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GOVERNO O Não publicou documento 
que faz revalorização salarial em 2020. 
Inflação não está a ser tida em conta 
MINISTÉRIO O Garante que haverá efeitos 
retroativos e que ninguém será penalizado 

7•4 

Ministra Ana Mendes Godinho tem a tutela da Segurança Social. É do seu ministério que tem de sair a portaria 

Segurança Social corrigirá valor 

que a publicação tardia 
"obrigará ao recálculo de 
milhares de pensões", o que 
pode determinar uma de-
mora no acerto de contas:. 

REMUNERAÇ 
NO CÁLCULO 
SÃO MAIS RE 

6ES USADAS 
DA PENSÃO 
DUZIDAS 

SEGURANÇA SOCIAL E CGA 

Pensões abaixo da lei 
por falta de portaria 
DIANA RAMOS 

O
s novos pensionistas da 
Segurança Social e da 
Caixa Geral de Aposenta-

ções (CGA), que se aposenta-
ram desde o início do ano, es-
tão a chegar à reforma com va-
lores mais baixos do que o su-
posto, uma vez que o Governo 
ainda não publicou a portaria 
que atualiza a carreira contri-
butiva à inflação. O Ministério 
do Trabalho assegura que o do-
cumento será publicado em 
breve e que ninguém será pe-
nalizado. 

A denúncia é feita pelo econo-
mista Eugénio Rosa: "Já se pas-
sou mais de metade do ano de 
2020, e o Ministério do Traba-
lho ainda não publicou aporta-
ria, que todos os anos é obriga-
do a publicar, com os coefi-
cientes de revalorização das re-
munerações com base nas 
quais se calculam as pensões." 
Na prática, a ausência da porta-

 

a "determina que estes pen-
sionistas estão a receber pen-
sões inferiores àquelas a que, 
por lei, têm direito". Assim, 
enquanto a portaria não for 
publicada, as remunerações 
são atualizadas com o coefi-
ciente de 2019. 

No cálculo das pensões, as re-
munerações de uma vida de 
trabalho - e sobre as quais são 
feitos descontos - são atualiza-
das para o ano em que o traba-
lhador se reforma ou aposenta, 
com "o obje-
tivo de com-
pensar a des-
valorização 
sofrida por 
essas remunerações" entre o 
ano a que dizem respeito e o 
ano de reforma ou aposentação 
do trabalhador, devido ao au-
wento de preços", diz Eugénio 
Rosa. Assim, "não é tida em 
conta a inflação", logo "as re-
munerações utilizadas para cál-

  

culo da pensão são menores". 
Ao CM, o Ministério cio Tra-

balho assegura que "não existe 
qualquer vazio legal porque 
está em vigor o valor fixado 

em 2019" . "A 
portaria de 
2020 será pu-
blicada em 
breve e 

a atualização terá efeitos 
retroativos a I de janeiro, pelo 
que não existe qualquer pena-
lização para os pensionistas", 
diz o gabinete de Ana Mendes 
Godinho. 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

3eneficiários têm 
de estar atentos ao 
recalculo do valor" 

El Ao CM, o economista Eu-
génio Rosa explica que o fac-
to de a portaria ter efeitos 
retroativos significa que a 
Segurança Social fará a atua-
lização dos valores novos aos 
pensionistas. Ainda assim, o 
economista sugere que o be-
neficiário "fique atento ao 
recálculo do valor". E frisa a . 
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Ordem investiga lar de Reguengos 

El A Ordem dos Médicos ape-
lou a uma "ação judicial ur-
gente"para defesa dos idosos 
do lar de Reguengos de Mon-
saraz, onde já morreram 16 
pessoas. Em comunicado, a 
OM diz que as decisões toma-
das põem em causa a saúde 
dos utentes e anunciou a 
criação de uma comissão de 
inquérito para avaliar o caso. 

A Ordem aconselha os fami-
liares dos idosos a agirem ju-
dicialmente caso estes não 
sejam transferidos para uma 
Área Dedicada Covid, "para 
serem triados e colocados 
numa enfermaria com con-
dições adequadas ao seu es-
tado de saúde, se necessá-
rio". O Ministério Público já 
está a investigar. go 

ENSINO 

Docentes temem pelo ano 

 

xr; 

• 
th 

 

FENPROF O Acusa Ministério de não tomar 
medidas para proteger comunidade escolar 
PAIS O Pedem à DGS clareza na comunicação 
BERNARDO ESTEVES 

A
Federação Nacional de 
Professores (Fenprof) 
está preocupada com a 

falta de medidas de proteção da 
comunidade escolar para o pró-
ximo ano letivo. 
"Começar o ano letivo sem 

rastreios e com um distancia-
mento físico 
de 1 metro, 
abaixo do que 
a própria Di-
reção - Gera l 
da Saúde (DGS) preconizava 
para o secundário é insuficien-
te", disse ao CM Mário Noguei-
ra, secretário-geral da Fenprof, 
acrescentando: "O ministro já 
disse que as turmas terão a di--

  

metro de distância poderá não 
Significar grande risco. Só que a 
DGS diz 1metro se possível, e as 
escolas estão confusas", afir-
mou ao CM Jorge Ascensão. 
O dirigente admite que os pais 
estão dispostos a correr al - 
guris riscos: "Se dizem que não é 
possível, desdobrar as turmas 

ter-se-ia de 
aumentar as 
salas para 
cumprir 1 me 
tro de distân-

cia. Então digam que é possível 
estar em segurança a menos de 
1 metro..Deve haver disponibi-
lidade para algum risco, mas as 
famílias quererá que lhes digam 
que será um risco mínimo". o 

.0ç 
"  •>>."4?': 

5. 

„, 

4f140 

CONFAP DIZ QUE FAMÍLIAS 
ESTÃO DISPONÍVEIS PARA 
CORRER RISCOS MÍNIMOS 

mensão habitual, por isso vão 
ter de pôr dois alUnos por car-
teira e a distância de 1 metro é 
impraticável". Os médicos já 
alertaram para o risco de uma 
segunda vaga em outubro. "Va-
mos ter o Ministério da Educa-
ção a fingir que está tudo na 
normalidade e ao fim de um 
mês as escolas fecham e vai 
tudo para casa", vaticina. 

Já a Confederação NaCional de 
Associações de Pais (Contai)) 
pede "clareza e coerência na 
comunicação" quando se reduz 
a distância para 1 metro. "A 
questão não é se é 1 metro. A 
maior parte das pessoas tem 
noção de que, com máscara, 1 

NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

PORMENORES 

"Em casa morremos" 
"Se ficarmos em casa morre-
mos à fome, temos de viver com 
o risco, e numa escola é contro-
lável. Nas aulas do secundário 
só houve casos vindos de fora", 
disse Jorge Ascensão. 

Escolas sem máscaras 
Nogueira garante haver escolas 
a pedir aos professores para le-
var máscara no próximo ano le-
tivo, porque não vão fornecer,  

O  Distribuição de máscaras de proteção individual à entrada de um-estabelecimento de ensino('  Distância entre 
alunos dentro das salas de aula deverá ser, no mínimo, de um metro, mas a regra está a causar algumas dúvidas 

r.  

0# 

Lar

 

em Reguengos de Monsaraz 
onde já morreram 16 pessoas 

confluo 
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letivo 
Som da tosse pode 
revelar infeção 
13 Investigadores de vários 
países criaram um algorit-
mo que afirmam poder 
identificar se uma pessoa 
tem Covid-19 a partir do 
som da sua tosse. Cientistas 
do México, EUA, Espanha e 
Itália pensam poder identi-
ficar o estado de saúde da 
pessoa em 15 segundos. • 
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MARQUES MENDES 
"RELAÇÃO ENVENENADA" 

13 O comentador disse na SIC 
que a guerra da sucessão no 
PS, entre Pedro Nuno Santos 
e Fernando Medina, "mina a 

• .3utoridade do primeiro-mi-
nistro". E frisou que a ligação 
entre o ministro e Costa é uma 
"relação envenenada". 
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Covid-19. Lisboa 
mantém-se a frente 

ativa mas Algarve 
e outono preocupam 

Conselho de Ministros extraordinário decide 
amanhã medidas para a próxima quinzena. 

C) Radar // 

País aproxima-se 
da barreira dos 50 mil 

casos de covid-19 
PATRICIA DE MELO MOREIRA'AFP 

r 

4' 

MARTA F. REIS 
marta.reis@ionHne.pt 

Lisboa continua a concentrar a 
maioria dos novos casos de 
covid-19 no país e o fim de sema-
na, em que geralmente são repor-
tados menos diagnósticos, mos-
trou que o foco persiste, ainda 
que com alguma melhoria. No 
sábado, a Direção-Geral da Saú-
de (DGS) atualizou os boletins 
com os 200 casos que tinham 
sido reportados a 3 de julho por 
um laboratório privado e que, 
na altura, não foram contabili-
zados por serem referentes a 
mais de um dia. 

Feita a distribuição e contabi-
lizados os casos divulgados no 
sábado e no domingo, Portugal  

passa agora a barreira dos 46 
500 casos e poderá até ao final 
da semana chegar perto dos 50 
mil, isto mantendo-se o pata-
mar de 300 a 400 novos casos 
por dia, as projeções que têm 
sido feitas pelos peritos que dão 
apoio ao Governo. Em Lisboa 
parece, no entanto, haver uma 
estabilização e na última sema-
na houve mesmo uma ligeira 
diminuição do total de novos 
casos face à semana anterior. 
Tendo em conta a informação 
corrigida nos boletins da DGS, 
na semana passada, de sexta-fei-
ra a sexta-feira, foram notifica-
dos 1970 novos casos em Lis-
boa, o que compara com 2050 
no período de sete dias anterior. 
A diminuição não será unifor-

  

me em todos os concelhos e o 
Governo garantiu na semana 
passada que a informação a nível 
concelhio tornará a ser divulga-
da no início desta semana. Já as 
decisões sobre medidas para a 
próxima quinzena de julho, já 
que as atuais vigoram até à 
meia-noite de terça-feira, foram 
remetidas para um Conselho de 
Ministros extraordinário que 
terá lugar nesse mesmo dia, para 
as medidas entrarem então em 
vigor no dia seguinte. O primei-
ro-ministro já admitiu que em 
princípio não haverá alterações 
na diferenciação de medidas na 
Grande Lisboa, não se anteven-
do, no entanto, a elevação do 
estado de alerta que vigora no 
resto do país. As medidas pode-

  

rão, porém, ser ajustadas e a lis-
ta de freguesias com medidas 
mais duras poderá ser revista. 

Nas últimas semanas tem tam-
bém havido um aumento dos 
casos reportados na região Nor-
te, mas num patamar bastante 
abaixo dos cerca de 300 casos 
diários que se têm registado em 
Lisboa. Ainda assim, na última 
semana, de sexta a sexta, os casos 
na região Norte aumentaram 
50%, de 223 para 337. Nos bole-
tins divulgados no fim de sema-
na manteve-se essa trajetória 
na região Norte, com 67 novos 
casos reportados no sábado e 
44 no domingo. 

