fechado o acordo de 
saída deste.

Pedro Nuno Santos não se mostrou 
contra a auditoria proposta pelo Blo-
co, mas não se entusiasmou. “Não é 
uma questão para nós, mas pode ser 
feita. Fazem parte da vida das em-
presas. Se o Parlamento entende que 
há essa necessidade, não há nenhum 
problema da nossa parte. Mas temos 
muitas coisas mais importantes a fa-
zer. Não seremos nós um obstáculo”, 
disse na entrevista à RTP3.

Nos partidos com assento parla-
mentar, apenas o PS se opôs a meio 
da semana a essa auditoria. Faltava 
conhecer a posição do PSD para saber 
se o Parlamento poderia formar uma 
maioria e forçar essa auditoria. Todos 
os outros partidos acreditam que se 
justifica investigar o que aconteceu du-
rante os últimos anos de gestão priva-
da da empresa, viabilizando a proposta 
do Bloco. Mas a posição assumida pelo 
ministro abriu a porta para que a au-
ditoria fosse viabilizada pelo PS. Ainda 
assim, fonte oficial do partido diz que 
não antecipa a sua posição.

Entretanto, Pedro Nuno Santos as-
sumiu que não é possível “garantir 
todos os postos de trabalho a todos os 
trabalhadores” da TAP. E acrescen-
tou que “a reestruturação já está a 
acontecer”, pois “não há renovação de 
contratos a termo”. A reestruturação 
está a começar, e o ministro deixou 
claro que não quer que seja Antono-
aldo Neves a fazê-la.

Com Mariana Lima Cunha  
e Liliana Coelho

acampos@expresso.impresa.pt

Em bancarrota, 
Alitalia é 
nacionalizada

A italiana Alitalia é das 
companhias chamada de 
bandeira mais debilitadas da 
Europa — estava em 
bancarrota desde maio de 2017 
e acabou de ser nacionalizada. 
Esta é até agora a única 
nacionalização a 100% no 
pós-covid, já que os auxílios de 
Estado a outras companhias, 
como a Lufthansa, por exemplo, 
passam pela entrada 
temporária do Estado no 
capital e em participações 
relativamente reduzidas. A 
Alitalia vivia já uma situação 
muito difícil antes da pandemia, 
tinha administradores de 
insolvência à procura de 
potenciais interessados, mas 
sem qualquer sucesso. O 
Estado italiano já anunciou que 
vai injetar €3 mil milhões 
naquela que será a nova 
companhia aérea italiana e que 
deverá, em breve, ter um novo 
nome. Desde 2017 e antes da 
pandemia, a Alitalia já tinha 
recebido dois empréstimos do 
Governo italiano, um de €900 
milhões e outro de €400 
milhões. A Comissão Europeia 
tem inclusive aberto uma 
investigação a estes 
investimentos, já que Itália tem 
injetado dinheiro na Alitalia 
sem a luz verde de Bruxelas. 
Recentemente, a comissária da 
Concorrência, Margrethe 
Vestager, prometia novidades 
para breve neste dossiê. Ao que 
tudo indica, este empréstimo 
€3 mil milhões também não foi 
aprovado pela CE. O Expresso 
questionou a Direção-Geral da 
Concorrência (DGComp), mas 
não obteve qualquer resposta 
até ao fecho da edição. A nova 
companhia, admite a imprensa 
internacional, será mais 
pequena e o atual número de 
aviões deverá descer de 113 
para 92 a 105. A.C.
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Galp entra 
em projeto 
solar 
de €315 
milhões

Petrolífera adquiriu 
participação em negócio 
da Alpac em Ourique

A Galp acordou investir em 
duas centrais da Alpac Capital 
em Ourique, com um total de 
450 megawatts. A primeira já 
recebeu “luz verde” da REN 
para a ligação à rede elétrica. E13

EDP encaixa 
€3,5 mil 
milhões  
este ano

Quatro negócios nos 
próximos meses darão à 
EDP lucro histórico

Elétrica ultima venda de par-
ques eólicos em Espanha por 
€500 milhões, uma das quatro 
grandes alienações de ativos do 
ano, a concluir já com Mexia 
suspenso. E12

Relação  
da TAP com 
a Azul sob 
escrutínio

Auditoria proposta  
pelo BE quer analisar 
presença da companhia 
brasileira na TAP

Trabalhadores, sindicatos, ges-
tores da empresa e Governo di-
zem que é urgente que a TAP 
recomece a voar, mesmo que no 
início perca dinheiro. Tomada de 
controlo pelo Estado e mudanças 
na gestão estão em curso. E8

António Horta 
Osório  
Presidente  
executivo  
do Lloyds

“O meu 
futuro está 
em aberto 
e não 
excluo 
Portugal”

António Horta Osório anunciou 
esta semana publicamente que 
vai deixar a liderança do britâ-
nico Lloyds dentro de um ano, 
quando terminar o atual manda-
to. Ao Expresso, nas primeiras 
declarações depois do anúncio, 
o banqueiro português não re-
vela o que irá fazer a partir de 

2021, mas deixa tudo em aber-
to: “O meu futuro profissional 
(pós-Lloyds) está totalmente em 
aberto e obviamente não excluo 
Portugal.” E até coloca a hipótese 
de deixar a banca, à qual dedicou 
toda a sua carreira: “Não vejo, 
obrigatoriamente, o meu futuro 
ligado para sempre à banca.” E6
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Estado da Noção

Francisco Louçã
francisco.lou66@gmail.com

Q
uem tem um Dombrovskis não 
precisa de se esconder atrás de 
subterfúgios. Diz o vice-presi-
dente da Comissão Europeia, 

poucos dias antes da reunião do Conse-
lho na próxima semana, a segunda opor-
tunidade para aprovar algum pacote de 
resposta à recessão, que as cláusulas 
restritivas do Pacto de Estabilidade se-
rão repostas brevemente, o que espera 
que ocorra já em 2021. O assunto será 
discutido no outono, explica, e que a 
Itália tenha cuidado, a dívida que está 
a contrair para medidas de urgência 

Voltar sempre  
ao lugar do crime

terá que ser ajustada às velhas regras, 
acrescenta. Como a Comissão projeta 
uma recessão italiana entre os 10% e os 
14%, com uma dívida a chegar aos 155% 
do PIB, e ainda a procissão vai no adro, 
a ameaça quer simplesmente dizer que, 
depois da recessão, o vice-presidente 
acha que a boa solução é prolongar a 
contração orçamental. Se esta opinião 
for seguida, é porque o cão quer morder 
a sua própria cauda e chama a isso uma 
estratégia.

