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FRONTEIRA COM ESPANHA 

ABERTURA A 1 DE JULHO 
A reabertura da fronteira com 
Espanha, no dia 1, terá honras 
de Estado. Entre Caia e Bada-
joz estarão Marcelo Rebelo de 
Sousa, o rei Felipe VI de Espa-
nha, e os dois chefes de Gover-
no, António Costa e Sánchez. 
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Empresas da Grande Lisboa rastreadas tiveram 5% de casos positivos 

Graça Freitas preocupada 
Graça Freitas confessou preo-
cupação com o aparecimento de 
novos surtos no Mundo. "O vírus 
circula a nível planetário e tem 
ganhado muito terreno nos últi-
mos tempos. Há a América Lati-
na, a Ásia, e é com grande preo-
cupação que assistimos", disse. 

Banho nos ginásios 
A legislação já permite tomar 
banho nos ginásios. Graça Frei-
tas defende que "o próprio 
cliente tem de ver se estão man-
tidas as condições de seguran-
ça", mas diz que cabe também 
aos responsáveis dos ginásios e 
à fiscalização fazer a sua parte. 

Novos casos em voos são frequentes 
13 A diretora-geral da Saúde, 
Graça Freitas, admitiu ontem 
que "é frequente identificar 
um ou dois casos em deter-
minados voos" que chegam a 
Lisboa. "Não é em todos os 
voos, mas não é uma situação 
rara. Praticamente todos os 

dias detetamos casos", afir-
mou a responsável, anun-
ciando que "as novas medi-
das vão ser implementadas 
gradualmente", referindo-se 
à medição da temperatura 
corporal e a um rastreio feito 
de forma digital.. Aeroportos alvo de desinfeção 

REGIAO DE LISBOA E VALE DO TEJO 

14 mil testes dão 731 
casos em empresas 
DADOS  O Ministério da Saúde revelou que 5% dos testes realizados na Grande Lisboa deram positivo 
NOVO ®Capital do País voltou ontem a concentrar a maioria dos casos, com 76% das novas infeções 

BERNARDO ESTUES 

A
preocupação com a situa-
ção de pandemia em Lis-
boa e Vale do Tejo levou 

as autoridades de saúde a reali-
zarem testes em massa em vá-
rias empresas, com maior enfo-
que na construção civil. Antó-
nio Lacerda Sales, secretário de 
Estado da Saúde, revelou ontem 
que em 14 mil testes realizados 
"em empresas onde houve ris-
co de infeção", 731 (5%) deram 
positivo. 

O governante afirmou que 
"muitos destes casos já foram 
considerados nos boletins epi-
demiológicos diários" e outros 
entrarão nas contas nos próxi-
mos dias, mas não forneceu nú-
meros precisos. 
Ontem, foi anunciado um au-

mento de 283 pessoas infetadas, 

TAXA DE OCUPAÇÃO DE 
CAMAS EM CUIDADOS 
INTENSIVOS É DE 61% • 
com 215 casos (76%) a concen-
trarem-se em Lisboa e Vale do 
Tejo. O total de casos no País as-
cendeu a 36 463. 

Portugal é já o segundo país do 
Mundo com mais novos casos, 
mas Lacerda Sales desvaloriza. 
"Estainos perante uma marato-
na. Da mesma forma que não 
nos considerámos <bestiais' na 
primeira fase, também não nos 
consideramos o oposto na se-
gunda", afirmou. "Temos uma 
estratégia que passa por prote-
ger faixas mais vulneráveis e a 
incidência em pessoas com 
mais de 60 anos baixou de 36% 
para 31,3 %" , garantiu. O médi-
co intensivista João Gouveia 
afirmou que neste momento há 
uma ocupação de 61% na Medi-
cina Intensiva e, mesmo em 
Lisboa, não ultrapassa os 65%. e 

Chegar a 9,4 camas 
por 100 mil pessoas 
I3 Lacerda Sales anunciou que 
Portugal quer chegar ao fim 
do ano com "9,4 camas de 
Medicina Intensiva por cem 
mil habitantes", aproximan-
do-se das 11,5 de média da 
União Europeia. O governan-
te garante que durante a pan-
demia a capacidade aumentou 
de 629 para 819 camas. 

PORMENORES 
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Custos com apoios ao emprego 
totalizaram 432,9 milhões até abril 

PARLAMENTO 1 QUER MUDAR LEI 

O PSD, o PCP e o BE pediram apreciação 
parlamentar do decreto do Governo 

para forçar a inclusão dos diabéticos e hi-
pertensos no direito às faltas justificadas. O 
PAN também vai apresentara mesma inicia-
tiva e o CDS está de acordo, pelo que está 
reunido o consenso para alterar o diploma. 

EFEITOS DA PANDEMIA 

Baixas custam 235,8 
BALANÇO ®Despesa aumentou 15,4% nos primeiros quatro meses BAIXAS O  Uma em cada 10 licenças por causa da Covid-19 ou 
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Encargos com subsídios por doença e complemento por doença cresceram 31,4 milhões de euros entre janeiro e abril, face a período homólogo do ano passado 

WILSON LEDO* 

A
s baixas por doença cus-
taram ao Estado 235,8 
milhões de euros, entre 

janeiro e abril deste ano, de 
acordo com os últimos dados 
divulgados pela Segurança So-
cial. Trata-se de um aumento 
de 15,4%, isto é, de 31,4 milhões 
de euros, face ao mesmo perío-
do de 2019, refletindo já os efei-
tos cia Covid -19. Entre janeiro e 
abril cio ano passado, o encargo 
ficava - se pelos 204,4 milhões. 