ECDC CONFIRMA ESTABILIZAÇÃO 
No relatório semanal divulga-
do este fim de semana pelo Cen-
tro Europeu de Prevenção e Con-
trolo das Doenças (ECDC na sigla 
inglesa), Portugal não está entre 
os países onde é destacada uma 
tendência de aumento da noti-
ficação de novos casos, onde 
entram Áustria, Bulgária, Croá-
cia, Islândia, Luxemburgo e 
Roménia, surgindo o país mais 
num quadro de estabilização. 
Ainda assim, o relatório assina-
la mais uma vez que nos últi-
mos 14 dias houve um aumen-
to na notificação de óbitos por 
covid-19 em Portugal, o que se 
verificou também na Roménia. 
Portugal registou até este domin-
go 1638 mortes associadas à infe-
ção por SARS-CoV-2. 

O aumento dos contágios entre 
idosos nas últimas semanas moti-
vou o alerta dos peritos na últi-
ma reunião técnica no Infar-
med. Durante o fim de semana,  

a DGS atualizou também os qua-
dros com a informação sobre as 
idades dos doentes infetados e 
verifica-se que na última sema-
na houve uma diminuição dos 
idosos com mais de 80 anos infe-
tados, depois de duas semanas 
consecutivas com mais de 200 
casos semanais nesta faixa etá-
ria. Contabilizaram-se 151 novos 
casos neste grupo etário, mas 
houve um aumento nos casos 
em idosos com mais de 70 anos. 

No final da semana passada, a 
ministra da Saúde garantiu que 
está a ser acompanhada a situa-
ção dos lares, revelando que 628 
das vítimas mortais de covid-19 
eram residentes nestas institui-
ções, o que corresponde a 38% 
das mortes. Alguns especialis-
tas têm defendido a necessida-
de de reforçar medidas. Na sema-
na passada, em declarações ao 

o virologista Pedro Simas con-
siderou que os lares deverão ser 
dos principais focos de interven-

 

ECDC assinalou 
no fim de semana 

a tendência 
de aumento de 

óbitos em Portugal 

País está, no 
entanto, com novos 

casos estáveis. 
Áustria, Bulgária 
e Croácia sobem 
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ção, lembrando que, até à data, 
40% a 60% das vítimas mortais 
da epidemia na Europa eram 
residentes em lares. Em entre-
vista ao SOL, o epidemiologista 
Manuel Carmo Gomes defendeu 
também a necessidade de maior 
controlo do acesso a lares, defen-
dendo testagem regular de cola-
boradores e também das visitas. 
O investigador, que tem sido um 
dos peritos consultados pelo 
Ministério da Saúde, sublinha 
também que, sempre que possí-
vel, as visitas devem ocorrer no 
exterior. 

Numa altura em que Lisboa 
se mantém a principal frente 
ativa, o Algarve e o outono são 
as principais preocupações apon-
tadas por Manuel Carmo Gomes, 
que alerta para o risco de fes-
tas e convívios em época esti-
val, nomeadamente em fenó-
menos de supertransmissão por 
aerossóis que podem ocorrer 
em espaços fechados. Em rela-
ção ao outono, a preocupação 
prende-se com o regresso às 
aulas e aos escritórios, o que 
trará mais pessoas em espaços 
fechados. Sem projeções con-
cretas, o especialista defendeu 
ao SOL a necessidade de um 
reforço efetivo das equipas de 
saúde pública. "Acho que vai 
depender muito delas se vamos 
ter segunda onda, se não vamos, 
se vamos conseguir controlar 
os surtos que é inevitável que 
vão aparecer. Tudo depende de 
quem vai ao terreno, da rapi-
dez com que vai e com que atua, 
como faz os inquéritos, identi-
fica os contactos, isola as pes-
soas", afirmou o perito ao SOL. 
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Férias judiciais criam 
caos nos tribunais 
e ameaçam retoma 
// Depois de quase quatro meses fechados por causa da covid-19, 

• os tribunais voltam agora a parar por mais um mês e meio 
// Pessoas singulares e coletivas aguardam há anos 

or decisões e prazos voltam a estar suspensos 
// No final do ano passado, a CML pediu ao Tribunal Administrativo 
Central de Lisboa para apressar decisão sobre recurso do Parque 
Mayer. Processo — em que a câmara foi condenada a pagar 
200 milhões — continua sem andar e os juros a somar  // PÁGS. 2-3 

1-51t-iN  Gim 
1 

ESTADO ESTA 
A PAGAR TESTES 

DOS PASSAGEIROS 
›- DO BRASIL_, 
EUA E PALOP 

1 I1! 1 
Despacho do Governo obrigou ANA a ficar responsável 

pelas análises de quem vem de países de risco e não traz um 
teste negativo mas as colheitas estão a ser feitas pelo INEM 

A empresa que gere os aeroportos não se considera 
vocacionada para prestar serviços de saúde. Vai contratar 

um laboratório mas o contrato ainda não foi fechado 

Deviam ser os passageiros a pagar mas o LNEM nada 
cobra e dia que está a seguir orientações da DGS t/ PÁGS. 4-5 

mal 

        

        

   

_ 

4 

   

   

   

   

111 

        

        

1,50E // Segunda-feira, 13 julho 2020 // Ano 11 // Diário // Número 3250 // Diretor. Mário Ramires // Dir. exec.: Vftor Rainho // Dir. exec. aditrrto: José Cabrita Saraiva // Subdir. exec.: Marta E Reis // Dir. de arte: Francisco Alves 

Como a pandemia atirou os sutiãs para a gaveta 
"Agora voltei a usar quando vou à rua, mas assim que chego a casa tiro 
logo, coisa que antes da pandemia não fazia", conta Carlota, de 25 anos. 
Não está sozinha. Será desta que o espartilho cai? //PÁGS. 14-17 

• 

Cabinda. Perseguição  /44w 
a ativistas no coração 
do petróleo angolano 
Advogado denuncia ao i detenções 
à margem da lei. "Foram postos 
numa cela com condições desumanas", 
diz Arão Tempo // PÁGS. 18-19 

 

MAI abre 
inquérito a morte 
de bombeiro na 
Lousã. Semana 
de perigo 

Covid-19. Trump 
passa a usar 
máscara perante 
o descontrolo da 
epidemia no país 

Lisboa mantém-
-se a frente ativa 
mas idosos, 
Algarve e outono 
preocupam a til 

, 4 

 

// PAG. 32 // PAG. 12 // PÁGS. 8-9 
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Idade média da reforma 
em máximo de 20 anos 
Trabalhadores do privado reformam-se em média aos 64,3 anos. No ano 
passado, quase 55% tinham uma reforma abaixo do salário mínimo nacional 

Paulo Ribeiro Pinto 
paulo.pinto@dinheirovivo.pt 

PENSÕES  Em 2019, os pensio-
nistas de velhice do regime 
geral da Segurança Social re-
formaram-se, em média, aos 
64 anos e três meses. É o va-
lor mais elevado das últimas 
duas décadas, desde que há 
dados disponíveis no portal 
Pordata. Valor que está ao 
mesmo nível do sistema pú-
blico da Caixa Geral de Apo-
sentações. A evolução vai 
acompanhando a baixa taxa 
de natalidade e as medidas 
que foram sendo tomadas no 
sentido de atrasar a entrada 
na reforma, aliviando a pres-
são sobre o sistema de previ-
dência. 

A idade legal da reforma 
tem vindo progressivamen-
te a subir desde 2014, fixan-
do-se em 2019 nos 66 anos e 
cinco meses. Ou seja, os tra-
balhadores fizeram a passa-
gem para a aposentação dois 
anos e dois meses antes da  

idade normal fixada na lei. 
O aumento da idade média 

de reforma também segue a 
evolução da esperança mé-
dia de vida aos 65 anos e que 
penaliza quem quer passar à 
aposentação mais cedo. O re-
gime começou em 2008 para 
todas as novas pensões e foi 
agravado em 2014, passando 
a aplicar-se às reformas ante-
cipadas. 

No ano passado, o fator de 
sustentabilidade fixou-se 
nos 14,67% e para este ano é 
de 15,20% . Um corte a que se 
soma 0,5% por cada mês de 
antecipação, exceto para as 
carreiras muito longas. 

Em 2019 entrou em vigor o 
regime de flexibilização das 
reformas, que consistiu na 
eliminação da penalização 
pelo fator de sustentabilida-
de para contribuintes que 
peçam a reforma antecipada 
aos 60 anos de idade e te-
nham completado, pelo me-
nos, 40 anos de descontos, 
sendo apenas aplicado o cor-

 

VALORES BAIXOS 

1,6 milhões abaixo 
do salário mínimo 
Dados do Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social 
(MTSSS), atualizados 
pelo portal Pordata, mos-
tram uma subida no nú-
mero de pensões com um 
valor abaixo do salário 
mínimo nacional. Em 
2019, 1,6 milhões de pen-
sionistas recebiam uma 
reforma abaixo de 600 
euros: 54,6% do total de 
pensões. Trata-se do valor 
mais elevado desde 2010. 

Velhice e invalidez 
De acordo com os últi-
mos dados da Segurança 
Social, referentes a 2017, 
o valor médio da pensão 
de velhice era de 448,43 
euros e a de invalidez 
381,57 euros. 

te de 0,5% por cada mês que 
falte para a idade normal de 
acesso à reforma ou para a 
sua idade pessoal de reforma. 
Já este ano foi criado o regi-
me de antecipação para car-
reiras muito longas e que es-
tabelece a possibilidade de 
pedir a reforma antecipada 
sem penalizações, no caso 
das longas carreiras contri-
butivas, acabando a dupla 
penalização. 

Estas alterações poderão 
fazer descer a idade média da 
reforma, uma vez que a an-
tecipação não implica cortes 
tão acentuados. 