Maldito turismo

A 
correção das previsões da Comis-
são Europeia acerca dos impactos 
da recessão não pode surpreender. 
Se será uma queda do PIB da or-

dem dos 10%, e já não dos 6% anteriormen-
te projetados, ou ainda mais, isso veremos 
dentro de meses; mas que houve uma su-
bestimação inicial da conjugação de mais 
custos sociais e de menos receitas tributá-
rias, com o fecho ou a falência de empresas 
e com o desemprego galopante, não parece 
restar dúvida. Talvez tenhamos por isso 
um novo Orçamento suplementar quando 
se votar o próximo Orçamento para 2021. 
O que também começa a ser evidente é 
que a situação se deve agravar no outono e 
mesmo já durante o verão, que costumava 
ser um período de muito emprego sazonal. 
A razão é simples: o turismo desapareceu.

Alguma da ansiedade do Governo sobre 
a falta de turistas é por demais evidente. 
Tanto no episódio dos festejos sobre a vinda 
da Champions para a Segunda Circular 
como na guerra de alecrim e manjerona 
com o Reino Unido acerca dos corredores 
aéreos, o que esteve sempre em causa foi a 
porta para os turistas. Se o turismo repre-
sentava já entre 10% e 15% do PIB, então é 
compreensível que o fecho de fronteiras, a 

diminuição de voos, o temor pelas viagens 
e até as limitações sanitárias impostas nos 
aeroportos expliquem esse impacto ime-
diato. As consequências serão grandes, 
tanto no desemprego como nas contas de 
pequenas empresas que viviam deste fluxo.

O que se deve concluir, no entanto, é 
que esta economia do turismo tem sido 
uma especialização viciosa para Portugal. 
Não é o choque da pandemia que o revela, 
mesmo que tenha um efeito devastador. 
É que uma economia baseada no turismo 
amplia a especulação imobiliária, promo-
ve expulsão das populações mais idosas 
e pobres dos centros das cidades, gera 
uma cultura submissa ou de gorjeta, sus-
tentando-se na base de serviço sem valor 
acrescentado e de salários baixos com 
contratos sazonais. O turismo agiganta a 
poluição aérea, desvia recursos, multiplica 
a pilhagem da paisagem. A sobre-especia-
lização em turismo tem, além dessas des-
vantagens, uma outra que não é menor: 
afunila as capacidades produtivas e sugere 
que é fácil ganhar dinheiro sem responder 
aos problemas mais difíceis de criação de 
uma economia coerente, inovadora, com 
emprego qualificado. Mais vale vivermos 
com menos turismo. 

A metodologia que é seguida pelo INE permite conclusões espantosas, como 
registar uma diminuição do desemprego quando há mais pessoas sem trabalho

Para onde fugiram  
as pessoas desempregadas?

A 
publicação pelo INE da 
estatística de desem-
prego referente a maio 
suscitou alguma per-
turbação. Não percebo 
porquê. A metodolo-
gia estatística que é 
seguida pelo INE, que 
corresponde à norma 

europeia do Eurostat a que é obrigado, 
permite estas conclusões espantosas, 
como registar uma diminuição do de-
semprego quando há mais pessoas sem 
trabalho, naturalizando o apagamento 
de pessoas que passam a ser ignoradas 
no cálculo. Não costuma ser um desvio 
tão exuberante, soa mal, mas ao longo de 
vários anos esta maquilhagem tem sido 
a prática comum. Agora, isto deu uma 
monumental bronca.

Menos desempregados  
e mais gente sem trabalho

A informação do INE anuncia que em 
maio o desemprego desceu dos 6,3% do 
mês anterior para 5,5%. São menos 51 mil 
desempregados do que em abril, menos 
80 mil do que em janeiro. Se a conta fosse 
esta, a pandemia estaria a ser uma boa 
oportunidade para o emprego. Ora, ao 
mesmo tempo, o INE tem o cuidado de 
explicar que, havendo menos desempre-
go estatístico, há também menos 105 mil 
pessoas empregadas de abril para maio. 
É uma impressionante queda do empre-
go num mês.

É bem conhecida a razão para esta 
discrepância. O desemprego estatístico 
ignora o desemprego real. O que assinala 
é quem, estando desempregado, cumpre 
também condições restritivas que fabri-
cam a cosmética institucional: a pessoa 
tem de estar disponível para qualquer sa-
lário e tem de ter feito diligências formais 
nas últimas três semanas (tinha de ir ao 
centro de emprego, que estava fechado 
em tempo de confinamento). Se não for 
o caso, então, mesmo sendo desempre-
gada, será classificada como “inativa” e 
retirada da taxa de desemprego. E é aí 
que se mede a tragédia social: de janeiro 
a maio temos menos 249 mil pessoas na 
população ativa, e não é porque tenham 
emigrado ou se tenham reformado — 
são mesmo os novos desempregados da 
covid.

Conhecendo esta armadilha, os técni-
cos do INE tiveram o cuidado de assinalar 
uma outra estatística, mais reveladora, 
a da “subutilização” do trabalho, que 
inclui tanto desempregados como “inati-
vados” e que subiu em maio para 14,2% 
da população em idade de trabalhar. São 
já cerca de 750 mil pessoas. Entre os 
jovens, um ou dois em cada cinco estará 
sem trabalho, e, para muitos, essa crise 
prolonga-se desde há dez anos, nunca co-
nheceram outra situação senão o biscate 
ocasional e a margem de uma sociedade 
que os ignora.

Esta metodologia é penosa. Transforma 
a estatística, que devia ser um instrumen-
to para medir a realidade, num biombo. 
E não tem limite. No caso brasileiro, só 
49,5%, menos de metade das pessoas em 
idade de trabalhar, tem agora emprego 
ou ocupação informal, e em três meses 
7,8 milhões perderam o trabalho. Afirma 
a CNN Brasil que são 75 milhões os que 
se limitam a sobreviver como podem. 
Alcançou-se um marco histórico, mas a 

estatística oficial afirma que o desempre-
go anda pelos 12,6%.