"Os efeitos da pandemia pro - 
vocacla pela doença Covid -19 
estarão refletidos nos significa-
tivos aumentos de subsídios por 
doença processados em abril de 
2020", diz a Segurança Social. 
Nesse mês, foram processados 
200 750 subsídios e comple - 
men tos por doença. Trata se de 
uni crescimento de 41 398 be-

  

neficiários, o equivalente a mais 
26% em relação a março. "Estes 
totais englobam, além das bai 
xas por contágio pelo vírus, o 
subsídio por isolamento profi-
lático por Covid, que foi agru-
pado com o subsídio por tuber-
culose, por partilharem condi - 
ções de atribuição idênticas", 

200 MIL BENEFICIÁRIOS DE 
SUBSÍDIO E COMPLEMENTO 
POR DOENÇA EM ABRIL 
acrescenta a Segurança Social. 

Contudo, apesar do forte au-
mento, as baixas por contágio e 
isolamento devido à Covid -19 
representam uma em cada 10 
licenças emitidas (13,5%). Em 
abril, foram 27011 os beneficiá-
rios do subsídio ou comple-
mento por doença, numa cate 
goria que integra também os re-

 

• 

Segurança Social suporta custos 

siduais casos de tuberculose. 
O balanço mais recente cia Se-

gurança Social refere que exis-
tiu um aumento de 21%, face a 
março, nos subsídios pagos de-
vido a "outras doenças". Em - 
bora o Instituto da Segurança 
Social não faça essa referência,  

nestes 173 739 trabalhadores 
que interromperam a atividade 
por motivos de doença estarão 
integrados doentes que fazem 
parte dos chamados grupos de 
risco para a Covid 19 que, em-
bora não infetados, receberam 
aprovação médica para ficarem 
em casa, evitando cenários de 

MAIS DE 173 MIL 
TRABALHADORES 
FALTARAM AO EMPREGO 
contágio. Deste grupo fazem 
ainda parte os imunodeprimi - 
dos, doentes crónicos, diabéti -
cos e hipertensos. Estes dois úl-
timos só podem faltar ao traba-
lho com urna declaração clíni-
ca, comprovando que estão 
descompensados. "MAU. 

NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

Mais 13,2 M€ 
com desemprego 

Nos primeiros quatro 
meses do ano, a Segurança 
Social gastou mais 13,2 mi-
lhões de euros em presta-
ções de desemprego face ao 
período homólogo de 2019. 
Esta despesa totalizou 
432,9 milhões de euros. 

Cl~:1 
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MEDICAMENTOS I A CRÉDITO 
EM MARÇO, OS MEDICAMENTOS 
QUE FICARAM POR PAGAR 
ASCENDERAM A 76 MILHÕES 
DE EUROS, MAIS 7,8 MILHÕES 
DE EUROS DO QUE NO MÊS 
ANTERIOR, SEGUNDO A ANF. 

SNS I REFORÇO DE 500 MILHÕES DE EUROS 

0  novo ministro do Estado das Finanças e ainda 
secretário do Estado do Orçamento, João 

Leão, anunciou no final do conselho de ministros de 
terça-feira passada que o Orçamento Suplementar 
(OS) do Estado estima injetar no orçamento do Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS) uma verba adicional 
de 500 milhões de euros. 

GOVERNO !DOENTES ABRANGIDOS 

n  secretário de Estado da Saúde, António 
Sales, esclareceu que os diabéticos e hi-

pertensos, caso tenham uma descompensa-
ção, estão abrangidos pelo "chapéu da doença 
crónica", sendo desta forma abrangidos pelo 
regime excecional que permite apresentar fal-
tas justificadas ao trabalho ou teietrabalho. 

DÉFICE DE 6,3% 
O O Orçamento Suplementar 
estima um aumento do défice 
Para 6,3% este ano. o  

MAIS 4,3 M C DE DESPESA 
13 Custos com a crise sanitária 
e os impactos económicos vão 
agravar-se em 4,3 milhões. o  

713 MILHÕES COM LAYOFF 
El O Governo estima gastar 713 
milhões de euros como novo 
layoff a partir de julho.. 

VOTAÇÃO FINAL NO DIA 3 
13 O Parlamento começa a de-
bater o OS na 4.a feira. A vota-
ção final global é a 3 de julho.. 

isolamento profilático 

Diabéticos 
sem direito a faltar 
O O Governo exclui os diabé-
ticos e hipertensos cio regime 
excecional que permitia a es-
tes doentes estar em teletra - 
balho ou, na sua impossibili-
dade, faltar ao emprego, 
obrigando agora à existência 
de uma declaração médica.. 

L. 

Diabéticos fora do regime especial 

PORMENORES 

Isolamento profilático 
O subsídio por doença por isola-
mento profilático destina-se a 
todos os trabalhadores, por 
conta de outrem, independen-
tes ou do serviço doméstico, 
que tenham de ficar em quaren-
tena devido a suspeitas de infe-
ção por Covid-19. 

Valor do apoio 
O valor do apoio corresponde a 
100% da remuneração de refe-
rência líquida, tendo como limite 
mínimo 65% da remuneração de 
referência ilíquida. Para reque-
rer, o trabalhador tem de entre-
gar ao patrão a respetiva decla-
ração emitida pelo delegado de 
saúde. 

14 dias 
O subsídio de doença por isola-
mento profilático tem a duração 
máxima de 14 dias. E equipara-
do ao subsídio por doença com 
internamento hospitalar - não 
se aplica o período de espera, 
ou seja, será paga a prestação 
desde o primeiro dia. 
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PCP ajuda a travar lei 
contra Mário Centeno 
PARLAMENTO ) PAN quer acelerar debate e votação final do seu projeto para barrar a ida direta 
do ministro das Finanças para o regulador da Banca OBJETIVO °Diploma aprovado até final do mês 

Proposta do PEV 
exc ui nomeações 
para regulador 
G O projeto de lei do PEV 
que altera o regime de no-
meação e demissão do con-
selho de administração das 
entidades administrativas 
independentes como a Au-
toridade Nacional da Avia-
ção Civil, obrigando a pa-
recer vinculativo do Parla-
mento, não visa o Banco de 
Portugal, "porque este tem 
um regime próprio", es-
clareceu o deputado do 
PEV José Luís Ferreira. • 

José Ferreira, deputado do PEV 

André Silva é porta-voz do PAN 

RA
QU

EL
Y•

IS
L'

SA
LIA

LO
 

BANCO DE PORTUGAL 

SALOMÉ PINTO 

O
PCP vai ajudar o PS a im-
pedir que o projeto de lei 
do PAN que obriga a um 

período de nojo de 5 anos entre 
a saída do governo e a ida para o 
Banco de Portugal (BdP) seja 
discutidd e votado com urgên-
cia, a tempo de barrar a even-
tual nomeação de Mário Cerite-
no para o cargo de governador 
do regulador, que Carlos Costa 
deixa a 7 de julho. 

O objetivo é ter "o diploma 
aprovado até ao final do mês 
para depois ser promulgado 
pelo Presidente da República", 
revelou ao CM o porta-voz do. 
PAN, André Silva. O calendário  

será proposto na reunião da co-
missão de Orçamento de quar-
ta-feira (dia 17) e para passar 
tem de ser aprovado por maio-
ria. Apesar de contar com o 
apoio da direita (PSD, CDS e IL), 
basta a oposição de PS e PCP 
para atrasar o 
processo. 