No ano passado, os dados 
mostram ainda um aumen-
to do número de pessoas a 
contribuir para o sistema. 
Pela primeira vez desde 
2010, o número de contri-
buintes por cada reforma da 
Segurança Social subiu para 
1,6, o que estará relacionado 
com a recuperação do merca-
do de trabalho (número de 
pessoas a descontar). • 

Segurança Social 

Quando se reformam os pensionistas 

— Idade média de reforma — Idade legal 

Proporção de pensões abaixo do salário mínimo 

Anos 
67 

66 

65 • 

100 

•  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

63 

• ,  
• 

Número de contribuintes por cada pensão 

62 

61 

60  
2001 2005 
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Marcelo aumentou ritmo 
de audiências durante 
o estado de emergência 
P. S e 9 

Reguengos 
Ordem diz 
a famílias 
que recorram 
à Justiça P. 10 

Melgaço 
Diretora de 
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a beijar P.25 

Reforma 
Idade média 
no privado 
sobe para 64 
anos P. 13 

Covid 
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pagar mais 
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de sete países P. 27 
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Amália 
CD inéditos 
da fadista 
no Olympia 
de Paris P.31 

PO IA APERTA FISCALIZAÇÃO 

A CONCENT Õ OTARDS  F.> 
SP acaba com romarias em Vila do Conde e Gaia. Desd 

unho ue tem instruis para vig ar motociclistas P. 20 e 21 

In.pt Diário. Ano 13.3.N..42. Preço:1,20e Segunda-feira 13 de julho de 2020 Diretor Domingos de Andrade / DInatores-adjuntos Inês Cardoso, Manuel Molinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor deArte Pedro Pimenta' 

PUBLICIDADE 

• .1 

F. C. PORTO 
CONCEIÇÃO 

PODE IGUALAR 
MOURINHO 1 Se vencer o Sportin 
consegue quatr 

vitórias em clássicos 
numa época P. 38 

Jornal de Notícias Ix 

Número de incendiários 
e de fogos cai para metade 
Houve 2 mil ignições até agora, contra 6 mil em 
2019. GNR apanhou 19 pessoas a atear incêndios 

Novos drones ajudam na prevenção e combate. 
Mudança do vento traiu bombeiro na Lousã P.4a6 
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IN 
A ABRIR 

O poder 
do dinheiro 

F'OR Inês Cardoso 
Diretora-adjunta 

A carta aberta está cheia de slogans, dos que 
colhem inevitável concordância e simpatia 
por parte de qualquer pessoa. "A Humanida-
de é mais importante do que o nosso dinhei-
ro", justificam os 83 milionários de sete paí-
ses que desafiam os seus governos a aumen-
tar impostos, de forma permanente, sobre os 
mais ricos, como parte da receita para atenuar 
a crise mundial provocada pela covid-19. 
Entre o discurso apelativo dos subscritores da 
proposta, há uma frase que se revela particu-
larmente acertada, no que pressupõe de visão 
de longo prazo para combater as desigualda-
des: os problemas que a pandemia revelou e 
agravou "não podem ser resolvidos com cari-
dade". À medida que se degrada a situação das 
empresas, aumenta o desemprego e se fala 
em novos sem-abrigo, cada vez mais jovens, 
este é o tempo de pensar que respostas quere-
mos dar, assistencialistas ou focadas numa 
mudança de políticas para melhor redistri-
buição social. 
O relatório "Global Wealth Report 2019" 
apontava para a existência de 117 mil portu-
gueses com património acima de 900 mil eu-
ros, mas apenas dois com fortunas acima de 
500 milhões. Taxar os muito ricos não seria 
grande solução em Portugal, onde se pode ar-
gumentar que um dos entraves ao cresci-
mento é precisamente a inexistência de 
grandes fortunas. Mas o debate serve pelo 
menos para colocar em cima da mesa outras 
discussões, da evasão fiscal às offshores (re-
corde-se que só por proposta de partidos da 
Oposição foram proibidos, no Orçamento do 
Estado Suplementar, apoios públicos a em-
presas com sede em paraísos fiscais). 
Depois dos discursos românticos do início dó 
confmamento, não restam grandes dúvidas 
de que económica e socialmente tudo acaba-
rá por ficar na mesma. Esta é a semana de ar-
ranque das conversações do Governo com os 
partidos para o Orçamento do Estado de 2021 
e essa poderá ser, ainda assim, uma oportuni-
dade para perceber em que direção segue An-
tónio Costa. Esquerda e Direita são conceitos 
que se diluem cada vez mais nos modelos tec-
nocratas globais, mas as opções ideológicas 
verdadeiramente contam na hora de fazer es-
colhas de impacto social. 
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Ordem dos Médicos avalia 
falhas clínicas no Alentejo 
Pavilhão de doentes não tem diretor clínico e terá tido falta de fármacos 
até sexta-feira. Familiares de utentes de lar aconselhados a recorrer à Justiça 

Situação em Portugal 
Boletim da DGS de 12 de julho, com variação face ao dia anterior 

46 512 
casos confirmados +0,6% 

Casos confirmados 
por ARS 

   

Mortos 

 

 

Nort 
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822 

;1 
+0,1% 

    

18 109 

 

     

      

1660 
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0% 
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30 907 
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462 

cuidados intensivos) 
internados (64 nos +0,7% 

  

+0,3% 

405 110 
suspeitos (desde 1 
de janeiro de 2020) 
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FONTE: DGS-RELATÓRIO DE SITUAÇÃO - DADOS ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 11 DE JULHO INFOGRAFIA JN 

Inês Sehreek 
ines@jn.pt 

POLÉMICA  A Ordem dos Mé-
dicos (OM) vai criar uma co-
missão de inquérito para fa-
zer uma avaliação clínica 
dos procedimentos adota-
dos em Reguengos de Mon-
saraz, concelho alentejano 
onde um surto num lar, de-
tetado a 18 de junho, provo-
cou até agora 16 mortos. E 
alerta os familiares dos 
doentes para agirem judi-
cialmente, caso as normas 
da Direção-Geral da Saúde 
(DGS) continuem a ser des-
respeitadas, pondo em cau-
sa a saúde dos doentes. A 
ARS do Alentejo garante 
que está a fazer "o possível" 
para garantir os cuidados 
necessários. 

Em causa está a alegada 
não transferência dos ido-
sos do lar Fundação Maria 
Inácia Vogado Perdigão Sil-
va (FMIVPS) para uma Área 
Dedicada à Covid - Serviço 
de Urgência, a fim de serem 
"devidamente" triados e 
encaminhados para casa ou 
internamento, consoante o 
estado de saúde e como 
mandam as regras da DGS, 
bem como a utilização de 
um pavilhão "sem diretor 
clínico", onde as camas  

"não cumprem as distâncias 
de segurança" e faltaram 
medicamentos pelo menos 
até sexta-feira, afirmou, ao 
JN, o bastonário da Ordem 
dos Médicos. 

QUEIXA FORMAL AO MP 

Os relatos que chegaram à 
OM, de especialistas que es-
tiveram no local, são de "ex-
trema gravidade", realçou 
Miguel Guimarães. Num 
comunicado à Imprensa, as-
sinado pelo bastonário, pelo 
presidente do Conselho Re-
gional do Sul e pelos presi-
dentes das quatro sub-re-
giões do Sul, a Ordem dos 
Médicos diz que "o caso me-
rece uma participação for-
mal dos factos ao Ministério 
Público (que, de resto, já 
está no terreno), o que irá 
acontecer, para que este 
apure da eventual responsa-
bilidade criminal em face do 
relato feito pelos médicos 
que prestaram serviço no 
Lar da FMIVPS ou pavilhão 
para onde foram transferi-
dos os utentes infetados do 
lar". 

Refira-se que o Ministé-
rio Público confirmou, no 
passado dia 9, que "está a 
proceder a averiguações" 
sobre o surto de covid-19 
que surgiu num lar em Re-

  

guengos de Monsaraz. No 
mesmo comunicado, a Or-
dem pede à autoridade na-
cional de saúde (DGS) para 
verificar se as regras estão 
a ser cumpridas e pede à 
ministra Marta Temido 
para defender o direito 
constitucional à saúde. In-
terpela ainda a ministra do 
Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social sobre as 
condições de segurança do 
lar e o respetivo cumpri-
mento da legislação. 

ARS SAÚDA AVALIAÇÃO 

Em reação a Administração 
Regional de Saúde do Alen-
tejo assegurou, em comuni-
cado, que está a fazer "o pos-
sível" para garantir os cui-
dados considerados neces-
sários na defesa dos doentes 
infetados" no lar de Re-
guengos de Monsaraz. 

Sobre a comissão de in-
quérito criada pela Ordem 
dos Médicos, o presidente 
da ARS, José Robalo, afir-
mou, em declarações à An-
tena 1, que "qualquer ava-
liação técnica é excelente 
para tirar dúvidas sobre os 
procedimentos". O respon-
sável acrescentou que o pa-
vilhão "foi preparado para 
receber as pessoas com to-
das as condições". • 

BALANÇO DO DIA 

Mais seis mortos 
e 291 infetados 
O país registou ontem 
mais seis mortes (total de 
1660) e 291 novos casos 
de covid-19 (46 512) por 
comparação a sábado. Se-
gundo o boletim diário da 
DGS, 78% dos novos ca-
sos foram em Lisboa e 
Vale do Tejo, onde ocor-
reram também cinco das 
seis mortes. A outra mor-
te ocorreu no Norte. 

Quase 14 mil 
casos ativos 
Há 13 945 casos ativos de 
infeção no país (mais 33 
do que no dia anterior). 
Os casos ativos corres-
pondem ao total de casos 
confirmados, menos os 
recuperados e os óbitos. 

Mais internados 
mas menos nas UCI 
O último boletim revela 
que há mais três doentes 
internados nos hospitais 
(total de 462), mas me-
nos quatro a necessitar de 
cuidados intensivos (64). 
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Número de incendiários 
e de fogos cai para metade 
Houve 2 mil ignições até agora, contra 6 mil em 
2019. GNR apanhou 19 pessoas a atear incêndios 

Novos drones ajudam na prevenção e combate. 
Mudança do vento traiu bombeiro na Lousã P.4a6 
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Oito maiores bancos têm exposição a 39 mil milhões de euros de créditos com moratórias 

Supervisores querem 
prolongar moratórias 
Pedem que apoios se mantenham até que a economia comece a 
recuperar sob pena de haver necessidade de intervenção em bancos 

Elisabete Tavares 
elisabete.tavares@dinheirovivo.pt 

ALERTA  O Conselho Nacional de 
Supervisores Financeiros (CNSF) 
- que abrange os supervisores fi-
nanceiros portugueses - alertou 
que as medidas de apoio às famí-
lias, como as moratórias no crédi-
to, bem como os apoios a empresas 
e bancos devem manter-se até que 
haja uma recuperação da econo-
mia. Este órgão frisa que, se as me-
didas de apoio à liquidez forem re-
tiradas precocemente, pode acabar 
por afetar o sistema financeiro e le-
var à necessidade de intervenção 
em bancos. 

O alerta consta do relatório "Nota 
sobre as principais medidas adota-
das para mitigação dos impactos da 
pandemia de covid-19: uma análise 
comparativa" que foi aprovada na 
reunião do CNSF de 19 de junho e 
divulgado na sexta-feira no cite da 
instituição. 

Entre as medidas adotadas a ní-
vel nacional e europeu estão mo-
ratórias no crédito a empresas e fa-
mílias, linhas de crédito com ga-
rantia estatal para empresas e me-
didas de apoio à Banca, em termos 
de flexibilidade nos níveis de liqui-
dez e capital. Também foram ado-
tadas medidas de flexibilidade no 
setor dos seguros e recomendada a 
proibição de distribuição de divi-
dendos no setor financeiro e segu-
rador. 

"Afigura-se, em particular, cru-
cial que as medidas de apoio de li-
quidez às famílias e às empresas e 
ao sistema financeiro sejam reti-
radas só depois de estes agentes 
terem restabelecido as suas fon-
tes de rendimento, evitando um 
aumento generalizado de situa-
ções de incumprimento", desta-
cou o relatório nas suas conclu-
sões. 

"De facto, o término das mora-
tórias sobre capital e juros ou a eli-
minação de aspetos de flexibiliza-
ção do regime de pagamento dos 
prémios de seguros numa fase 
precoce da recuperação da econo-
mia levará a que parte destes mu-
tuários não tenham condições 
para cumprir o serviço de dívida", 
frisou. 