O emprego é o problema  
do século XXI

Numa comunicação feita esta semana 
numa conferência da OIT, o primeiro-
-ministro afirmou que “esta crise pôs em 
evidência as fraturas profundas da nossa 
sociedade e o preço que pagamos pela ex-
cessiva desregulação de tudo aquilo a que 
nos habituámos a chamar de mercado de 
trabalho”. Tem razão. Os mais de 200 mil 
novos desempregados em Portugal, ainda 
antes do choque do outono, demonstram 
como a combinação tóxica de turistifica-
ção, falta de investimento e facilitação 
dos despedimentos ajudou a agravar a 
primeira vaga da recessão.

Apesar deste reconhecimento, o facto 
é que Costa se opôs a modificações da 
“excessiva desregulação”. No mandato 
anterior, não só recusou alterar as nor-
mas do tempo da troika que reduziam as 
indemnizações por despedimento como 
aumentou mesmo o tempo dos contra-
tos verbais ou o período experimental, 
promovendo assim a precarização, a tal 
“fratura profunda da nossa sociedade”. A 
radicalidade desta barragem em defesa 
da lei laboral desreguladora levou-o mes-
mo a enterrar a ‘geringonça’ e a recusar 
um novo acordo depois das eleições em 
que não obteve maioria absoluta. Se ago-

ra o Governo se inclina para uma nova lei, 
isso seria uma novidade. Talvez não seja 
de confundir o fumo com o fogo.

Voltar atrás  
a todo o vapor

Disto não se ocupa a OCDE, que esta 
semana, assinalando um desemprego 
médio de 8,4% nas economias mais de-
senvolvidas, veio recomendar aos go-
vernos que retirem as medidas de apoio 
a salá rios. Stefano Scarpetta, o diretor 
da OCDE para o emprego, lamenta que, 
“em três meses, a covid tenha apaga-
do dez anos de ganhos no emprego”. 
Mas acrescenta logo, na sua novilíngua 
tecnocrática, que “temos de permitir a 
mobilidade da força de trabalho. Algu-
mas empresas não são viáveis a curto 
e médio prazo. Temos de permitir aos 
trabalhadores que se desloquem para 
novos empregos”.

O desemprego é uma excursão dos tra-
balhadores para “novos empregos”. Não 
temos de nos admirar se a norma estatís-
tica favorece este conto de fadas.
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A semana 
em dois  
minutos

   > O ministro das 
Infraestruturas, Pedro Nuno 
Santos, considerou, em 
entrevista à RTP3, não ser 
possível “garantir todos os 
postos de trabalho a todos 
os trabalhadores” da TAP.

   > A Comissão Europeia fez 
uma revisão em baixa 
da evolução do PIB em 
Portugal para -9,8% para 
2020 (ver pág. 16).

   > O presidente executivo 
do Lloyds, António Horta 
Osório, anunciou a saída  
do banco inglês em junho  
do próximo ano, ao fim  
de 10 anos na instituição.

   > A Comissão Europeia 
aprovou hoje um 
financiamento de €50 
milhões do Fundo de 
Coesão para modernizar 
a linha ferroviária entre 
Lisboa e Cascais.

   > O investimento empresarial 
deverá diminuir 
nominalmente 8,9%  
em 2020, contrariamente  
à previsão de aumento  
de 3,6% avançada em 
janeiro.

   > O administrador financeiro 
da EDP, Miguel Stilwell 
de Andrade, é o novo 
presidente interino do 
Conselho de Administração 
Executivo da empresa,  
na sequência da suspensão 
de funções de António 
Mexia decretada pelo juiz 
Carlos Alexandre.

   > A NAV Portugal controlou 
179.542 voos no primeiro 
semestre, uma quebra  
de 54% face a igual período 
do ano anterior.

   > Dos 507 concursos abertos 
para a integração  
de formadores precários  
do Instituto do Emprego  
e Formação Profissional,  
no âmbito do PREVPAP,  
40 ficaram desertos.

   > O grupo Sovena, que detém 
as marcas Oliveira da 
Serra e Fula, comprou uma 
participação de 24,61%  
na chilena Soho.

   > O Ministério do Trabalho 
informou, a meio da 
semana, que o número de 
trabalhadores em lay-off 
simplificado é de 877 mil,  
o que corresponde a cerca 
de 25% da população ativa 
do sector privado.

   > A SATA solicitou um auxílio 
ao Estado de €163 milhões 
para “prover as necessidades 
de liquidez” até ao final 
deste ano.

   > A agência de notação 
financeira espanhola Axesor 
manteve hoje a classificação 
não solicitada de Portugal 
em ‘BBB+’, mas baixou  
a perspetiva de “estável” 
para “negativa”.

   > O Governo anunciou que 
as primeiras carruagens do 
pacote de 51 compradas pela 
CP à espanhola Renfe por 
€1,65 milhões destinam-se  
à Linha do Minho e vão estar 
a funcionar entre dezembro 
e janeiro.

   > Um artigo de Fernando 
Medina sobre o Alojamento 
Local publicado num jornal 
inglês alimentou uma 
polémica sobre rendas  
em Lisboa que durou toda  
a semana. Página 50
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E 7

EM PORTUGAL, O CENÁRIO DA SEGURANÇA  
EM CONTEXTO LABORAL É DOS MAIS NEGROS  
DA EUROPA. SÃO DEMASIADOS ACIDENTES, 
DEMASIADAS MORTES, E UM PROBLEMA  
DE SAÚDE FÍSICA MAS TAMBÉM MENTAL
TEXTO TIAGO SOARES  

INFOGRAFIA CARLOS ESTEVES  

ILUSTRAÇÃO CRISTIANO SALGADO

O trabalho 
também 
mata

fisga
“Q U E M  S A B E  T U D O  É  P O R Q U E  A N DA  M U I T O  M A L  I N F O R M A D O”