"Não vamos 
empatar mas 
também não 
vamos andar a mata-cavalos", 
afirmou ao CM o deputado do 
PS Fernando Anastátio que, 
"na melhor das hipóteses", 
acredita que "a votação final 
global seja feita no final de ju-
lho" . "Não parece sério querer  

votar um projeto para impedir a 
ida de Centeno para o Banco de 
Portugal", acrescentou o socia-
lista que tal como a restante 
bancada votou, na generalida-
de, contra a proposta do PAN. 

Do lado do PCP, que se abste-

 

ve na primei-

 

EALERTA ra votação, o 
MAS DE parlamentar 

IONALIDADE António Filipe 
afirmou: "As 

leis não devem ser feitas à pres-
sa para visar uma determinada 
pessoa, até porque levantariam 
problemas de constitucionali-
dade. É muito mais grave um 
banqueiro ir para o supervisor 
da Banca do que um qualquer 

PORMENORES 

Votação na generalidade 
A proposta do PAN contou com 
os votos a favor de PAN, PSD, 
CDS, Chega, BE, Iniciativa Libe-
ral e da deputada não inscrita 
Joacine Katar Moreira. O PS vo-
tou contra, enquanto o PCP e o 
PEV se abstiveram. 

Calendário 
Na próxima quarta-feira, dia 17, 
o PAN vai propor na reunião da 
comissão de Orçamento que a 
votação final global se realize 
até ao final do mês, a tempo de 
travar a ida de Centeno para o 
regulador da Banca. 

Saída de Carlos Costa 
O mandato de Carlos Costa à 
frente do Banco de Portugal ter-
mina a 7 de julho. Nessa altura, 
Mário Centeno já abandonou o 
Ministério das Finanças e esta-
rá livre para aceitar uma even-
tual nomeação do Governo para 
governador do supervisor. 

ministro das Finanças que nem 
sequer tutela o Banco de Portu-
gal". Já o BE, que aprovou o 
projeto cio PAN, não se quer 
comprometer, preferindo ata-
car o atual governador. "O BdP 
não tem de ficar condenado a 
ver Carlos Costa ser substituído 
por um dos seus `vice', uma 
equipa que se provou incapaz ", 
disse ontem Catarina Martins. 

O deputado do PSD Duarte 
Pacheco esclarece que "a vota-
ção final global tem de acoute - 
cer até 26 de junho, último ple-
nário do mês com votações, 
para que surta ainda algum 
efeito na nomeação clo futuro 
governador do BdP". 

André Silva admite 
encurtar "período 
de nojo" para 2 anos 
G O porta-voz do PAN, André 
Silva, está disposto a alterar o 
projeto de lei, encurtando, 
como pede o PSD, "o período 
de nojo de 5 para 3 ou 2 anos" 
entre o momento de saída de 
um cargo como o de primei-
ro-ministro, ministro das Fi-
nanças ou secretário de Esta-
do em áreas conexas com essa 
pasta e a nomeação para go-
vernador do Banco de Portu-
gal ou membro do conselho 
de administração. O projeto 
obriga ainda que o nome pro-
posto pelo Governo seja apro-
vado pelo Parlamento. 

Centeno não 
deverá ter 
qualquer entra-

 

ve a substituir 
Carlos Costa à 
frente do Ban-

 

co de Portugal 

ANTÓNIO FIUP 
PARA PROBLE 
INCONSTITUC 
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ARSENAL DO ALFEtTE 
NOVA DIREÇÃO 
José Miguel Antunes Fernan-
des foi proposto para a presi-
dência do Arsenal do Alfeite e 
Marco Costa Ferreira para pre-
sidir à Plataforma das Indús-
trias de Defesa Nacionais, 
anunciou ontem o Governo. 
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Ministro das Finanças é apontado para suceder a Carlos Costa no BdP 

Audição do BCE 
ameaça arrastar 
lei "anti-Centeno" 

PS diz ser obrigatório chamar banco europeu à comissão 
e faz proposta na próxima semana, mas PAN discorda 
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Carla Soares 
carlas@jn.pt 

POLÉMICA O PS está a ulti-
mar uma lista de audições 
que ameaça arrastar a dis-
cussão da lei "anti-Cente-
no". Ao JN, destacou a do 
Banco Central Europeu 
(BCE) como "obrigatória" e 
prometeu uma proposta 
"até ao final da próxima se-
mana". Mas o PAN, autor do 
projeto de lei, nega essa 
obrigatoriedade, acusando o 
PS de travar o processo. Es-
pera que, quarta-feira, se 
decida "abdicar das audi-
ções" e haja tempo para im-
pedir a passagem de Mário 
Centeno das Finanças para 
o lugar de governador do 
Banco de Portugal (BdP). So-
bretudo quando aceita re-
duzir o período de nojo para 
conseguir o apoio do PSD. 

"A audição do Banco Cen-
tral Europeu é obrigatória. 
Vamos convidá-lo a partici-
par presencialmente na co-
missão", referiu ao JN João 
Paulo Correia, vice-presi-
dente da bancada do PS. 

O deputado diz que o PS 
apresentará uma proposta 
"até ao final da semana". 
Antes disso, quarta-feira há  

uma reunião da comissão de 
Orçamento e Finanças. A 
esperança do PS recai nas es-
querdas, para que, pelo me-
nos nesta fase, viabilizem as 
audições. O BE foi dizendo 
ser preciso cumprir os míni-
mos da discussão, mesmo 
tendo votado a favor do pro-
jeto do PAN, enquanto o 
PCP se absteve. O projeto 
foi aprovado na generalida-
de com um período de nojo 
de cinco anos para quem te-
nha desempenhado fun-

 

DISCUSSÃO 

Os prazos do PAN 
André Silva prevê que 
quarta-feira a comissão de-
cida que o prazo para pro-
postas de alteração é o fim 
da semana, que a 22 ou 23 
reúna para votações e que 
oplenário seja dia 26. 

Marcelo recorda casos 
Marcelo remeteu uma 
eventual nomeação de 
Centeno no BdP para o Go-
verno e recordou que go-
vernantes do PSD fizeram 
essa mesma passagem.  

ções no Executivo poder ser 
governador do BdP. 

André Silva, deputado do 
PAN, contraria o PS. "Não é 
verdade que seja obrigatório 
ouvir o Banco Central Euro-
peu. É obrigatório para 
eles", reagiu ontem ao JN. 
"Em vários processos legis-
lativos, decidiu-se não rea-
lizar audições", recorda. 