Pode também levar a "que haja 
uma excessiva aversão ao risco e 
discriminação inadequada de si-
tuações de empresas insolventes, 
de situações de empresas viáveis 
embora em dificuldades financei-
ras, na sequência da crise pandé-
mica, levando a reestruturações 
de dívida e incumprimento, com 
impacto total no setor financeiro, 
o que poderá espoletar a necessi-
dade de intervenção direta sobre 
osetor financeiro". 

O CNSF agrega o Banco de Por-
tugal (BdP), a Comissão do Mer-
cado de Valores Mobiliários e a 
Autoridade de Supervisão de Se-
guros e Fundos de Pensões. • 

PRAZOS 

Alargado até março de 2021 
O prazo das moratórias, incluindo 
a moratória legal do Governo, foi 
alargado para o final de março de 
2021 face ao anterior prazo de se-
tembro deste ano. Segundo dados 
do Banco de Portugal, os oito 
maiores grupos bancários têm 
uma exposição a um valor global 
de cerca de 39 mil milhões de eu-
ros de créditos com moratórias 
públicas e privadas. 

Mais apoios a empresas 
Para o CNSF, no "médio prazo se-
ria desejável um reforço das medi-
das de apoio a financiamento por 
capitais próprios em mercado". 
Este órgão recorda que se encon-
tra prevista a constituição de um 
veículo para promover o acesso 
das pequenas e médias empresas 
aos mercados de capitais, em li-
nha com orientações da Comissão 
Europeia. "Algumas medidas vêm 
a ser tomadas, no plano nacional e 
europeu, com vista a reforçar o fi-
nanciamento das empresas tam-
bém através de capitais próprios e 
não apenas de dívida". O regime 
excecional de auxílios de Estado 
foi alargado para incluir medidas 
de recapitalização e de dívida su-
bordinada e o prazo de vigência de 
alguns regimes alargado. 
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MANUEL ESTEVES 
Ed itor executivo 
mesteves@negocios.pt 

A crise que ia 
passar depressa 

A
ntónio Costa, tal como os seus congéneres euro-
peus, reagiu depressa e bem à crise económica de-
sencadeada pela covid-19. A estratégia foi a mes-
ma em todo o lado: era necessário criar condições 
para que o país se pudesse refugiar da pandemia, 

sem que isso matasse a economia. Com esse objetivo, montaram-
-se ambiciosos programas de lay-off para impedir despedimen-
tos, lançaram-se linhas de créditos para compensar a falta de li-
quidez das empresas, criaram-se apoios sociais de emergência para 
quem tivesse de permanecer em isolamento, reforçou-se a prote-
ção social no desemprego, avançou-se com moratórias no crédi-
to à habitação e nas rendas para evitar uma vaga de despejos. 

As medidas só eram comportáveis do ponto de vista orçamen-
tal porque eram muito limitadas no tempo na medida em que se 
acreditava que a recuperação seria rápida. Mário Centeno, tal 
como o seu sucessor, João Leão, disse-o diversas vezes. Depois 
do desaire provocado pelo "lockdown" em março e abril, espera-
va-se que a reabertura gradual da economia se traduzisse numa 
sustentável recuperação económica. Aos poucos, os portugueses 
regressariam às compras e aos restaurantes e, com o sol e o calor, 
regressariam os turistas. 

Mas nem os turistas regressaram, nem o coronavírus se foi 
embora. E já poucos acreditam que tal suceda este verão.Asitua-
ção está controlada, mas o bicho mostra-se determinado a ficar 
por cá mais tempo, a assustar empresários e consumidores e man-
tendo bem longe os tão desejados turistas. Ou seja, a longevida-
de da crise depende quase exclusivamente da duração da pande-
mia, algo que aparentemente não controlamos. 

O problema é que, sendo mais prolongada, a crise ganha tam-
bém novos contornos. Como alertava na semana passada o NE-
CEP da Universidade Católica Portuguesa, "se a queda for mui-
to superior a 5% então a destruição de capacidade produtiva, em-
prego e rendimento só permitirá uma recuperação lenta e peno-
sa até aos níveis observados em 2019". 

Ora, uma crise mais longa e destrutiva exige também outro 
tipo de medidas e de apoios do Governo. Mais permanentes e ge-
nerosos, ou seja mais caros. E o aumento das despesas será acom-
panhado por uma quebra maior nas receitas, numa combinação 
explosiva para as contas públicas. 

A solução terá de vir da Europa. Na semana passada, Costa e 
os seus homólogos Pedro Sánchez e Giuseppe Conte não se can-
saram de repetir o apelo: a Europa tem de se despachar. O fundo 
de recuperação deve avançar depressa e em condições aceitáveis 
para os países que precisam dele. Veremos o que dirão os que me-
nos precisam no Conselho Europeu de sexta-feira. Os efeitos as-
simétricos da crise nos países europeus - Portugal está do lado dos 
mais afetados pela sua dependência do turismo - dificultam ain-
da mais um entendimento. É avisado baixar expectativas. ei Página 16
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Numa altura em que o surto de con-

tágios pelo novo coronavírus em 

Reguengos de Monsaraz, Évora, 

entrou no terceiro dia consecutivo 

sem registo de novas vítimas mor-

tais, e em que o número de casos 

activos de covid-19 no concelho bai-

xou para os 129, a Ordem dos Médi-

cos (OM) anunciou ontem que vai 

designar uma comissão de inquéri-

to “para avaliar todas as circunstân-

cias clínicas” relacionadas com este 

surto.  

Num comunicado inusitadamente 

duro, aquele organismo considera 

que “as decisões que têm sido toma-

das no lar de idosos” onde começou 

o surto “não aparentam ser as mais 

correctas” e “colocam em causa a 

saúde dos utentes” que ali conti-

nuam institucionalizados. E, alegan-

do que os relatos sobre a situação 

que se vive no lar “continuam a fazer 

temer o pior”, a OM alerta os fami-

liares dos utentes para a possibilida-

de de agirem judicialmente, “caso as 

entidades competentes não reconhe-

çam a necessidade premente de res-

peitar as orientações e normas da 

Direcção-Geral da Saúde”, isto é, 

caso os doentes infectados não 

Ordem dos Médicos quer apurar  
responsabilidades no lar de idosos

sejam, por exemplo, transferidos 

para uma área dedicada “com con-

dições adequadas ao seu estado de 

saúde”.  

Apelando à DGS que actue no sen-

tido de fazer cumprir as normas, a 

OM prepara-se, por seu turno, para 

fazer uma participação formal ao 

Ministério Público (que, de resto, já 

está no terreno) para que este “apu-

re da eventual responsabilidade cri-

minal”. Esta suposição decorre apa-

rentemente dos relatos dos médicos 

que foram chamados a prestar servi-

ço naquele lar e no pavilhão para 

onde foram transferidos os utentes 

infectados. “É por demais evidente 

que os direitos dos doentes e a saúde 

dos cidadãos estão postos em cau-

sa”, conclui a OM. 

Na sequência desta tomada de 

posição, a Administração Regional 

de Saúde (ARS) do Alentejo já afian-

çou que “fez e continuará, dentro do 

quadro legal, a fazer o possível para 

garantir os cuidados considerados 

necessários” aos utentes infectados 

do lar, detido pela Fundação Maria 

Inácia Vogado Perdigão Silva. Por seu 

turno, o presidente da Câmara de 

Reguengos de Monsaraz, José Calix-

to, asseverou que os utentes “estão 

bem e devidamente acompanhados 

por um médico de saúde pública e 

por três enfermeiros”. “Os doentes 

estão bem dentro do possível e as 

autoridades estão a acompanhar à 

hora tudo o que se passa dentro do 

lar”, acrescentou, aproveitando para 

sublinhar que “não há cadeias de 

propagação descontroladas no con-

celho há mais de dez dias”.  

O concelho entrou no sábado no 

terceiro dia consecutivo sem vítimas 

mortais resultantes do surto detec-

tado no dia 18 de Junho e que já pro-

vocou a morte de 16 pessoas (14 uten-

tes e um funcionário do lar e uma 

pessoa na comunidade). Com 129 

casos activos, este surto levou os 

autarcas dos municípios espanhóis 

transfronteiriços a apelarem ao fecho 

de fronteiras. 

Avolumam-se suspeitas quanto ao tratamento dos utentes no lar

Mais seis mortos 
com covid-19 

M
orreram mais seis 
pessoas em Portugal 
vítimas da covid-19 e há 
291 novos casos de 

infecção, segundo os dados 
divulgados ontem pela 
Direcção-Geral da Saúde. A 
maior parte das vítimas mortais 
(cinco) são da região de Lisboa 
e Vale do Tejo. Desde o início 
da pandemia, 1660 pessoas 
morreram devido à infecção 
pelo novo coronavírus, sendo 
que o número de mortos subiu 
0,4%. No que toca ao número 
de casos, foram conhecidos 
ontem 291 novos casos, um 
aumento de 0,6% face a 
sábado. Olhando por regiões, a 
pandemia continua a reboque 
do crescimento em Lisboa e 
Vale do Tejo. Nas últimas 24 
horas, foram 226 os novos 
casos, representando 78% do 
total de novas infecções a nível 
nacional. Estão internadas nos 
cuidados intensivos 64 
pessoas (menos quatro). 

NUNO VEIGA/LUSA
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Orçamento do Estado

Governo dá início  
a negociações  
com partidos
O Governo vai dar início na 
quarta-feira, dia 15, à primeira 
ronda de reuniões com vista à 
preparação da proposta de 
Orçamento do Estado para 
2021. A notícia foi avançada 
pelo semanário Expresso no 
sábado. Será o primeiro 
contacto dos partidos com o 
novo ministro das Finanças.
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Com a economia subitamente parada 

por causa da pandemia, Estados e 

empresas, um pouco por todo o mun-

do, não puderam seguir outro cami-

nho que não fosse pedir emprésti-

mos. Mas, se para fazer face às neces-

sidades imediatas e não deixar a 

economia entrar em completo colap-

so, mais endividamento foi aceite por 

quase todos como um mal necessário, 

uma nova questão começa agora a ser 

colocada: será possível pôr a econo-

mia outra vez a crescer no futuro com 

o peso de tanta dívida? 

Os indicadores económicos já 

conhecidos durante esta crise não 

deixam dúvidas. Ao mesmo ritmo a 

que as economias travaram, o recurso 

à dívida acelerou de forma nunca vis-

ta, principalmente por parte dos Esta-

dos, mas também pelas empresas. 

Há duas semanas, o Fundo Mone-

tário Internacional (FMI) reviu as suas 

previsões económicas e, pela primei-

ra vez na história, passou a apontar 

para um valor da dívida pública mun-

dial superior ao valor do PIB. A dívida 

pública acumulada pela totalidade 

dos países irá atingir este ano 101% do 

PIB mundial. 