11-07-20 04:25
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A “sorte” de Brás Gonçalves foi a mulher 
estar desempregada. Pode parecer um azar, 
não é: quando este eletricista de 62 anos e 

funcionário público de um ministério teve a mão 
“apanhada” pelo capô de um jipe que estava a 
reparar, não imaginou o “calvário” que teria pela 
frente. O acidente foi há quatro anos. Brás não 
sabe “como é que aconteceu”, mas aconteceu: 
seguiram-se incontáveis consultas em mais do que 
um hospital público, uma cirurgia no horizonte 
que demorou um ano a concretizar-se, impressos 
e formulários para trás e para a frente. E dores, e 
“tanto tempo parado”, e mais dores ainda.
E onde entra o desemprego da mulher nisto 
tudo? O recém-reformado explica: “Quando 
há acidentes de trabalho, a legislação obriga a 
ir para o [hospital] público, porque o Estado 
não tem seguro, e todas as despesas deviam ser 
alocadas à direção regional onde trabalho. Mas 
a direção regional não pagou, e andamos nisto 
meses e meses. Só não tive de pagar por causa dos 
rendimentos do meu agregado familiar.”
O acidente em serviço de Brás Gonçalves 
trouxe-lhe mais chatices burocráticas do que 
incapacidades físicas graves. Mas nem sempre é 
assim tão simples. Os últimos dados do Eurostat, 
lançados no início deste ano e referentes a 2017, 
colocam Portugal como o 4º país da União 
Europeia com mais acidentes de trabalho fatais 
por 100 mil trabalhadores: 140 mortes, só atrás da 
Roménia, Bulgária e Áustria. A estas 140 tragédias 
somam-se 135.488 mil acidentes não fatais — e 
neste indicador, por 100 mil trabalhadores, somos 
o pior país da UE. Estes dados foram trabalhados 
consoante as diferentes estruturas económicas 
de cada país e as diferenças de peso dos vários 
sectores, no sentido de conseguir uma análise da 
prevalência o mais neutra possível.
As notícias de acidentes laborais repetem-se 
pelos dias e não escolhem regiões. Também 
não escolhem áreas de atividade, apesar de ser 
possível identificar as mais perigosas: construção 
civil, transportes, indústria e agricultura. Só 
nos primeiros dez meses de 2019, por exemplo, 
31 pessoas perderam a vida em acidentes de 
trabalho com tratores em Portugal. “Nos últimos 
anos, os números desceram ligeiramente em 
termos absolutos, porque a economia deixou 
de estar tão centrada nos sectores primários e 
secundários, como a indústria, e mais no sector 
terciário, ou seja, nos serviços”, explica ao 
Expresso João Areosa, investigador na Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas na área da 

Segurança e Saúde no Trabalho, além de chefe 
de núcleo de segurança no trabalho do Metro 
de Lisboa. Segundo a Pordata, em 2000 foram 
registados quase 234.200 acidentes em Portugal 
— a esmagadora maioria (mais de 141 mil) no 
sector secundário; em 2017, o número desceu 
para 209 mil, com uma redução de praticamente 
metade nesse sector, mas uma subida de 35% no 
terciário. Contas feitas, em 17 anos, os acidentes 
laborais desceram cerca de 15,4%.
“As doenças ocupacionais são um ponto fulcral 
desta discussão, tanto físicas como mentais”, 
acrescenta o especialista. Na área da saúde 
mental, “Portugal sofre ainda de um estigma 
bastante profundo, e por isso é difícil identificar, 
caracterizar e definir riscos como o burnout ou 
a depressão associada ao trabalho” O discurso 
é simplista: um trabalhador em dificuldades 

KAROSHI, UM TERMO  
DO IDIOMA NIPÓNICO QUE 
SIGNIFICA LITERALMENTE 
“MORTE POR EXCESSO DE 

TRABALHO”. NO JAPÃO, 
TRABALHAR ATÉ À EXAUSTÃO  

É UM HÁBITO CULTURAL ANTIGO, 
RECONHECIDO COMO UM 

PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA,  
E JÁ COMBATIDO COM  

MEDIDAS POLÍTICAS

Lesões e feridas superficiais
Deslocações e entorses

Contusões e lesões internas
Fraturas de ossos

Choques
Queimaduras
Amputações

Envenenamentos
Efeitos de luzes e radiação

LESÕES MAIS PREVALECENTES
Incluindo acidentes fatais e não fatais, em percentagem na UE, em 2017

Nota — Acidentes não fatais “são acidentes sérios que implicam pelo menos quatro dias de ausência do trabalho”
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AS NOTÍCIAS DE ACIDENTES 
LABORAIS REPETEM-SE PELOS 

DIAS E NÃO ESCOLHEM REGIÕES. 
TAMBÉM NÃO ESCOLHEM ÁREAS 

DE ATIVIDADE, APESAR DE SER 
POSSÍVEL IDENTIFICAR AS MAIS 

PERIGOSAS: CONSTRUÇÃO CIVIL, 
TRANSPORTES, INDÚSTRIA E 

AGRICULTURA. NOS PRIMEIROS 
DEZ MESES DE 2019, 31 PESSOAS 

PERDERAM A VIDA EM ACIDENTES 
DE TRABALHO COM TRATORES 

EM PORTUGAL

psicológicas no trabalho é “frágil”, não tem 
“frescura”, “não sabe lidar com a pressão”. 
“Ainda há muita subnotificação deste tipo de 
casos”, alerta João Areosa. Entidades como a 
Organização Mundial do Trabalho (OIT) ou a 
Agência Europeia para a Segurança e Saúde 
no Trabalho (OSHA) têm por múltiplas vezes 
alertado para os riscos psicossociais associados ao 
emprego, e o seu potencial crescimento no futuro.

KAROSHI E O ICEBERGUE DE HEINRICH
Em maio do ano passado, um homem japonês de 
41 anos foi encontrado morto de manhã em sua 
casa após uma noite de trabalho. Mais de um ano 
depois, em junho, as autoridades confirmaram a 
causa da morte deste gerente de um restaurante 
de sushi em Tóquio: karoshi, um termo do idioma 
nipónico que significa literalmente “morte 
por excesso de trabalho”. No Japão, trabalhar 
até à exaustão é um hábito cultural antigo, 
reconhecido como um problema de saúde 
pública, e já combatido com medidas políticas: 
no ano passado entrou em vigor nova legislação 
que limita as horas extra dos funcionários. 
Segundo números do Governo japonês, em 2017 
morreram 190 pessoas por karoshi — isto além 
dos suicídios devido ao stresse laboral, que em 
2019 chegaram quase aos dois mil casos. Um em 
cada cinco trabalhadores está em risco de morrer 
devido ao emprego, concluiu o primeiro relatório 
oficial sobre o tema.
João Areosa lembra que há mais países em que 
o trabalho mata: no ano passado, em França, 
três executivos foram condenados em tribunal 
pelo seu papel no suicídio de 35 trabalhadores 
da France Telecom. E na cidade de Shenzhen, 
na China, várias mortes de empregados de uma 
fábrica de tecnologia — aparentemente por 
suicídio — receberam atenção internacional e 
fizeram crescer o debate por melhores condições 
de trabalho.
Este problema tem custos monetários. “Os custos 
dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, 
para a maioria dos países, estão compreendidos 
entre os 2,6% e os 3,2% do PIB”, lê-se no artigo 
“Os custos dos acidentes de trabalho e doenças 
profissionais”, de Dina Chagas, especialista 
em Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. 
No documento é explicado o trabalho de H. W. 
Heinrich, pioneiro na prevenção de acidentes 
industriais dos anos 30 e que desenvolveu a 
“teoria do icebergue”: a ideia de que os custos 
dos acidentes de trabalho são superiores ao valor 