VOTAR EM PLENÁRIO DIA 26? 
André Silva acusa o PS de 
"tudo fazer para travar o 
processo legislativo". E es-
pera que "os partidos deci-
dam quarta-feira abdicar 
das audições". Para o PAN, 
não há "impedimento que 
não seja a falta de vontade 
política para que esteja na 
mesa do presidente da Re-
pública antes do fim do 
mandato". O de Centeno no 
Eurogrupo termina dia 12 
de julho e o de Carlos Costa 
no BdP poucos dias antes. 

"É perfeitamente possível 
oprocesso estar concluído a 
26 de junho, com votação 
em plenário", diz André Sil-
va, esperando luz verde de 
Belém. Aceita reduzir o pe-
ríodo de nojo para três anos. 
"Cinco era razoável", diz, 
mas para Rio é excessivo.• 
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Dentistas alegam que consultas têm muitas condicionantes: levam entre 3o e 4o minutos a higienizar a sala 

TAXAS 

Preços cobrados pelos hospitais 
privados também variam muito 
Os hospitais privados também estão a cobrar aos 
clientes taxas variáveis pelos EPI que os profissio-
nais de saúde estão a usar devido à pandemia, che-
gando nalguns casos aos 45 euros. Os preços variam 
consoante o tipo de serviço e diferem entre os vá-
rios grupos de saúde. Confrontado com a situação, 
que já motivou queixas na Associação para a Defesa 
do Consumidor (DECO), o Governo remeteu o as-
sunto para a Reguladora. A ERS confirmou que os 
prestadores privados têm o direito de incluir o pre-
ço dos equipamentos na fatura, seja ele qual for, pe-
rante a ausência de regulamentação específica so-
bre os custos de EPI imputados aos utentes. 

Dentistas cobram o que querem 
por equipamentos de proteção 
Adicional à consulta pode variar entre zero, 15 ou 30 euros. Bastonário justifica disparidade 
com aumento do preço dos materiais. Regulador tem queixas, mas diz que nada pode fazer 

João Queiroz 
sociedade@jn.pt 

COVID  Se vai marcar uma 
consulta dentária, saiba que 
agora poderá ter de desem-
bolsar mais 30, 25 ou 15 eu-
ros ou rigorosamente nada 
pelo equipamento de prote-
ção individual (EPI) que os 
profissionais que prestam 
cuidados de saúde oral estão 
obrigados a usar pelas novas 
regras de segurança impos-
tas pela pandemia. Não 
existe regulamentação es-
pecífica sobre os custos de 
EPI imputados aos utentes. 

A Entidade Reguladora da 
Saúde (ERS) confirma que 
tem recebido reclamações, 
que estão a ser analisadas, 
mas lembra que "os presta-
dores de cuidados da saúde 
do setor privado podem co-
brar o custo dos equipamen-
tos desde que considerem a 
sua utilização necessária 
para a segurança e qualida-
de da prestação" do serviço. 
"Os médicos dentistas 

têm total liberdade de fixar 
os seus honorários, tendo 
em conta a complexidade, 
os materiais utilizados nos 
tratamentos, a duração e a 
especificidade dos atos mé-
dico-dentários", sublinha 
Orlando Monteiro da Silva, 
bastonário da Ordem dos 
Médicos Dentistas (OMD). 

AVISAR ANTES O UTENTE 
Segundo a ERS, os custos do 
EPI deverão constar da tabe-
la de preços, "que deve estar 
sempre disponível para con-
sulta pública no estabeleci-
mento". E o utente tem o 
direito de ser "previamente 
informado" sobre "todos os 
elementos necessários ao 
seu completo e efetivo es-
clarecimento", designada-
mente "os valores associa-
dos a prestações e/ou con-
sumos adicionais estima-
dos" no contexto da pande-
mia de covid-19, de forma a 
garantir-lhe "total liberda-
de de escolha no momento 
da contratação." 

A OMD justifica os preços  

praticados com o aumento 
da procura motivada pelo 
surto do novo coronavírus, 
que os fez disparar "para va-
lores muito elevados". 

Atualmente, "um conjun-
to de EPI recomendado pela 
DGS, para o médico e para a 
assistente, custa, em média, 
mais de 30 euros cada. Em 
alguns casos, o custo com 
material de proteção au-
mentou 20 vezes. Há quem 
esteja a suportá-lo como 
forma de ajudar os seus pa-
cientes, manter as clínicas a 
funcionar e os postos de tra-
balho dependentes", expli-
ca Bruno Correia, membro 
da Associação Independen-
te de Médicos Dentistas. 

Por isso, pedem-se mais 
medidas para apoiar um se-
tor afetado por uma crise 
sem precedentes: "Os 
apoios anunciados pelo Go-
verno são insuficientes e é 
importante criar mecanis-

  

suspensa pelo surto do novo 
coronavírus. "As consultas 
realizam-se hoje com mui-
tas condicionantes, com no-
vas metodologias, equipa-
mentos e protocolos. O nú-
mero de doentes atendidos 
por dia é reduzido e acredi-
to que ainda vai demorar al-
gum tempo até se voltar aos 
valores pré-covid-19", 
acrescenta Orlando Mon-
teiro da Silva. 

Hoje, para cumprir as nor-
mas impostas pela Direção 
Geral da Saúde, os dentistas 
perdem 30 a 40 minutos en-
tre consulta, para que a sala 
possa ser arejada e higieni-
zada, o que significa, em 
média, que podem fazer 
menos de metade dos aten-
dimentos diários do que fa-
ziam antes. A isso acrescem 
os milhares de euros já in-
vestidos nos EPI e noutros 
equipamentos agora neces-
sários. 

mos que ajudem a medicina 
dentária a ultrapassar esta 
situação, nomeadamente 
apoios a fundo perdido que 
permitam manter a ativida-
de e adquirir os EPI. De ou-
tra forma, muitos postos de 

trabalho vão estar em cau-
sa, como também a saúde 
oral dos portugueses", aler-
ta o bastonário. 

A atividade foi retomada 
na primeira semana de 
maio, após um mês e meio 
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Jerónimo crê que 
Governo não tem 
respostas para 
"perigos reais" 

COMUNISTAS  O líder do 
PCP advertiu, ontem, para 
"novos e reais perigos de 
um profundo agravamen-
to das desigualdades sociais 
e de pobreza" decorrentes 
da epidemia "e do aprovei-
tamento que os grandes in-
teresses fazem dela". Para 
Jerónimo de Sousa, "as op-
ções do Governo PS não 
dão a resposta necessária" 
a esses "perigos reais", cri-
ticando o Programa de Es-
tabilização Económica e 
Social do Governo. 
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Recti cação de diploma sobre 
covid-19 será inconstitucional

O diploma que o Governo fez publi-

car a 5 de Maio em que, por recti ca-

ção, retirou a diabetes e a hiperten-

são da lista de doenças crónicas que 

bene ciam do regime excepcional 

de protecção por causa da pandemia 

de covid-19 poderá ser inconstitucio-

nal. Essa é a convicção dos constitu-

cionalistas José de Melo Alexandrino 

e Jorge Bacelar Gouveia, que estão 

certos de que aquela alteração à lei 

é substancial, de conteúdo, pelo que 

viola as regras de recti cação de 

diplomas legais. 