O aumento da dívida pública regis-

ta-se, sem excepção, em todos os 

cantos do planeta. Na zona euro, a 

OCDE antecipa que a dívida pública 

chegue este ano aos 103% do PIB, uma 

subida de 17 pontos percentuais face 

ao ano passado. Na Grécia, pode 

aproximar-se dos 200% do PIB, um 

nível nunca visto durante a última 

crise. Em Itália, a barreira dos 150% 

do PIB pode ser ultrapassada e em 

Espanha e França, a dívida irá car 

perto dos 120% do PIB. Mesmo na 

Alemanha, que tinha antes da pan-

demia baixado a barreira dos 60%, 

deverá agora regressar-se a uma 

dívida equivalente a 75% do PIB. 

Em Portugal, a diminuição do rácio 

da dívida pública conseguida nos últi-

mos anos vai-se perder de um ano 

Dívida pública em níveis recorde e 
empresas a recorrerem ao crédito para 
evitar falência colocam desa o futuro  
às economias, incluindo a portuguesa. 
Com taxas de juro baixas, será mais fácil

para o outro, regressando-se a valores 

acima de 130% do PIB. Do lado das 

empresas, o aumento do endivida-

mento também é evidente. 

Em vários países, incluindo Portu-

gal, uma parte das medidas lançadas 

pelos Estados para ajudar as empre-

sas consistiu em conceder garantias 

públicas para que as empresas pos-

sam aceder com facilidade a emprés-

timos bancários que lhes permitam 

fazer face aos compromissos imedia-

tos. Para além disso, foram também 

concedidos adiamentos dos paga-

mentos de impostos e de créditos 

antigos, algo que também representa 

o acumular de mais dívida. 

Em Portugal, embora o acesso às 

linhas de crédito criadas no comba-

te à pandemia esteja a ser feito com 

alguma demora, é já evidente nas 

estatísticas um aumento do volume 

dos empréstimos contratados pelas 

empresas junto da banca. Em Abril, 

segundo o Banco de Portugal, este 

indicador cresceu 1,7% face ao mês 

anterior, o valor mais alto desde a 

chegada da troika ao país, em Abril 

de 2011. 

Um acumular de dívida deste tipo, 

especialmente no que diz respeito aos 

Estados, tem vindo durante esta crise 

a ser considerado pela generalidade 

dos economistas, não só como inevi-

tável, mas mesmo aconselhável. 

Sem uma intervenção forte dos 

Estados no apoio às famílias e às 

empresas (necessariamente nancia-

da com mais endividamento), pode-

ríamos car perante um colapso da 

actividade económica, uma onda de 

falências empresariais e, muito pro-

vavelmente, uma situação das nan-

ças públicas ainda pior no nal. 

No entanto, a dívida entretanto 

acumulada pode no futuro constituir 

um problema. E não é difícil perceber 

os mecanismos através dos quais isso 

potencialmente acontece. 

“Mesmo imaginando um cenário 

irrealisticamente optimista em que 

não temos uma destruição de capaci-

dade produtiva, não há uma grande 

vaga de desemprego e as pessoas vol-

da dívida poderá ser mesmo menos 

exigente agora do que antes da cri-

se. Mas, isto, assumindo que se irá 

manter a actual conjuntura de taxas 

de juro muito baixas e uma taxa de 

crescimento de médio prazo idên-

tica à do passado. 

É aqui, alerta Ricardo Reis, que 

poderá estar o problema. É que estes 

dois factores, que podem realmente 

ajudar a controlar a dívida, são di cil-

mente controláveis pelos governos. 

“Se as taxas de juro subirem ou a taxa 

de crescimento não ajudar, os Esta-

dos podem car apenas com duas 

alternativas: ou austeridade ou 

repressão nanceira. Em ambos os 

Coronavírus
Sérgio Aníbal

E, a seguir à crise, vai ser possível 
crescer com tanta dívida?

passado por Sebastian Barnes e 

Eddie Casey, em que se simulavam 

cenários económicos e orçamentais 

para um pequeno país da zona euro 

até ao ano de 2025, revela algum 

optimismo em relação a esta maté-

ria, já que chega à conclusão de que, 

com as taxas de juro historicamente 

baixas que actualmente se praticam, 

os países poderiam ter agora um 

espaço de manobra maior do que 

no passado para continuar a usar a 

política orçamental sem fazer da 

dívida um problema ainda maior. 

Para alguns países, um deles Por-

tugal, o saldo orçamental primário 

necessário para estabilizar o valor 

tam a consumir o mesmo que consu-

miam antes, a verdade é que os acto-

res económicos partem para esta 

nova fase com um fardo maior de 

dívida e isso tem consequências”, 

a rma Ricardo Reis, professor na 

London School of Economics. 

 

Um regresso à austeridade? 

Uma das questões que se pode colocar 

é a de saber como é uma dívida públi-

ca maior pode in uenciar a capacida-

de de um governo implementar polí-

ticas orçamentais expansionistas ou 

mesmo para evitar a austeridade. 

Uma análise publicada no mês 
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Dívida do 
Estado e das 
empresas, para 
sobreviverem, 
foi fortemente 
agravada com  
a pandemia

crescimento, quando se decide poli-

ticamente que esse é mesmo um pro-

blema”, a rma o economista, alertan-

do que, em certa medida, isso já se 

começa a veri car na Europa e em 

particular em Portugal. 

“Estamos numa situação drastica-

mente diferente do que estávamos há 

dez anos. Agora existe um discurso de 

que é necessário os Estados intervi-

rem. E se houver do lado das autori-

dades a mensagem de que a pressão 

da dívida vai ser gerida ao longo dos 

anos, o problema deixava de se colo-

car. Ainda assim, o Estado português 

está a revelar uma grande hesitação 

na adopção de medidas de apoio, está 

entre a dívida registada e os 60% 

exigidos pelas regras. “Esta é uma 

questão política, não decorre de 

uma regra económica”, assinala. 

 

Empresas ainda à procura 
de empréstimos 

No caso da dívida das empresas, pou-

cas são as dúvidas de que uma carga 

grande de dívida é uma receita infalí-

vel para menos crescimento econó-

mico. “Se um accionista está a pensar 

injectar mais uns milhares de euros, 

mas percebe que primeiro esse 

dinheiro vai para os credores e só 

depois para o accionista, que os seus sergio.anibal@publico.pt

benefícios vão ser capturadas pelos 

credores antigos, então vai deixar de 

querer pôr tanto dinheiro, conduzin-

do a uma redução do investimento”, 

explica Ricardo Reis, lembrando ain-

da que, “num contexto de muita dívi-

da, o processo de desalavancagem 

das empresas põe pressão sobre as 

taxas de juro e aumenta os riscos de 

reduções da procura, de recessão e 

de cortes de preços”. 

Ricardo Paes Mamede também 

não tem dúvidas de que, apesar de 

com as taxas de juro actuais a des-

pesa com o serviço da dívida poder 

ser agora mais baixa, “o facto de 

uma empresa estar mais endividada 

é elemento adicional que condicio-

na o investimento”. E lembra o pro-

blema que pode vir a ser gerado, 

mais uma vez, no sector bancário, 

que nos últimos anos conseguiu 

fazer alguma limpeza do crédito mal 

parado, mas que agora pode voltar 

a sentir o mesmo problema. 

Na crise actual, uma parte impor-

tante do aumento do endividamen-

to das empresas pode vir do recurso 

às linhas de crédito garantidas pelo 

Estado, pelo que uma parte dos 

incumprimentos no pagamento por 

parte das empresas vai acabar por 

resultar num ainda maior endivida-

mento dos Estados. 

Este, no entanto, é um problema 

que as empresas portuguesas, prin-

cipalmente quando se fala do univer-

so das micro e pequenas empresas, 

não colocam ainda no centro das suas 

principais preocupações. A priorida-

de agora é mesmo sobreviver, e para 

que isso aconteça, é preciso que o 

crédito chegue mesmo às empresas. 

“Todas estas linhas de crédito têm 

sido muito limitadas. Milhares de 

micro e pequenas empresas não têm 

sido contempladas e há muitas 

empresas a fechar, e muitas a pensar  

fechar”, a rma Jorge Pisco, presiden-

te da Confederação Portuguesa das 

Micro, Pequenas e Médias Empresas. 

Para este responsável, o que seria 

preciso era um fundo de tesouraria 

com taxas zero e período de carência 

de pelo menos dois anos, para trans-

ferir o problema de pagamento da 

dívida para o mais tarde possível. “As 

empresas vivem do dia-a-dia da sua 

facturação, é a realidade do tecido 

empresarial português, e a banca não 

sabe lidar com este segmento de acti-

vidade das micro empresas”, diz. 

Dívida pública
Em % do PIB 

Dívida pública portuguesa
Em % do PIB 

Empréstimos concedidos
às empresas
Variação mensal, em %

Fonte: OCDE; Banco de Portugal PÚBLICO
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Coronavírus faz disparar dívidas pública e privada
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a conter-se na resposta à crise recean-

do que as condições muito favoráveis, 

por exemplo ao nível das taxas de 

juro, possam não continuar”, a rma, 

alertando que o Governo “está a que-

rer minimizar os impactos sobre o 

rácio da dívida e o impacto ao nível do 

crescimento é evidente”, defende. 

Com o tempo, esse tipo de pru-

dência pode ainda intensi car-se. 

Ricardo Paes Mamede antecipa que, 

“dentro de dois anos, quando a pan-

demia tiver passado, se volte a apli-

car na Europa a regra da redução da 

dívida”, que obriga um país a cortar 

o rácio anualmente num valor equi-

valente a um vigésimo da diferença 

casos, o crescimento da economia 

ressente-se”, a rma o economista, 

que assinala ainda que “quando a 

dívida pública é muito alta, um país 

ca mais exposto ao risco de se come-

çarem a registar ataques especulati-

vos nos mercados”, daqueles que, 

por via de subidas das taxas de juro, 

acabam por constituir profecias auto-

-realizáveis de insustentabilidade das 

nanças públicas. 

Ricardo Paes Mamede, professor 

do ISCTE, a rma por seu lado que, no 

que diz respeito à dívida pública, a 

incerteza é mais política do que de 

mercado. “As dívidas públicas são um 

problema, e são um problema para o 
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Espanha 
Proteger 
ou afastar  
Juan Carlos? 
Felipe VI vai 
ter de decidir 
Mundo, 24/25

Pandemia  
Impacto na protecção  
de crianças arrisca 
“dimensões históricas” 
Sociedade, 16/17 
 
Entrevista  
“Nós, humanos, criámos 
egoísmo de formas  
novas, mais cruéis” 
Ciência, 26/27 
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Isabel dos Santos quis ser paga em 
dinheiro vivo após arresto de bens
Empresária angolana tentou receber salário mensal de 44 mil euros da Unitel em dinheiro e em mão, já 
depois de ver contas arrestadas. Compra da Efacec nanciada através de empresas em o shores Destaque, 2 a 4

Andrzej Duda liderava com 
vantagem mínima. Só hoje 
haverá resultados o ciais p23

Presidenciais  
na Polónia 
mostram um 
país dividido

TASOS KATOPODIS/REUTERS

ISNN-0872-1548

Coordenador da estratégia 
nacional diz que o desa o é 
ninguém voltar para a rua p14

Mais de 500 
sem-abrigo 
acolhidos no 
confinamento

Altas temperaturas vieram 
para car. MAI abre inquérito 
a morte de bombeiro p13

Semana de calor 
deixa país em 
risco máximo  
de incêndio

Dívida pública em níveis 
recordes. Com juros baixos, 
tudo será mais fácil p20/21

A seguir à crise, 
será possível 
crescer com 
tanta dívida?