recomendar ao Governo que “reforce o corpo de 
inspetores, dando cumprimento ao rácio definido 
pelo Comité de Peritos da OIT”.
“Estamos a abrandar a pressão que foi feita 
nos últimos anos. Tenho pena porque foi muito 
investimento, sobretudo nos acidentes graves nos 
sectores da construção civil, indústria, indústria 
extrativa (minas) e agricultura e pescas. E os 
números recentes mostram que essa premência 
não teve os resultados que devia ter tido.” A 
desiludida análise é de Manuel Roxo, inspetor 
do trabalho da ACT há mais de 40 anos, e por 
quatro períodos subinspetor geral da instituição 
estatal. Em 2019, a ACT tinha 443 inspetores nos 
seus quadros, mas “não chegam”, mesmo com 
este reforço. “Basta fazer as contas ao número de 
empresas que há no país, sendo que a maior parte 
são pequenas e microempresas. Com o número 
atual de funcionários, quanto tempo demoraria a 
visitá-las todas?”, pergunta Manuel Roxo.
Para a situação não piorar, diz, mais do que a 
inspeção, “a aposta na formação no terreno tem 
de ser uma prioridade”, diz ao Expresso. “É 
preciso criar contexto que leve a isso. A maioria 
das empresas tem dificuldades em sobreviver, 
olham para os cuidados com a segurança como 
mais uma despesa, não entram em contacto 
com a ACT. O desfasamento é muito grande.” 
E reforça: em Portugal, patrões e trabalhadores 
ainda desvalorizam as doenças psicológicas 
criadas por fenómenos como o stresse, o assédio 
ou o excesso de horas. Além disso, considera 
que a ACT não pode ficar dissociada da atual 
pandemia: “Está mais que visto que o trabalho 
é um dos principais locais de contágio. E por 
isso é estranho que o principal foco [da ACT] 
esteja a ser inspecionar os processos de lay-off e 
despedimentos ilícitos.”
Isto leva Manuel Roxo a identificar um problema 
que considera de base: “Neste momento o leque 
de competências da ACT é muito extenso. É 
preciso voltar a especializar a atividade, retomar 
mecanismos entretanto extintos para resolver 
litígios entre trabalhadores e empresas, e focar 
o trabalho no terreno nas questões de saúde e 
segurança”, opina. Pede uma máquina eficaz 
e bem oleada. “Nos últimos anos os processos 
ficaram mais burocráticos, mais lentos. 
Chegámos a ter 40 mil processos em atraso, já 
depois de aplicadas as contraordenações [às 
empresas], prestes a prescrever. E, como é óbvio, 
isso faz diminuir muito o potencial de dissuasão 
que temos enquanto autoridade.” b

pago pela seguradora ao sinistrado, e que os 
custos indiretos — assumidos pela empresa, como 
o salário ou a perda de produtividade — são cerca 
de quatro vezes superiores aos custos diretos, 
como a assistência médica ou o prémio do seguro. 
No Japão, as indemnizações por doenças mentais 
associadas ao trabalho atingiram um recorde 
histórico em 2019: mais de dois mil processos.
Como evitar tudo isto? Prevenção, diz João 
Areosa. “A consciencialização e formação 
a empresas e trabalhadores é fundamental: 
passar a mensagem de que o risco nunca é zero; 
que é necessária uma cultura de segurança, 
em que os fatores de risco são analisados”, 
explica. “A segurança no trabalho tem de ser 
vista como um investimento e não como mais 
um encargo.” Felizmente, “nos últimos 20, 30 
anos” têm havido “progressos” nesse sentido 
em Portugal. “Mas isso não significa que a 
situação atual seja positiva.”

MAIS INSPETORES E FORMAÇÃO NO TERRENO
“Nos últimos dois meses reforçámos a ACT 
[Autoridade para as Condições do Trabalho] em 
mais de 188 inspetores, tendo pela primeira vez 
um rácio equiparado àquilo que a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) recomenda.” As 
palavras são de Ana Mendes Godinho, ministra 
do Trabalho e da Segurança Social, em entrevista 
ao jornal “Público” e à Rádio Renascença no 
primeiro dia deste mês. O rácio recomendado é de 
um inspetor por cada 10 mil trabalhadores — e já 
em 2016 o Parlamento tinha feito uma resolução a 
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Imagem do projeto, cuja abertura teve de ser adiada por causa da pandemia 

World of Wine em Gaia 
cria 300 empregos 
Projeto cultural ligado ao vinho abre portas no Centro Histórico no dia 31. 
Recrutamento de trabalhadores foi articulado em parceria com o IEFP 

Sofia Frias 
sofialrias@jn.pt 

EMPREGO  Com abertura 
prevista para dia 31, o proje-
to World of Wine, em Gaia, 
vai gerar 350 postos de tra-
balho, maioritariamente di-
rigidos para jovens. Para já, 
185 pessoas tiveram forma-
ção e até ao fim do mês é es-
perado que o número suba 
para 220. O recrutamento é 
feito em parceria com o Ins-
tituto do Emprego e Forma-
ção Profissional (IEFP). 

"Temos tido uma preocu-
pação para conseguir captu-
rar colaboradores de todos 
os pontos do país", afirma 
Adrian Brigde, diretor-exe-
cutivo do projeto, que inclui 
museus, restaurantes e es-
paços de animação. "O nos-
so objetivo era encontrar as 
pessoas indicadas que me-
lhor se adaptariam às diver-
sas funções", explica. 

Para garantir que o projeto 
continuava a ser desenvol-
vido durante o período de 
confinamento, o IEFP deu 
as formações pela Internet. 