Em causa está o Decreto-lei 

20/2020 de 1 de Maio — e a sua pos-

terior recti cação — que BE, PCP e 

PSD consideraram retirar aos diabé-

ticos e os hipertensos a possibilidade 

de justi car a falta ao emprego, no 

caso de não poderem car em tele-

trabalho. 

Por isso pediram uma apreciação 

parlamentar e apresentaram propos-

tas de alteração que visam voltar a 

incluir aquelas doenças na lista de 

patologias crónicas abrangidas no 

regime excepcional e que já desce-

ram à especialidade, para alteração 

da lei. Isso acabará por resolver o 

problema, mas cam para trás sema-

nas de confusão, inde nição e críti-

cas ao Governo. 

A 1 de Maio, foi publicado o Decre-

to-Lei n.º 20/2020, que altera as 

medidas excepcionais e temporárias 

relativas à pandemia da doença 

covid-19, em que os diabéticos e 

hipertensos ainda constavam da lis-

ta de doenças crónicas a proteger, 

como aconteceu ao longo dos três 

estados de emergência. Três dias 

depois, foi publicada a Declaração 

de recti cação n.º 18-C/2020 em que 

aquelas doenças deixavam de estar 

mencionadas. 

José Alexandrino e Bacelar Gouveia, 

ambos professores de Direito Consti-

tucional, não têm dúvidas de que, 

para o fazer, o Governo teria de ter 

alterado o decreto de lei e submetê-lo 

de novo a promulgação do Presidente 

da República, pois é uma alteração de 

conteúdo signi cativa. “A Lei 74/98 

limita as recti cações dos diplomas 

Constitucionalistas a rmam que recti cação feita pelo Governo a decreto-lei depois de publicado, sobre 
retirada de diabéticos e hipertensos do teletrabalho, é ilegal e pode mesmo constituir abuso de poder

José Alexandrino considera mes-

mo que se trata de “crime de abuso 

de poder” por parte do Governo, 

além de ser inconstitucional por 

“violar os poderes presidenciais” de 

ter a última palavra sobre um diplo-

ma legal. Foi, aliás, nesse sentido que 

se pronunciou o PSD no debate da 

apreciação parlamentar, quando 

a rmou que a forma legislativa esco-

lhida pelo Governo foi uma “afronta” 

ao Presidente da República. 

“Violou as competências do Presi-

dente da República e é uma afronta 

ao Presidente da República, o que é 

inaceitável”, disse o deputado social-

democrata Alberto Machado. 

No debate, o secretário de Estado 

da Saúde assegurou que a recti ca-

ção ao decreto “não exclui” dessa 

RUI GAUDÊNCIO

As regras sobre teletrabalho foram mudadas depois de o diploma ter sido publicado em DR

protecção especial os diabéticos e os 

hipertensos, já que se refere a doen-

tes crónicos. Esses doentes crónicos 

abrangem “imunodeprimidos, pes-

soas com doença cardiovascular, 

doença respiratória, insu ciência 

renal, incluindo outras”, acrescen-

tou, garantindo que, “perante a ava-

liação médica, serão abrangidos pelo 

regime excepcional”. 

PSD, BE, PCP e CDS não caram 

satisfeitos e apresentaram propostas 

de alteração no sentido de incluir 

expressamente os diabéticos e os 

hipertensos na letra da lei, tal como 

estava na versão original. Os projec-

tos estão agora em trabalhos de espe-

cialidade. 

legais à correcção de “lapsos grama-

ticais, ortográ cos, de cálculo e natu-

reza análoga”, a rma Bacelar Gou-

veia. Alexandrino acrescenta que 

também pode ter lugar para correc-

ção de erros materiais provenientes 

de divergências entre o texto original 

e o texto publicado, o que nada indica 

que tenha acontecido.  

“Foi uma alteração clandestina, 

muito além do conceito de recti ca-

ção”, diz ao PÚBLICO Jorge Bacelar 

Gouveia, considerando que “não 

houve erro, mas sim um recuo, tal-

vez por falta de dinheiro”. “É um 

novo decreto-lei travestido ou disfar-

çado de recti cação”, insiste, lamen-

tando que esta seja uma “prática 

comum”, mesmo depois das altera-

ções à lei para o evitar. 

“Foi uma alteração 
clandestina, muito 
além do conceito 
de recti cação”, 
diz ao PÚBLICO 
Jorge Bacelar 
Gouveia

Teletrabalho
Leonete Botelho

lbotelho@publico.pt
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Portugal registou sete novas mortes 

por covid-19 nas últimas 24 horas. 

Quanto ao número de novos casos, 

houve um aumento de 0,8% que 

corresponde a mais 283 casos de 

infecção (num total de 36.463 

casos). Na região de Lisboa e Vale 

do Tejo há mais 215 casos, 76% do 

total de novos casos registados nas 

últimas 24 horas. Os dados foram 

“Não nos considerámos bestiais  
na primeira fase, também não nos 
consideramos o oposto agora”

divulgados ontem no boletim epi-

demiológico da Direcção-Geral da 

Saúde (DGS). 

Confrontado com os dados que 

apontam Portugal como o segundo 

país da União Europeia com maior 

número de casos diários, o secretá-

rio de Estado da Saúde, António 

Lacerda Sales, reforçou a con ança 

na estratégia adoptada pelo país no 

combate à pandemia, relembrando 

as estatísticas positivas. Na região de 

Lisboa e Vale do Tejo, há cinco con-

celhos — Loures, Amadora, Odivelas, 

Lisboa e Sintra — com mais casos, 

adiantou, reforçando a necessidade 

de encontrar respostas para a quebra 

de cadeias de transmissão. 

“Estamos perante uma maratona. 

Da mesma forma que não nos con-

siderámos ‘bestiais’ na primeira 

fase, também não nos consideramos 

o oposto na segunda. Isto não é uma 

disputa por países, pelo contrário. 

Portanto, Portugal não se coloca em 

comparação com outros países”, 

disse António Lacerda Sales. 