América 
Trump rende-se  
à máscara para não ficar 
ainda mais isolado 
Mundo, 22 e Editorial
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embriagados pela fúria privatística 

selvagem do período anterior, reacções que 

poderiam atingir o coração da aliança 

política de esquerda que acabava de nascer. 

Também haveria medo das reacções de 

Bruxelas e talvez pouca con ança na 

capacidade do Estado em lidar com as 

pressões por parte dos trabalhadores da 

empresa. 

Analisemos agora o que se passou nos 

últimos dias para tentar explicar as reacções 

da direita. Quatro anos depois, o Governo é 

chamado a nanciar a empresa e, 

compreensivelmente, não o quer fazer sem 

poder ter algum controle sobre o modo 

como a empresa vai usar o dinheiro. 

Compreensivelmente, por várias razões. 

Primeiro, a lealdade do investidor privado 

principal ao projecto nacional TAP era zero. 

O objectivo de David Neeleman foi sempre 

vender a TAP e por isso a lógica foi sempre a 

de um crescimento desmesurado da 

empresa, que tem hoje mais 18 aviões do 

que o previsto no Plano Estratégico, o que 

implica 1300 trabalhadores a mais e 

inúmeras rotas não previstas. E já agora, 

como os privados sabem gerir tão bem, é 

bom lembrar que nesse plano prometeram 

lucros de 150 milhões de euros acumulados 

em 2018 e 2019. A verdade é que tiveram 

prejuízos de 225 milhões, ou seja, um 

desvio de 375 milhões de euros em dois 

anos. Finalmente, Neeleman quis lançar 

uma oferta pública inicial (IPO) que 

Director Emérito do Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra

Boaventura Sousa Santos

Os jogos da direita: a TAP

N
o plano político, entrámos no 

período pós-pandemia com as 

decisões do Governo sobre a 

TAP. Elas marcaram o m do 

consenso político. Pode parecer 

surpreendente que a injecção de 

dinheiro no Novo Banco, hoje 

entregue ao capital nanceiro 

especulativo estrangeiro, tenha 

levantado menos polémica. Por 

um lado, o nanciamento da TAP tem ns 

produtivos, enquanto o do Novo Banco visa 

apenas nanciar especuladores. Por outro 

lado, ambos os dossiers são ainda 

consequências das negociações desastrosas 

para o interesse nacional em que a direita 

capitaneada por Passos Coelho envolveu o 

país entre 2011 e 2015. Neste período, não 

houve privatizações, houve “privataria”, tal 

foi a lesão do interesse nacional. Em ambos 

os casos, o actual Governo tem de viver com 

decisões escandalosas. Porquê então toda a 

agitação da direita contra a decisão do 

Governo de nanciar a TAP, assumindo o 

controle da gestão da empresa? 

Para responder é necessário ter em conta 

as profundas raízes que o neoliberalismo 

deixou na classe política e nos 

comentadores políticos ao seu serviço. 

Entregar dinheiro ao Novo Banco sem 

qualquer controle sobre o modo como será 

utilizado é um acto de gestão e 

cumprimento de compromissos que devem 

ser honrados. Pelo contrário, nanciar uma 

empresa de importância estratégica 

nacional com condições para acautelar o 

interesse público é ideologia. É importante 

analisar mais em detalhe o que está em 

causa na TAP para avaliar o enviesamento 

das análises de direita que dominam quase 

em absoluto na opinião pública, incluindo 

os canais públicos de televisão (sobretudo a 

RTP 3). 

Comecemos pela história que é omitida. É 

importante recordar que a privatização foi 

feita numa sala à porta fechada, sem direito 

a comunicação social, já depois de o 

Governo do Passos Coelho ter sido 

chumbado pela esquerda, que anunciara 

ser contra a venda da TAP. A reversão 

realizada pelo novo Governo foi insu ciente 

porque signi cou envolvimento de dinheiro 

público sem controle de gestão. Pesou o 

receio das reacções dos mercados ainda 

entregaria a sorte da TAP ao mercado de 

valores, uma intenção que o Estado 

bloqueou. Acresce que esteve em 

negociações com a 

Lufthansa para 

vender a sua 

participação. 

Mas a “lealdade” 

de Neeleman não 

termina aqui. Se, 

por um lado, o 

accionista pedia 

dinheiro ao Estado 

para salvar a TAP, 

haveria, por outro 

lado, garantias de 

que a sua outra 

empresa, a 

companhia Azul, 

detentora de 

importantes 

créditos sobre a 

TAP, não os 

levantaria 

antecipadamente, o 

que signi caria a 

imediata insolvência 

da TAP? Os sinais de 

que isto pudesse 

acontecer eram 

perturbadores, o 

que pode pôr em 

dúvida até que 

ponto havia 

Porquê toda  
a sanha 
conservadora 
contra esta 
decisão? Penso 
que não tem 
muito a ver com 
a TAP. Tem a ver 
com o fim de um 
ciclo político 
em que a direita 
esteve em 
permanente 
contrapé

interesse em “salvar” a TAP. 

Perante tudo isto, como garantir que a 

TAP continuasse a ser uma empresa 

estratégica para a coesão territorial e para o 

espaço internacional e diaspórico de língua 

portuguesa? A nacionalização dura poderia 

levar à insolvência e certamente envolveria 

litígios jurídicos. É assim tão difícil de 

entender que a solução encontrada foi a 

possível para superar da melhor maneira a 

lesão do interesse nacional ocorrida na 

negociata à porta fechada de 2015? 

Em face disto, pode perguntar-se porquê 

toda a sanha conservadora contra esta 

decisão que garante a continuidade de uma 

empresa que é essencial para o equilíbrio 

das contas externas, uma vez que sem ela 

iríamos ter mais importações (compra de 

bilhetes a empresas estrangeiras), menos 

exportações e menos PIB. Penso que não 

tem muito a ver com a TAP. Tem a ver com o 

m de um ciclo político em que a direita 

esteve em permanente contrapé. 

Durante a pandemia, ninguém se 

lembrou de ir pedir aos omniscientes 

“mercados” que os protegesse. Foram pedir 

ao Estado e nem sequer por opção. Era a 

única via possível. O Estado, de alguma 

maneira, reabilitou-se, protegendo a vida 

sobretudo das classes sociais que mais 

precisam dos serviços públicos de saúde. 

Por sua vez, a Organização Mundial da 

Saúde veio reconhecer, através do seu 

director-geral, que “Portugal tem um dos 

poucos bons sistemas de saúde do mundo”. 

Ora tudo isto incomoda profundamente a 

direita. Tem, pois, de começar a corroer o 

êxito do Governo socialista e naturalmente 

o seu elo mais apetecível é a ala esquerda do 

Governo representada pelo ministro das 

Infra-estruturas. Daí a TAP e amanhã 

qualquer outro tema sob a sua alçada. 

No pólo político oposto, está o crescendo 

da oposição do PCP. A política voltou em 

pleno e francamente sem grandes 

novidades. O PCP sente que sofreu perdas 

com a maior proximidade ao PS na anterior 

legislatura. A solução que encontrou mostra 

que não analisou com cuidado as razões por 

que o Bloco de Esquerda não só não sofreu 

perdas signi cativas, como se tem vindo a 

creditar cada vez mais como um grupo de 

mulheres e homens jovens, politicamente 

esclarecidos e tecnicamente muito bem 

preparados. 

Oxalá não voltemos aos tempos de 2011, 

em que a esquerda se alia à direita para 

derrubar um governo de centro-esquerda. 

As elites económicas não querem lembrar o 

que se passou depois, mas a maioria da 

população, sobretudo a mais pobre, 

certamente não poderá esquecer.

RUI GAUDÊNCIO

É tão difícil de entender  
que a solução encontrada  
foi a possível para superar  
a lesão do interesse nacional 
ocorrida em 2015?
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O SOBE 
PAULO 
FERREIRA 
CAPITÃO DE ARTILHARA 

O militar portu-
guês, em missão 
no Mali, foi agra-
ciado com a me-
dalha de Serviço 
da Política Euro-
peia de Seguran-
ça e Defesa. 

O DESCE 
ANABELA 
C. FERREIRA 
INSP.-GERAL AD. INTERNA 

Sindicato do SEF 
critica a Inspe-
ção-Geral da Ad-
ministração In-
terna por manter 
abertos os cen-
tros de instalação 
temporária. 
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Eugénio Rosa alerta sindicatos e Parlamento para cálculo incorreto de reformas Ji /AO iltS( 

Há reformados pela Segurança 
Social e CGA a receber pensoes 
abaixo do previsto na lei 

O alerta é do economista Eugénio Rosa, que aponta o dedo 
ao Governo e ao atraso na publicação de portaria que prejudica 
reformados e aposentados em 2020. 

JOÃO AMARAL SANTOS 
joaasanios(c-!.)ionlinf..pt 

"Dezenas de milhares de traba-
lhadores que se reformaram ou 
aposentaram pela Segurança 
Social c pela Caixa Geral de Apo-
sentações (CGA) em 2020 estão 
a receber pensões mais baixas 
do que aquelas a que, por lei, 
têm direito", alerta o economis-
ta Eugénio Rosa. 
Em causa está o facto de o 

Ministério do Trabalho, da Soli-
dariedade e da Segurança Social 
ainda não ter publicado a por-
taria que todos os anos é obri-
gado a publicar, com os coefi-
cientes de revalorização das 
remunerações com base nos 
quais se calculam as pensões  

que são atribuídas a estes tra-
balhadores. 

A título de exemplo, Eugénio 
Rosa explica que, em relação aos 
aposentados da CGA, "está a acon-
tecer que alguns deles são obri-
gados a fazer descontos para a 
CGA que, depois, quando se apo-
sentam, não são considerados 
no cálculo das suas pensões, rece-
bendo tuna pensão inferior àque-
la que receberiam se a totalida-
des das suas contribuições para 
a CGA fossem consideradas". 
"Um caso real de um médico 
cuja remuneração-base mensal 
era de 5890 euros e, além disso, 
tinha uma outra remuneração 
de um cargo que ocupava que 
era dc 1100 euros/mês, e em rela-
ção à qual era obrigado a des-

  

contar para a CGA: corno a soma 
destas duas remunerações ultra-
passa a do primeiro-ministro, a 
parcela que ultrapassava não foi 

Eugénio Rosa fala 
de "dezenas 

de milhares" de 
casos de pensões 

mal calculadas 

"É uma situação. 
insólita" 

e "importante 
de corrigir", 

diz economista 

utilizada no cálculo da pensão 
pela CGA. Uma pensão de cerca 
de 5970 euros a que tinha direi-
to se fosse considerada a totali-
dade dos descontos feitos foi 
assim reduzida para cerca de 
5020 euros", explica. O econo-
mista considera que esta é "uma 
situação insólita" e "mais uma 
desigualdade que é importante 
corrigir". "Deixo mais este aler-
ta aos trabalhadores e aos seus 
sindicatos", acrescenta. 