Segundo Miguel Cabrita, 
secretário de Estado Adjun-
to, do Trabalho e da Forma-
ção Profissional, o IEFP de 
Gaia é um dos centros do 
país com mais desemprega-
dos inscritos. Desta forma, 

DADOS 

Complexo cultural 
Quem visitar a infraestru-
tura vai poder contar com 
cinco museus, nove restau-
rantes. espaços para expo-
sições e eventos e ainda 
praças ao ar livre. 

Investimento 
A criação do centro cultu-
ral, do Grupo The Fladgate 
Partnership, envolveu um 
investimento de 100 mi-
lhões de euros. 

o projeto não só tem um 
grande potencial para criar 
postos de trabalho indire-
tos, como também vai aju-
dar o IEFP de Gaia a gerar 
mais empregos, aponta o se-
cretário de Estado. 

INVESTIMENTO TURÍSTICO 
Numa altura em que as 
fronteiras ainda estão a co-
meçar a abrir, Eduardo Ro-
drigues, presidente da Cã-
mara de Gaia, admite que o 
projeto "foi pensado para 
quando arrancasse haver  

aviões de estrangeiros a 
aterrar no Francisco Sá Car-
neiro". Mas enquanto os tu-
ristas estrangeiros não che-
gam, Eduardo Rodrigues 
acredita que vão ser os por-
tugueses a "encontrar no 
World of Wine um bom ar-
gumento para visitar a cida-
de". 

O autarca de Gaia sublinha 
ainda que a nova infraestru-
tura vai modernizar o Cen-
tro Histórico de Gaia tendo 
em conta as especificidades 
do local. • 
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Trabalhadores do 
calçado Karisma 
suspendem 
contratos laborais 

Salários em atraso e falta de acordo com a 
administração motivam medida mais radical 

GltIMAR.A. t  Os trabalhado-
res da empresa de calçado 
Fersali pediram a suspensão 
dos contratos de trabalho 
por falta de pagamento de 
salários, que já não eram pa-
gos na totalidade desde 
março deste ano. A empresa 
é a detentora da marca Ka-
risma e emprega cerca de 50 
trabalhadores em Guima-
rães. 

O Sindicato do Calçado do 
Minho e Trás-os-Montes 
está a acompanhar o proces-
so e já foi informado da sus-
pensão dos contratos de tra-
balho. Segundo fonte do 
sindicato, os trabalhadores 
já tinham informado a Ad-
ministração de que iriam 
suspender os contratos de 
trabalho no início de junho, 
mas a administração res-

  

pondeu que estaria prestes 
a proceder a um despedi-
mento coletivo. 

Uma vez que até ao final 
daquele mês a situação não 
se alterou, os trabalhadores 
avançaram com a ação de 
suspensão, invocando a fal-
ta de pagamento integral 
dos dois últimos meses. 

O JN tentou, sem sucesso, 
contactar a administração 
da empresa Fersali, que la-
borava na Rua 24 de junho, 
em Aldão. Ontem, a empre-
sa encontrava-se com as 
portas fechadas. A Fersali la-
borava há 35 anos no conce-
lho de Guimarães e dedica-
va-se ao fabrico de calçado 
em pele, sendo presença as-
sídua na feira de Milão, a 
maior do Mundo do setor.• 
DrikTM MACHADO 

{ 

.„, 

•"4 

1 

Empresa laborava na Rua 24 de junho, em Aldão 
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SOBE E DESCE 

Francisco Assis 
Ex-eurodeputado 

Depois das duas votações 
que chumbaram a reelei-
ção de Correia de Campos 
para o Conselho Económi-
co e Social, o antigo líder 
parlamentar do PS reuniu 
apoios para presidir ao ór-
gão da concertação social. 

Augusto Santos Silva 
Min. Negócios Estrangeiros 

António Costa queixa-se 
que Bruxelas não articula 
regras comuns para a circu-
lação de pessoas, mas é a 
Santos Silva que a Oposição 
pede contas por não conse-
guir, por via diplomática, 
abrir portas a Portugal. 

João Rendeiro 
Ex-banqueiro 

Depois da condenação 
com pena suspensa, em 
primeira instância, em 
zoi8, viu o Tribunal da 
Relação confirmar e agra-
var a pena para prisão efe-
tiva. Enfrenta ainda ou-
tros processos na Justiça 
por causa da sua presidên-
cia no BPP. 
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E 

  

 

esse, 

  

FRANCISCO CALHEIROS 
PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO 
DO TURISMO PORTUGUÊS (CTP) 

`O TURISMO ESTÁ 
A VIVER UM DOS 
PIORES MOMENTOS 
DA SUA HISTÓRIA' 
Sônia Peres Pinto Teresa Neto (Fotografia) 
sonia.pinto@sol.pt fotografia@sol.pt 

O presidente da Confederação do Turismo Português lem-
bra que o Reino Unido é o nosso principal mercado emis-
sor de turistas e se vão ter de cumprir quarentena acredi-
ta que irão optar por outros destinos. No entender de Fran-
cisco Calheiros, não existem razões para Portugal não estar 
incluído nos 'corredores aéreos', a não ser por questões po-
líticas. Quanto à construção do futuro aeroporto, o respon-
sável não abre mão e garante que não pode ser adiado. E dá 
uma justificação: esta infraestrutura 'não se faz num dia'. 

ue análise faz do se-

tor de turismo? 
O turismo está a vi-
ver um dos piores 
momentos da sua 
história a nível glo-

 

bal e n nal. Fomos das primei-

 

ras atividades a sentir o impacto 
da pandemia. Em Portugal, os 
cancelamentos começaram a sur-
gir desde o primeiro momento, 
ainda antes da declaração do pri-
meiro estado de emergência em 
Portugal. No mês de março, regis-
támos uma queda de dormidas na 
ordem de 58,7% e de hóspedes de  

-62,6% face ao mês homólogo do 
ano passado, e no mês de abril o 
número de dormidas registou 
uma quebra de 97% e o número 
de hóspedes caiu 97,4%. De acor-
do com os últimos dados do Insti-
tuto de Emprego e Formação Pro-
fissional (IEFP), em maio o núme-
ro de desempregados inscritos 
nos centros de emprego foi de 
mais 34% face ao mês do ano pas-
sado, com uma subida de 89,3% 
no alojamento, restauração e si-
milares. Todos estes números são 
muito preocupantes c, ainda as-
sim, não traduzem toda a ativida-

  

de turística, como por exemplo, 
as agências de viagens, a anima-
çào turística, o golfe, companhias 
aéreas, rent-a-car, etc. No total, o 
impacto da pandemia no turismo 
é enorme, o que nos deixa muito 
apreensivos. 