Medidas serão graduais 
Já a directora-geral da Saúde, Graça 

Freitas, admitiu ser frequente regis-

tar “um ou dois casos” de infectados 

a bordo de voos que chegam a Por-

tugal e anunciou um “reforço gra-

dual” das medidas sanitárias nos 

aeroportos portugueses. 

“Não sei dizer exactamente quan-

tos casos foram detectados, mas sei 

que é frequente a minha colega [da 

Direcção-Geral da Saúde] identi car 

um ou dois casos em determinados 

voos”, adiantou a directora-geral da 

Saúde. “Não é em todos, mas não é 

uma situação rara, acontece com 

alguma frequência”, referiu. 

Recordando que a aterragem e 

partida de voos em Portugal “nunca 

foi interrompida”, tendo apenas 

sido realizada com “menor uxo”, 

dadas as medidas restritivas aplica-

das por causa da covid-19, Graça 

Freitas anunciou que “as novas 

medidas vão ser implementadas 

gradualmente”, referindo-se a ques-

tões como a medição da temperatu-

ra corporal e a um rastreio feito de 

forma digital. A ministra da Saúde 

já tinha anunciado esse reforço há 

três dias, mas a DGS ainda não o 

explicou ao país.  PÚBLICO

Covid-19 

Houve mais sete mortes e 
283 novos casos em 
Portugal — 76% foram 
registados na região de 
Lisboa e Vale do Tejo
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Empresas com maior 
robustez nanceira 
acabaram por bene ciar 
mais do apoio público p18/19

Boavista foi ao Minho vencer 
os bracarenses, o que já não 
sucedia há 18 anos. Minhotos 
alcançados no 3.º lugar p30

Governo reage ao facto de 
Portugal ser o segundo país 
da UE com maior número de 
casos diários de covid-19 p13

Cidade foi palco de 
manifestações anti-racismo 
e o ambiente foi tenso, 
embora sem confrontos p20

Cinco dos 27 acusados de crimes 
de ódio foram condenados pela 
morte de Alcindo Monteiro 
Ministério Público con rmou ontem acusação. Caso que tem pelo menos 18 vítimas  
era investigado pela Unidade de Contraterrorismo da PJ desde 2015 Sociedade, 12

Peso das grandes 
empresas no 
layoff é o dobro 
das pequenas

Sp. Braga perde 
e deixa-se 
apanhar pelo 
Sporting 

“Não fomos 
bestiais primeiro, 
nem somos o 
oposto agora”

Extrema-direita 
sai à rua em 
Londres e ataca 
a polícia

Legalização da 
prostituição  
Trabalhadores 
do sexo acusam 
petição 
de zelar por 
interesses 
de donos 
de bordéis 
Sociedade, 14 e 15

“Não é claro  
que a democracia 
americana sobreviva 
à reeleição de Trump” 
Destaque, 2 a 4

Porque se 
ajoelha 
agora a 
América?

or 
s

s
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Do comunicado do Conselho de 

Ministros, de 4 de junho de 2020, 

sabe-se que foi aprovado o 

decreto-lei que altera a orgânica 

das comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional, 

consagrando a eleição indireta dos 

respetivos presidentes por um 

colégio eleitoral. 

Há três conceitos que importa ter 

presentes: descentralização, 

desconcentração e deslocalização. 

Na descentralização, prevista no 

Artigo 6.º da Constituição, trata-se 

de transferir poderes e recursos do 

Estado para as autarquias locais. 

Consiste, portanto, em novas 

atribuições e consequentemente 

em mais competências e meios 

entregues para a gestão dos 

interesses públicos locais. 

Estamos, pois, perante um pilar 

fundamental para o 

aprofundamento da democracia — 

dando assim igualdade de 

tratamento e mais oportunidades 

ao desenvolvimento de todo o 

território nacional e incentivando 

os cidadãos à participação cívica e 

política na administração dos seus 

próprios interesses. 

Na desconcentração trata-se de 

aumentar as competências e os 

meios de atuação dos serviços 

locais ou periféricos do próprio 

Estado, como sejam as CCDR e 

outros, passando mais poderes de 

decisão para os órgãos regionais ou 

locais de cada estrutura 

hierarquizada. Aliás, a OCDE 

recomenda que a desconcentração 

possa ser uma fase inicial da 

descentralização. Nesta hipótese, 

sobretudo em sectores sensíveis, 

iniciar-se-ia o processo pela 

desconcentração de poderes do 

Estado para, a seu tempo, os 

descentralizar. 

A deslocalização é a 

transferência de serviços e 

organismos sediados na capital 

para outras cidades, a m de 

diminuir a sua hipertro a, mas 

valorizando e ajudando a 

desenvolver outras regiões para 

termos um país mais solidário e 

coeso. A sua concretização 

depende, antes de tudo o mais, de 

considerar simplesmente infeliz o 

“caso Infarmed”. E é necessário 

que estejamos a tratar de 

organismos autónomos e não de 

serviços de apoio direto ao 

Governo. Depois convém ter 

presente que é uma matéria que 

dispensa voluntarismos 

intempestivos, mas exige 

planeamento. Porque transferir 

para fora de Lisboa o que já ali está, 

mais os que já lá vivem há anos, 

não é uma decisão fácil. Avisado 

será, para o futuro, olhar primeiro 

para o país, quando se tornar 

necessário instalar um novo 

serviço ou organismo, evitando de 

todo sobrecarregar ainda mais 

Lisboa e as suas gentes. 

A descentralização não se 

confunde, portanto, nem com a 

desconcentração, nem com a 

deslocalização. E muito menos 

estas se confundem com 

secretarias de Estados plantadas à 

distância ou esporádicas reuniões 

do Conselho de Ministros no 

interior. Porque estamos a falar de 

assuntos que importa estudar, 

discutir, decidir e fazer acontecer a 

sério. E já vamos tarde, porque é 

quase certo que com menos 

conversa e muito menos perda de 

tempo chegou Vasco da Gama à 

Índia. 

Descentralizar primeiro nas 

células-base da autonomia local, no 

município e nas freguesias, 

entregando depois atribuições de 

maior dimensão à região 

Enquanto não alcances  
não descanses

Opinião
António Maló de Abreu

parece-me igualmente um bom 

princípio. Porque também seria 

descentralizadora a criação de 

autarquias supramunicipais em 

todo o território do continente, 

esquecido que fosse o estigma do 

referendo de 1998 e desde que para 

tal houvesse uma proposta 

concreta bem estruturada e 

consensualizada. E vontade 

política. Porque o que mais tem 

faltado é a força das convicções que 

lideram, quando o país mantém 

uma cultura centralizadora em que 

o poder, sediado em Lisboa, não 

aceita perder o monopólio de a 

todos fazer favores a troco de 

súplicas. 