Perante este atraso do Gover-
no, Eugénio Rosa considera que 
"este incumprimento da lei por 
parte do Governo" prejudica 
estas pessoas, o que "continua-
rá a suceder para-os pensionis-
tas futuros enquanto não for 
publicada essa portaria". "É 
urgente que os sindicatos e mes-
mo a Assembleia da República 
exijam que o Governo publique 
rapidamente a portaria a que 
está obrigado c que ela seja apli-
cada com efeitos retroativos a 1 
de janeiro dc 2020. Os trabalha-
dores que se reformaram ou 
aposentaram este ano devem 
exigir à Segurança Social e à 
CGA a correção das suas pen-
sões. E, se estas o não fizerem. 
devem recorrer para o prove-
dor de Justiça. E.  o alerta que 
aqui deixo a todos os que se refor-
mem ou aposentem este ano", 
conclui. Página 24
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1 
Nadadores-
-salvadores 
são suficientes 

PORTUGAL Um mês depois do 
início da época balnear, a Fede-
ração Portuguesa de Nadadores-
Salvadores garante que o núme-
ro de profissionais é suficiente. 
"A não abertura das piscinas no 
interior fez com que muitos nada-
dores-salvadores que ficaram 
desempregados fossem traba-
lhar para as praias marítimas", 
diz, alertando, no entanto, para 
a falta de equipamentos novos. 
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Apoios no PS... 
Ferro Rodrigues, presi 
dente da AR, disse que 
apoiaria Marcelo se as 
eleições "fossem ama-
nhã"; Santos Silva, mi 
nistro dos Negócios Es-
trangeiros, afirmou qu 
o presidente e Costa 
"combinam harmonio 
samente"; Carlos Cés 
presidente do PS, criti-
cou Ana Gomes, "cand 
data divisionista". 

E as vozes críticas 
Pedro Nuno Santos, 
nistro das Infraestru 
ras, afirmou recente-
mente que é socialista 
caso o PS não avance, 
votará num candidato 
"do BE ou do PCP". Pa 
Ana Gomes, foi "depri-
mente" ver Costa a la 
çar a recandidatura de 
Marcelo; Manuel Aleg 
também não gostou. 

24 de março 
Primeira reunião no Infarmed 
com epidemiologistas 
Após o encontro, Marcelo disse 
sair "menos preocupado", porque 
"vai haver mais informação da 
parte dos especialistas" e porque 
"os portugueses estão a fazer com 
que a curva não seja a de outros 
países". As reuniões repetiram-se 
a cada 15 dias e mantiveram-se 
após o estado de emergência. Na 
última semana, anunciou que o 
modelo seria descontinuado, apa-
nhando todos de surpresa. 

18 de março 
Mensagem 
ao país 
"Acabei de decre-
tar o estado de 
emergência. É 
uma decisão exce-
cional em tempo 
excecional. Não é 
uma qualquer epi-
demia, é uma 
guerra que vive-
mos". Com 642 
infetados regista-
dos -194 nas 24 
horas anteriores -
e duas mortes no 
país, o presidente 
da República 
anunciava o início 
do período de ex-
ceção, pela pri-
meira vez desde a 
promulgação da 
Constituição, em 
1976. 

Pontos-chave 
da agenda 
do presidente 
no estado 
de emergência 

k#, 
'1111 " 

41111._ 

Marcelo 
foi "igual a 
si próprio" 
a tomar 
pulso ao país 
na pandemia 

João Vasconcelos e Sousa 
joao.sousa@extjn.pt 

de Comunicação Social, oito 
associações culturais, os cin-
co maiores bancos, cinco 
confederações patronais e as 
duas centrais sindicais. 

Para António Costa Pinto, 
o presidente "não está a fa-
zer mais do que tem feito" 
desde o início do mandato. 
Segundo o politólogo, Mar-
celo sempre demonstrou 
um "ativismo globalizador", 
de "grande proximidade à 
sociedade civil" e "com uma 
agenda variável". 

Presidente recebeu 62 entidades durante o estado de 
emergência, entre empresas, bancos, sindicatos e 
patrões. Politólogos realçam que "ativismo" do chefe 
de Estado não compromete "cooperação" com Costa 

"COOPERAÇÃO" COM COSTA 

Costa Pinto diz mesmo que 
Marcelo denota um "ativis-
mo de posições públicas pe-
rante ações governamen-
tais" que os seus antecesso-
res "mantinham na reserva" 
das reuniões com o primei-
ro-ministro. No entanto, re-
jeita que o objetivo seja con-
dicionar António Costa: os 
chefes de Estado e do Gover-
no "têm cooperado", mas os 
papéis "não se confundem" 
porque ambos são "atores ra-
cionais". 

José Fontes tem a mesma 
opinião. Considera ser "ex-
tremamente difícil" condi-
cionar António Costa, ho-
mem "inteligente" e "um 
grande estratega". Por outro 
lado, diz que Marcelo, en-
quanto professor de Direito 
e antigo deputado consti-
tuinte, "conhece bem os li-
mites da sua atuação", ape-

 

BALANÇO O trabalho do pre-
sidente da República sofreu, 
tal como o dos portugueses, 
mudanças forçadas durante 
oestado de emergência, mas 
isso não fez Marcelo Rebelo 
de Sousa perder o contacto 
com o país. Nas seis semanas 
em que vigorou o período de 
exceção - de 19 de março a 2 
de maio -, o chefe de Estado 
recebeu 62 empresas e orga-
nizações, o que perfaz 1,4 por 
dia. A pandemia pode ter 
mudado o Mundo, mas Mar-
celo manteve-se tão ativo 
como sempre. E até aumen-
tou o ritmo das audiências -
fenómeno que, segundo os 
politólogos ouvidos pelo JN, 
nada tem a ver com pré-cam-
panha para as presidenciais 
de janeiro. 

Marcelo não precisa de mu-
dar o seu comportamento 
"para acentuar o reconheci-
mento geral de que dificil-
mente perderá as eleições", 
considera José Fontes. O ca-
tedrático da Academia Mili-
tar acredita que o presidente 
tem "uma preocupação sé-
ria" com a situação atual do 
país e que foi isso que o fez 
ser "exaustivo" ao definir a 
sua agenda durante o estado 
de emergência. Nesse perío-
do, Marcelo recebeu, entre 
outras entidades, 12 empre-
sas do PSI-20, oito empresas 
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25 de abril 
Sessão na AR 
e sem-abrigo 
A comemoração 
dos 46 anos da Re-
volução foi critica-
da à Direita; o PR 
disse que seria "in-
compreensível" 
não assinalar a data 
na AR. À tarde, dis-
tribuiu refeições a 
sem-abrigo. 

3 de maio 
Fim do estado 
de emergência 
Após o fim do confinamento, 
Marcelo foi comprar livros a 
uma livraria do Chiado. A 20 
de maio, dois dias depois da 
reabertura da restauração, al-
moçou num estabelecimento 
da capital. Mas teria de esperar 
por 6 de junho, quando reabri-
ram as praias, para dar, na Eri-
ceira, o mergulho prometido. 

I 

IP` 

31 de março 
e i de abril 
Recebe centrais 
sindicais 
A UGT mostrou-se 
preocupada com os 
despedimentos; a 
CGTP tinha pedido 
uma audiência antes 
da pandemia para 
apresentar as conclu-
sões do seu congres-
so, mas também abor-
dou o assunto do mo-
mento. 

4 de abril 
Visita 
a sementeira 
Com milhões em 
confinamento, 
Marcelo arriscou a 
primeira saída ofi-
cial. Foi a uma se-
menteira de to-
mate, em Vila 
Franca de Xira, 
lembrar quem se 
mantinha a traba-
lhar "para o resto 
do país continuar 
a viver". 

20 de abril 
Empresas PSIzo 
Das 13 empresas 
ouvidas pelo pre-
sidente da Repú-
blica durante o es-
tado de emergên-
cia, 12 integram o 
PSI-20. Marcelo 
recebeu represen-
tantes da EDP, 
REN, Galp, Corti-
ceira Amorim, So-
nae, Jerónimo 
Martins, Altri, 
Ibersol, CTT, Se-
mapa, Mota-En-
gil, Novabase e 
COSEC. O impac-
to da pandemia 
nos diversos seto-
res económicos 
esteve no centro 
das discussões. 

16 de abril 
Último estado 
de emergência 
"Estamos a ga-
nhar a segunda 
fase do combate", 
disse Marcelo, 
saudando o com-
portamento dos 
portugueses du-
rante a Páscoa. Os 
bons resultados 
eram "fruto de 
muito sacrifício", 
mas a apreensão 
com o número de 
internamentos 
diários ditou novo 
prolongamento 
do estado de 
emergência. 

is de abril 
Recebe grande 
distribuição 
O estado de emer-
gência estava qua-
se a completar um 
mês e os super-
mercados eram 
das poucas lojas 
abertas. Foi para 
garantir que não 
haveria ruturas de 
stock que Marcelo 
quis ouvir os líde-
res da Sonae e Je-
rónimo Martins, 
que detêm o Con-
tinente e o Pingo 
Doce. Cláudia 
Azevedo e Pedro 
Soares dos Santos 
garantiram que 
nada iria faltar 
nas prateleiras. 

6 de abril 
Cinco 
maiores bancos 
O presidente esta-
va preocupado 
com a liquidez das 
empresas, mas 
saiu "motivado" 
da reunião com os 
cinco maiores 
bancos nacionais, 
feita por video-
conferência. A 
Banca acompanha 
a situação do país 
"de forma muito 
atenta" e demons-
trou "grande mo-
bilização para aju-
dar a economia e a 
sociedade", disse 
Marcelo, após o 
encontro com 
BCP, BPI, Caixa, 
Santander e Novo 
Banco. 

sar do perfil interventivo. 
Costa, recorde-se, "lançou" 

a recandidatura de Marcelo à 
presidência durante a visita 
de ambos à Autoeuropa, em 
maio. José Fontes realça que, 
embora os dois tenham uma 
"excelente relação", têm sa-
bido coabitar. Para Costa Pin-
to, "independentemente 
dos níveis de colaboração do 
Governo PS", o presidente 
"não hipoteca a sua autono-
mia política". 

QUEM MAIS ESTÁ NA CORRIDA? 

Quer provar 
aos críticos que 
continua à Direita 

Marcelo Rebelo de Sousa sempre apontou setembro de 
2020 como a altura apropriada para anunciar se se re-

candidata a um segundo mandato. Tem vindo a alimen-

 

tar o tabu e a adiar a decisão, agora para outubro. Para 
já, só André Ventura anunciou que será candidato. 