Que medidas podem ser implemen-
tadas para estimular este setor? 
Nesta fase, é urgente implemen-
tar medidas de capitalização. Essa 
é a nossa grande batalha de mo-
mento. Além do Plano de Retoma 
do Turismo Português que in-
cluiu um conjunto total de 99 me-
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didas e de 12 compromissos, en-
tregámos recentemente ao Gover-
no um documento focado em pro-
postas de capitalização. As medi-
das que foram lançadas estão 
esgotadas e ainda há muitas em-
presas que necessitam urgente-
mente de apoio. Até agora, estive-
ram sempre em cima da mesa 
medidas de empréstimos e pro-
longamento de responsabilidades 
das empresas, exceto o layoffsim-
plificado, e temos de passar a me-
didas de capital, como linhas de 
capitalização a fundo perdido 
para o turismo e o ressurgimen-
to do fundo de turismo de capital 
de risco. 

Como vê a decisão do Reino Unido 
ao defender a quarentena para 
quem vier passar férias a Portugal? 
A decisão do Governo britânico 
foi uma surpresa muito desagra-
dável, que vai prejudicar severa-
mente o turismo português. O 
Reino Unido é o nosso principal 
mercado emissor de turistas e se 
estes vão ter o transtorno de cum-
prir quarentena quando regres-
sarem de Portugal, certamente 
que irão optar por outros desti-
nos. Ter apenas como base da de-
cisão o número de casos infetados 
por mil habitantes é um absurdo. 
Portugal tem demonstrado capa-
cidade para lidar com a pandemia 
desde o início e temos tido uma 
boa resposta dos nossos serviços 
de saúde. Lançámos o selo Clean 
& Safe que identifica estabeleci-
mentos turísticos que cumprem 
com as condições sanitárias de-
cretadas pelas autoridades de 
Saúde, projeto pioneiro na Euro-
pa que visa-garantir a confiança 
de todos os visitantes. Criámos a 
plataforma Clean & Safe que per-
mite que os próprios turistas clas-
sifiquem os empreendimentos no 
que diz respeito ao cumprimento 
das condições sanitárias. E fomos 
o primeiro país na Europa a ser 
distinguido com o selo de 'Travel-
Safe' por parte do WTTC (World 
Travel & TourismCouncil). Não 
existem razões para Portugal não 
estar incluído nos 'corredores aé-
reos'. A existirem, serão políticas. 

Acha que é possível reverter esta 
decisão? 
Acredito que o Governo britâni-
co reveja a situação, mas os es-
tragos já estão feitos, sobretudo 
na região algarvia. É impossível 
recuperar os turistas britânicos 
que previam fazer férias em Por-
tugal em julho. Portugal tem  

sido destacado como um destino 
de eleição do ponto de vista in-
ternacional. 

Esta decisão e os números de pan-
demia poderão prejudicar a ima-
gem de Portugal nos mercados ex-
ternos? 
A confiança dos turistas para via-
jarem para determinados desti-
nos depende em muito da situa-
ção dos mesmos no que se refere 
à sua realidade epidemiológica e 
às regras e medidas de seguran-
ça implementadas. Portugal tem 
sido dos países mais elogiados pe-
las medidas que têm sido toma-
das. Por isso, não entendemos 
esta decisão. O impacto que terá 
será a curto prazo e irá prejudi-
car o turismo, mas não a imagem 
de Portugal. Todos os países atra-
vessam um período difícil e o nos-
so não é exceção. É preciso recu-
perar a confiança e a segurança 
no nosso destino. 

Depois do turismo funcionar como 
uma 'tábua de salvação' da eco-
nomia portuguesa, acha que de-
veria ser dada prioridade a outros 
setores? 
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A atividade turística tem tido um 
peso fundamental na economia 
nacional, fruto de um investimen-
to muito grande dos nossos em-
presários. Os bons resultados que 
vínhamos a registar nos últimos 
anos não o foram por mero acaso. 
Os agentes económicos aposta-
ram numa oferta qualificada e di-
versificada que conseguiu captar 
diferentes mercados. Não é uma 
questão de dar prioridade a um 
setor em detrimento de outro. O 
que defendemos é que todas as ati-
vidades económicas possam dar 
omelhor contributo à retoma da 
economia. 

É possível que o turismo volte a ser 
o grande motor da economia? 
Será, com certeza, porque conti-
nuamos a ter o melhor dos recur-
sos que é o povo português e a 
sua hospitalidade única. E por-
que continuamos a ter história, 
património, gastronomia e vi-
nhos, clima e segurança. Claro 
que vamos demorar algum tem-
po a recuperar a linha de cresci-
mento. Os desafios são muitos, 
mas os empresários do turismo 
têm demonstrado uma enorme 
capacidade para fazer face às ad-
versidades e de se reinventarem. 
Também contamos com o apoio 
do Governo para retribuir o que 
o turismo tem dado ao país em 
termos de riqueza, reputação e 
postos de trabalho. 

Vários responsáveis do setor apon-
tam 2020 como um ano dramático. 
Poderemos assistir ao encerramen-
to de empresas e a despedimentos? 
Vamos ter um péssimo ano turís-
tico. Não há dúvidas. As empre-
sas começaram a retomar a sua 
atividade, com inúmeras limita-
ções e estão a adaptar-se a uma 
nova realidade. Estamos todos a 
trabalhar para manter os postos 
de trabalho e para manter a ofer-
ta instalada, ainda que seja inevi-
tável que algumas empresas en-
cerrem como de resto está a acon-
tecer em praticamente todas as 
atividades económicas. 

E acha que os pedidos de layoff 
mais cedo ou mais tarde vão dar lu-
gar ao despedimento? 
As medidas de layoff pressu-
põem a manutenção dos postos 
de trabalho a curto e médio pra-
zo. Esperamos que as empresas 
consigam manter os seus traba-
lhadores a longo prazo, apesar 
das condições adversas que en-
frentam. 

• 
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e O O II 

> A medida foi prolongada até ao fi-

nal do mês e depois irá ter outros 

contornos. Concorda? 