Pode-se e deve-se descentralizar, 

desconcentrar e deslocalizar com 

imperdíveis vantagens para o país 

desde que o saibamos fazer sem se 

tornar um embaraço, isto é, sem 

aumentar a despesa pública, sem 

in acionar o número de 

funcionários e sem gerar 

burocracia. Bem pelo contrário — 

como tem dito e repetido sem 

descanso, há muitos anos, Rui Rio. 

Miguel Torga, no Diário XIII, 

possivelmente depois de ter lido o 

ensaio de Camus sobre o mito de 

Sísifo, em forma de poema 

escreveu: “Recomeça… Se 

puderes, sem angústia e sem 

pressa. E os passos que deres, 

nesse caminho duro do futuro, 

dá-os em liberdade. Enquanto não 

alcances não descanses (…).” E 

assim será!

Deputado e Membro da Comissão 
Política Nacional do PSD

ADRIANO MIRANDA
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Jornalista

A ESQUINA DO MUNDO

“Contas certas”, realidade errada

A
 saída do homem das 

“contas certas” do 

Governo coincidiu com o 

momento em que a 

periferia da Grande Lisboa 

se tornou a zona do país 

mais afectada pelo coronavírus. 

Conjugaram-se, assim, duas falsas 

surpresas: a de que Centeno, 

como se previa há longos meses, 

iria nalmente deixar o palco, e a 

de que uma realidade conhecida 

por todos mas menosprezada pela 

sua banalização ao longo do 

tempo acabaria por impor-se 

como uma das expressões mais 

críticas da covid-19. 

Ter as “contas certas” foi o 

objectivo pelo qual se bateu 

Centeno até perceber que o seu 

ciclo como mago das Finanças 

tinha terminado — e que ele, o 

superministro-contabilista, já não 

teria ocasião para repetir a proeza. 

Uma proeza que lhe valeu a 

medalha de ouro da popularidade 

ministerial, por muito que isso 

parecesse improvável a um 

ministro das Finanças (ou talvez 

não, se tivermos em conta que 

esse estatuto foi a base de 

lançamento do mais célebre e 

poderoso dos seus antecessores, 

Oliveira Salazar). 

Mas podemos ter as “contas 

certas” e isso não impedir — antes 

pelo contrário, neste caso — a 

explosão de uma realidade social, 

humana e urbana insustentável. 

Não é por acaso que o país das 

“contas certas” é o mesmo onde a 

área metropolitana à volta da 

capital se mostra mais propícia à 

propagação do vírus, devido à 

degradação habitacional 

terceiro-mundista, às 

desigualdades sociais, à 

precariedade laboral e à 

deterioração dos transportes 

colectivos. O coronavírus retratou 

de forma implacável essa 

realidade profunda — uma das 

mais profundas — do país. 

Mas não foi apenas a obsessão 

cega das “contas certas” — 

imposta, aliás, pela ortodoxia 

europeia — que eclipsou a 

preocupação com essa realidade. 

A verdade é que, do Governo às 

autarquias, para não falar nos 

próprios cidadãos cujo estatuto 

lhes permite escapar aos terríveis 

constrangimentos da condição 

suburbana, se instalou um 

perder tempo com tais utopias.  

A oposição entre “contas certas” 

e realidade errada passou a ser 

uma espécie de mote para o 

destino do país — e não apenas sob 

a tutela de Mário Centeno e 

António Costa. Já nos tempos de 

Passos Coelho, Vítor Gaspar ou 

Maria Luís Albuquerque, era essa 

a ortodoxia a que não podíamos 

escapar, embora vingasse então a 

doutrina castigadora e masoquista 

da austeridade (que, por razões 

ideológicas e conveniências da 

“geringonça”, Centeno e Costa 

fugiram a assumir). O ministro das 

Finanças ora cessante — e o seu 

sucessor, não por acaso conhecido 

como o artí ce das “cativações” — 

sempre valorizou mais o saldo 

contabilístico do que a 

sensibilidade social exigida pelos 

problemas estruturais do país 

(hoje postos a nu pelo 

coronavírus). 

A desmesurada importância 

concedida aos sucessivos e 

descontrolados “buracos” da 

banca — culminando na situação 

cada vez mais absurda do Novo 

Banco —, em prejuízo do 

nanciamento das políticas 

sociais, terá sido, aliás, um dos 

motivos da tensão e con itos não 

assumidos entre Costa e Centeno. 

Mas a verdade é que, como hoje 

transparece da forma atabalhoada 

como o Governo geriu o dossier 

dos incêndios, a sobranceria das 

Finanças tornou-se também 

possível pela ausência de um 

verdadeiro programa de reformas 

— o qual só agora, por causa da 

covid-19 e com a expectativa 

alimentada pelos futuros fundos 

europeus, parece colocar-se no 

horizonte. Será desta que 

ultrapassaremos a fatalidade entre 

“contas certas” e realidade errada?

NUNO FERREIRA SANTOS

Vicente Jorge Silva

sentimento de indiferença, 

impotência ou fatalismo face à 

possibilidade — e à necessidade 

urgente — de alterar 

estruturalmente esse estado de 

coisas. Apesar de se ter tornado 

uma notícia diária, quase ninguém 

aparece a tirar conclusões e 

apresentar programas e soluções 

para um problema que tenderá 

cada vez mais a agravar-se. Aliás, a 

questão não é só não haver ideias 

e propostas para concretizar — é 

como se isso fosse simplesmente 

irrealizável e não zesse sentido 
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Pedro Nuno Santos (ao centro) tem insistido na importância de apoiar a empresa de comboios em contexto de pandemia 

c los 

TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS 

850 milhões em 10 anos 
para aguentar a CP 
MOTIVO O  Valor justificado com obrigações de serviço público que serão garantidas pela CP até 2029 
CONDIÇÃO O  Verbas disponíveis após visto do Tribunal de Contas ao contrato firmado com o Estado 

Governo já admitiu apoios de emergência 

WILSON LEDOISALOMÉ PINTO 

CP - Comboios de Portu-

 

gal vai receber até 850 
milhões de euros em 

compensações financeiras do 
Estado durante os próximos dez 
anos. Averba, publicada ontem 
em Diário da República, é justi-
ficada com o cumprimento de 
obrigações-de serviço público e 
será complettentada com o 
respetivo IVA. 