Rio está "condenado" a 
apoiar recandidatura. 
Marcelo não quer 
deixar fugir céticos 

Ana Gomes 
Ex-eurodeputada do PS 

-41C3k, 

André Ventura 
Deputado do Chega 

cupações" nesse sentido. 
Segundo Costa Pinto, Mar-
celo sente as "críticas da Di-
reita em relação à coopera-
ção com o Governo" - coo-
peração essa que resulta na 
"inclinação de uma parte do 
eleitorado socialista" em 
confiar-lhe o voto, "ao con-
trário de algum eleitorado 
de Direita". Por esse moti-
vo, o politólogo não estra-
nha que o presidente quei-
ra, nos próximos tempos, 
reequilibrar a balança. 

Primeiro negou, depois en-
trou "em reflexão" devido 
à ameaça da extrema-direi-
ta. Com críticas à democra-
cia interna no PS. 

O "único candidato da Di-
reita", como se assume, diz 
que, ao contrário de Marce-
lo, não é do "sistema". E já 
fez comícios pelo país. 

,.PCP 
PCP 
Sem candidato escolhido 

BE 
Sem candidato escolhido 

O "OPOSTO" DE CAVACO 

A agenda de Marcelo duran-
te o estado de emergência foi 
bem diferente do que havia 
sido no período homólogo de 
2019. Há um ano, o presiden-
te teve muito menos au-
diências durante essas sema-
nas - apenas quatro -, mas 
fez mais deslocações: 15 no 
total, incluindo idas ao Por-
to, a Braga e uma viagem de 
seis dias à China. 

No período de exceção, só 
saiu de Belém para visitar 
uma sementeira, distribuir 
refeições a sem-abrigo e par-
ticipar na cerimónia do 25 de 
Abril no Parlamento, mas 
não poupou nas audiências. 
As suas "múltiplas interven-
ções", diz José Fontes, con-
ferem-lhe um perfil "opos-
to" ao do antecessor Cavaco 
Silva: "ele próprio já reco-
nheceu que, para a idade 
dele, trabalha mais do que 
devia". • 

Em 2016, "votei Marisa 
Matias e gostei tanto", dis-
se Catarina Martins. Have-
rá candidato próprio "an-
tes do final do verão". 

ciliação" de Marcelo com a 
sua área política terá sido, 
para Costa Pinto, um almo-
ço em Cascais com "intelec-
tuais da Direita liberal", no-
ticiado pelo "Expresso". 

As personalidades em cau-
sa, sublinha, são "porta-vo-
zes de uma crítica de Direi-
ta bastante significativa" à 
atuação do presidente. Se-
gundo o semanário, trata-se 
de António Carrapatoso, 
Duarte Schmidt, José Ma-
nuel Femandes, João Carlos 
Espada e Sebastião Bugalho. 
José Fontes concorda que 
Marcelo não quer "deixar 
fugir" este eleitorado. 

Francisco Rodrigues dos 
Santos, líder do CDS - parti-
do que apoiou Marcelo em 
2016 -, apenas disse que é 
"extemporâneo e até insul-
tuoso" falar de presidenciais; 
André Ventura, que em 2016 
militava no PSD, afirmou ser 
"o único candidato da Direi-
ta" à Belém; a Iniciativa Li-
beral também pondera uma 
alternativa a Marcelo. • 

ALMOÇOS À DIREITA 

Um dos primeiros sintomas 
foi o almoço com Rui Rio, li-
der do PSD, em Ovar, uma 
semana após António Costa 
ter dito não existir "a menor 
dúvida" quanto à reeleição 
de Marcelo. O presidente 
não poupou nos elogios ao lí-
der do PSD, dizendo que este 
"foi exemplar" a lidar com a 
pandemia. Quinze dias de-
pois, ambos voltariam a al-
moçar juntos. 

Outra "tentativa de recon-

 

ELEIÇÕES  A relação entre 
presidente da República e 
primeiro-ministro é tão boa 
que, por vezes, se toma "di-
fícil à Oposição exercer a sua 
ação", diz o politólogo José 
Fontes. Se o fenómeno é ex-
pectável quando os protago-
nistas têm a mesma cor polí-
tica, toma-se menos comum 
quando - como é o caso -
provêm de partidos diferen-
tes. E, se o PS dificilmente 
poderia pedir mais a Marce-
lo, à Direita floresce a des-
confiança para com um pre-
sidente que é, também, um 
histórico do PSD. 

António Costa Pinto con-
sidera que, apesar de "glo-
balmente" o chefe de Esta-
do não estar a fazer pré-
-campanha para as presi-
denciais, "aqui e acolá" tem 
deixado transparecer "preo-

 

O PCP terá candidato pró-
prio, mas ainda não disse 
quem. Jerónimo revelou 
que a escolha será anuncia-
da "lá para setembro". 
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Fronch i si ng 

Jorge Jesus 1111111110 
decide futur 
no final 
da semana P. 40 

tação 
Leões 
asseguram 
marroquino 
Feddal P.39 

Marcelo aumentou ritmo 
de audiências durante 
o estado de emergência 
P. S e 9 

Reguengos 
Ordem diz 
a famílias 
que recorram 
à Justiça P. 10 

Melgaço 
Diretora de 
lar arguida 
por dar cruz 
a beijar P.25 

Reforma 
Idade média 
no privado 
sobe para 64 
anos P. 13 

Covid 
Bilionários 
querem 
pagar mais 
impostos 

Carta aberta junta 
83 donos de fortunas 
de sete países P. 27 
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Amália 
CD inéditos 
da fadista 
no Olympia 
de Paris P.31 

PO IA APERTA FISCALIZAÇÃO 

A CONCENT Õ OTARDS  F.> 
SP acaba com romarias em Vila do Conde e Gaia. Desd 

unho ue tem instruis para vig ar motociclistas P. 20 e 21 
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PUBLICIDADE 

• .1 

F. C. PORTO 
CONCEIÇÃO 

PODE IGUALAR 
MOURINHO 1 Se vencer o Sportin 
consegue quatr 

vitórias em clássicos 
numa época P. 38 

Jornal de Notícias Ix 

Número de incendiários 
e de fogos cai para metade 
Houve 2 mil ignições até agora, contra 6 mil em 
2019. GNR apanhou 19 pessoas a atear incêndios 

Novos drones ajudam na prevenção e combate. 
Mudança do vento traiu bombeiro na Lousã P.4a6 
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Carta da Era Digital: PS remete 
direito a desligar para lei laboral

A “Carta de Direitos Fundamentais na 

Era Digital”, que o PS entregou na 

Assembleia da República (AR) a 9 de 

Julho sob a forma de projecto de lei, 

proíbe a utilização de meios de reco-

nhecimento facial com recurso à inte-

ligência arti cial através de sistemas 

de videovigilância em locais públicos, 

prevê o direito ao testamento digital 

e promove a igualdade no acesso à 

Internet. Contudo, e numa altura em 

que o teletrabalho se tornou uma rea-

lidade para alguns portugueses, o 

documento não faz referência ao 

direito a desligar, explicando que o 

debate deve ser feito no âmbito de um 

aperfeiçoamento da lei laboral. 

A última “Carta de Direitos Funda-

mentais na Era Digital”, entregue pelo 

PS em Maio de 2019, continha um 

artigo concretamente sobre o “direito 

de desligar dispositivos digitais” em 

momentos de descanso (o 16.º). 

Aí se lia que “todos têm o direito de 

desligar dispositivos digitais fora do 

horário de trabalho, por forma a 

garantir o direito ao descanso e ao 

lazer, a conciliação da actividade pro-

ssional com a vida familiar e a inti-

midade da vida privada, sem prejuízo 

dos contactos a realizar pelo empre-

gador em casos de urgência de força 

maior ou no quadro de relações pro-

ssionais de con ança pessoal”. 

No texto agora entregue, os depu-

tados socialistas recordam esse mes-

mo diploma e lembram que “incluía 

normas sobre ‘direitos dos trabalha-

dores na era digital (designadamente 

o direito a desligar o telemóvel fora 

do horário de trabalho)”, mas adian-

tam que está “em vigor um Código de 

Trabalho cujo eventual aperfeiçoa-

mento é a boa sede para incorporar 

eventuais adaptações das normas 

laborais às novidades digitais”. 

Foi por essa razão que “os deputa-

dos signatários optaram por expurgar 

nesta sede todas as normas relativas 

a direitos de trabalhadores propostas 

na XIII Legislatura”, lê-se na proposta 

que tem como primeira signatária a 

deputada Ana Catarina Mendes, líder 

da bancada do PS, mas que é também 

assinada por José Magalhães, Cons-

Projecto de lei consagra direitos digitais fundamentais como a protecção contra a geolocalização abusiva 
ou a proibição de interromper intencionalmente o acesso à Internet. Direito a desligar cou de fora

de, o que tem implicações nas obri-

gações das operadoras. 

“Todos têm o direito de livre acesso 

à Internet, independentemente da 

ascendência, sexo, raça, língua, ter-

ritório de origem, religião, convicções 

políticas ou ideológicas, instrução, 

situação económica ou condição 

social, sendo garantido em todo o 

território nacional o acesso à conec-

tividade de qualidade, em banda lar-

ga e a preço acessível”, lê-se no artigo 

2.º do diploma. 

Mais à frente, o PS defende que o 

Governo deve comprometer-se a 

“reduzir e eliminar as assimetrias 

regionais em matéria de conectivida-

de, assegurando a conectividade digi-

tal nos territórios de baixa densidade, 

garantindo a coesão territorial, atra-

DANIEL ROCHA

Ana Catarina Mendes, líder da bancada do PS, é a primeira signatária da nova “Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital”

vés da cobertura de banda larga xa 

e móvel generalizada a todo o país”. 

Esta era uma ideia que já constava do 

programa eleitoral do PS, foi vertida 

para o Programa de Governo e é ago-

ra recuperada no documento Visão 

Estratégica para o Plano de Recupera-

ção Económica e Social de Portugal 

2020-2030, de António Costa Silva. 

Finalmente, o diploma socialista 

prevê que o Governo apresente à AR, 

até 31 de Março de cada ano, um rela-

tório sobre “a execução do Plano de 

Acção para a Transição Digital no que 

diz respeito aos direitos humanos, 

avaliando os objectivos atingidos e 

apresentando os indicadores de rea-

lização e monitorização”.

tança Urbano de Sousa, Porfírio Silva, 

Pedro Delgado Alves, Cláudia Santos, 

Filipe Neto Brandão e Bacelar de Vas-

concelos. 

Entre os vários direitos previstos na 

iniciativa do PS estão, por exemplo: 

o direito à protecção contra a geolo-

calização abusiva; o direito à seguran-

ça no ciberespaço, em especial para 

crianças e jovens; o direito ao esque-

cimento; o direito à protecção de 

dados pessoais, incluindo o controlo 

sobre a sua recolha, registo, conser-

vação, consulta, difusão, intercone-

xão, apagamento e demais tratamen-

tos; o direito à protecção contra quem  

produza ou difunda desinformação; 

liberdade de expressão e direito à 

informação e opinião; e direito ao 

livre acesso em condições de igualda-

Internet
Sónia Sapage

sonia.sapage@publico.pt

PS defende  
que está  
em vigor um 
Código Laboral 
“cujo eventual 
aperfeiçoamento  
é a boa sede  
para incorporar 
eventuais 
adaptações das 
normas laborais  
às novidades 
digitais”
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