A CTP defende o prolongamento 
do layoff simplificado, adaptan-
do-o à evolução da retoma do tu-
rismo, até ao primeiro semestre 
de 2021, abrangendo a totalidade 
dos ramos turísticos. Esta é uma 
das propostas que consta do Pla-
no de Retoma do Turismo Portu-
guês que referi atrás. 

O presidente da Câmara de Lisboa 

falou esta semana no fim do aloja-

mento local para dar lugar ao arren-

damento a rendas acessíveis. Como 

vê esta posição? 

Creio que não terá sido exata-
mente isso que o presidente da 
câmara quis dizer. Não estará em 
causa o fim do alojamento local, 
atividade que teve um forte con-
tributo na requalificação de al-
gumas cidades, como Lisboa e 
Porto. A questão do arrendamen-
to acessível é uma matéria da 
maior relevância e que poderá 
ser uma das prioridades do exe-
cutivo camarário. 

Perante esta redução do turismo po-

deremos estar a assistir ao fim des-

te negócio? 

Não podemos falar do fim do alo-
jamento local nem de outra ativi-
dade qualquer. Há, neste momen-
to, uma redução, mas que não si-
gnificará o fim de um tipo de 
negócio em concreto. Esta é uma 
atividade que irá recuperar como 
todas as outras. 

Quando é que acha que poderemos 

assistir à retoma deste setor? 

É prematuro fazer previsões por-
que há muita incerteza em rela-
ção a esta pandemia. Até à desco-
berta da vacina, é difícil fazer pre-
visões mais rigorosas. Diria que, 
no melhor cenário, a recuperação 
comece em 2021 e só em 2022 pre-
vemos retomar a linha de cresci-
mento e os números que vínha-
mos a registar nos últimos anos. 

Até lá, os preços vão ter de baixar? 

O caminho não será baixar os 
preços, mas reforçar e valorizar 
a oferta e os serviços prestados. 

Como vê a solução encontrada para 

a TAP? 

A TAP tem um papel determi-
nante para a economia e para o 
turismo nacional e, como tal, ve-
mos como um sinal positivo o 
acordo alcançado entre o Estado 
e os acionistas privados. A recu-
peração da companhia depende 
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da sua capacidade de financia-
mento e de uma equipa sólida de 
gestão que assegure a sua susten-
tabilidade. Sabemos que serão 
muitos e complexos os desafios 
que existem pela frente, mas o tu-
rismo precisa de uma TAP forte 
e competitiva. Qualquer solução 
que atinja esses objetivos será a 
melhor para nós. 

Tem sido um dos defensores da cria-

ção do novo aeroporto. Com esta 

quebra abrupta do turismo acha que 

ainda faz sentido ou é possível 

adiar? 
Não há margem para adiar. O 
novo aeroporto não se faz num dia 
nem é feito a pensar apenas no 
presente. Há anos que se discute 
a localização do novo aeroporto e 
agora que foí tomada uma decisão 
não podemos perder mais tempo. 
Precisamos começar a trabalhar 
de imediato na construção do ae-
roporto do Montijo. Aliás, o minis-
tro das Infraestruturas já confir-
mou que o projeto é para manter. 

E o que acha da decisão de Portu-

gal receber a final da Liga dos Cam-

  

peões. Ao contrário de anos ante-

riores não terá tanto impacto do 

ponto de vista turístico... 

Os grandes eventos são uma 
grande montra de Portugal no 
exterior e o futebol é dos eventos 
com mais seguidores. No ano em 
que não vai acontecer o Campeo-
nato da Europa, a Liga dos Cam-
peões terá unia grande projeção 
no exterior através da cobertura 
jornalística e Portugal terá uma 
enorme visibilidade, o que é mui-
to positivo. 

Já defendeu várias vezes a criação 

de um Ministério do Turismo. Acha 

que nesta altura, o Governo deveria 

pensar nisso? 

Julgo que seria importante avan-
çarmos para uma nova gover-
nante do turismo, como também 
é apontado no nosso Plano de Re-
toma do Turismo Português, 
para a criação de um Ministério 
do Turismo que englobasse tam-
bém o transporte aéreo. 

Que balanço faz do Governo no 

apoio, nesta fase, ao setor? 

O Governo tem tido, desde o iní-

  

cio desta pandemia, uma postu-
ra de diálogo permanente com 
o turismo e tem pautado a sua 
intervenção por um esforço 
para criar medidas adequadas 
à evolução da situação. Reco-
nhecemos uma postura flexível 
e recetiva às nossas preocupa-
ções. Foram tomadas medidas 
importantes no início da crise 
pandémica como as criação das 
linhas de crédito às empresas no 
valor total de 3.000 milhões de 
euros, dos quais 600 milhões se 
destinavam à restauração, 200 
milhões para agências de via-
gens e empresas de organização 
de eventos e 900 milhões para 
outras empresas de turismo, 
como alojamento, bem como o 
apoio geral de 6.200 milhões em 
medidas fiscais e contributivas, 
que contemplam adiamentos e 
diferimentos de obrigações fis-
cais. Mas é preciso ir mais lon-
ge e com maior rapidez. É im-
portante assegurar mais medi-
das de apoio às empresas do 
turismo, que se tornaram mais 
urgente face aos últimos desen-
volvimentos nos mercados ex-

  

ternos, como o prolongamento 
do layoffsimplificado até ao pri-
meiro semestre de 2021, abran-
gendo outros ramos turísticos, 
o prolongamento das morató-
rias fiscais e de reembolsos de 
financiamento para segundo se-
mestre de 2021, a criação de me-
canismos e medidas de apoio à 
reestruturação financeira das 
empresas, isentar o pagamento 
por conta, o pagamento especial 
por conta, o IMI, o AIMI e tribu-
tação autónoma em sede de IRC 
até final de primeiro semestre 
de 2021, a criação de uma linha 
de apoio ao financiamento de in-
vestimento em aquisição de 
bens, serviços e produtos para 
segurança sanitária das insta-
lações, etc.; e implementar um 
programa de pagamentos do Es-
tado às empresas e de agilização 
célere de reembolsos. Estamos 
a correr contra o tempo e é pre-
ciso que continue a existir a 
abertura e a flexibilidade que 
têm existido para que, em con-
junto, se prepare o futuro próxi-
mo no que respeita à retoma da 
atividade turística. 
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