A empresa só receberá esse 
valor após o visto prévio do Tri-
bunal de Contas (TdC) ao con-
trato assinado entre o Estado e a 
CP em novembro do ano passa-
do. O CM apurou que. esse pro-
cesso está já em fase final, fal 
tando apenas a resposta do Mi-
nistério das Finanças a questões 
levantadas pelo TdC. 

EMPRESA  RECEBERÁ 88 
MILHÕES ESTE ANO. MAIOR 
FATIA CHEGA EM 2022 

A publicação em Diário da Re 
pública tem como intenção, por 
parte do Ministério das Infraes - 
truturas e Habitação, acelerar a 
primeira transferência mal 
exista essa lUz verde do TdC. 
Para este ano, estão contabili-
zados 88,1 milhões de euros 
para a CP. O ano com uma 
quantia mais elevada é 2022, 
prevendo--se até quase 98,5 mi-
lhões de euros. 

O contrato assinado entre o 
Estado e a CP responde a urna 
exigência europeia, após a libe-
ralização do transporte ferro -
viário, que colocou a CP em 
igualdade de circunstâncias pe-
rante eventuais concorrentes. 
Sem esse mesmo contrato de 
serviço público, que foi assina -
cio até 2029, a empresa não po-
deria receber qualquer apoio do 
Estado. 

ti 

Procura caiu com a pandemia 

O Com a CP a perder mais de 
20 milhões por mês, devido à 
quebra da procura causada 
pela pandemia, o Governo já 
admitiu avançar com apoios 
de emergência. O ministro 
Pedro Nuno Santos explicou, 
na quarta-feira, que os valo-
res das compensações foram  

definidos "sem ter em consi-
deração o momento que ainda 
estamos a viver. Mas está pre-
vista a possibilidade de a CP 
ser compensada". O Executi-
vo já destinou, no Orçamento 
Suplementar, 94 milhões de 
euros para apoio aos trans-
portes públicos. 
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Muitos outros profissionais estão também infetados, mas as autoridades de saúde não revelam as classes todas 

1269 curados 
A 21de maio, António 
Sales, secretário de 
Estado da Saúde, 
revelou que 1071 
profissionais de 
saúde recuperaram. 
Somando os 198 
recuperados de 
ontem, são agora 
1269. 

Agradecimento 
A secretária de Es-
tado Adjunta e da 
Saúde destacou on-
tem o "esforço, de-
dicação e profissio-
nalismo" dos profis-
sionais do Serviço 
Nacional de Saúde. 
Agradeceu ainda aos 
portugueses. 

PORMENORES  

Contratações 
Jamila Madeira 
garantiu ontem que os 
504,4 milhões de 
euros previstos no 
Orçamento 
Suplementar para o 
setor servirão para 
contratar mais 
profissionais de 
saúde para o SNS. 

RÇO 

V írus infetou 3556 
profissionais de saúde 
DADOS O  Maior fatia de infetados refere-se a enfermeiros. Seguem-se os assistentes operacionais 
ALERTA O  Ordem dos Enfermeiros pede alteração da norma referente ao rastreio de profissionais 
FRANCISCA GENÉSIO 

D
esde que foi registado o 
primeiro caso de infeção 
pelo novo coronavírus 

em Portugal - a 2 de março -, 
3556 profissionais de saúde já 
foram. nfetados. O número foi 
ontem avançado pela secretária 
de Estado Adjunta e da Saúde, 
Jamila Madeira, durante a habi-
tual conferência de imprensa 
diária para atualização da pan-
demia de Covid-19 e represen-
ta um aumento na ordem dos 
7% em menos de um mês. 

Segundo os dados divulga-
dos, a maior fatia de infeções 
corresponde a enfermeiros 
(1154). Números que não sur-
preendem a Ordem dos Enfer-
meiros (OE). 

PROFISSIONAIS INFETADOS 
AUMENTARAM CERCA DE 
7% EM MENOS DE UM MÊS 

"Estes dados estão em linha 
com o último inquérito feito 
pela Ordem há cerca de um 
mês, embora neste momento já 
devam ser muitos mais, e a so-
lução era muito simples:.  alterar 
a norma 13 da Direção -Geral da 
Saúde que não prioriza a testa-
gem dos profissionais de saúde 
que têm contactos de alta expo-
sição", denuncia ao CM a bas-
tonaria da OE, Ana Rita Cavaco, 
alertando para o facto de existi-
rem "muitos profissionais sem 
sintomas mas que são veículos 
de transmissão da doença". 

A segunda maior fatia dos 
profissionais de saúde infetados  

corresponde aos assistentes 
operacionais (1059) e a terceira 
aos médicos (505). 

De acordo com os dados reve-
lados, existem ainda166 assis-
tentes técnicos e 108 técnicos 
superiores de diagnóstico e te-
rapêutica. Jamila Madeira agra-
deceu o trabalho de todos os 
profissionais de saúde, salien-
tando que houve mais "198 a 
recuperar da doença". 4, 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÂO EM PAPEL 

campo 
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SAÚDE 

36,7 milhões 
para continuar 
com o SNS24 

contrato de operaciona-
lização do Centro de Contac-
to do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS24), que termi-
nava amanhã, foi prorroga-
do, anunciaram os Serviços 
Partilhados do Ministério da 
Saúde (SPMS). 

"A prorrogação já recebeu 
visto do Tribunal de Con-
tas", adiantou a entidade 
responsável pela Linha 
SNS24. Sobre o concurso 
para o próximo triénio, os 
SPMS referem que "o proce-
dimento será iniciado a tem-
po de garantir a continuida-
de do serviço". 

O encargo plurianual, as-
sumido pelo Estado, é de 
36,7 milhões de euros. • 
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ANÁLISE 

Um passo 
(ainda curto) 
na direção certa 

 

Jurróimio 
SARAIVA 

o Programa de Estabilidade apresentado no mês passado, o go-
verno reconheceu como um dos impactos decorrentes da co-
vid-19 o aumento dos problemas associados ao sobre-endivi-

 

damento empresarial. 
Para além da pressão sobre o crédito malparado, que o doai-

mento realça, e do risco imediato de muitas empresas entrarem em insol-
vência, o sobre-endividamento constitui um forte constrangimento ao re-
lançamento do investimento. Assim, o seu agravamento colocaria as em-
presas numa posição ainda mais fragilizada no momento exigente da recu-
peração. Acresce ainda a maior vulnerabilidade a aquisições hostis, com 
condições propícias a quem pretenda comprar ao desbarato o que muito 
tempo e esforço levou a construir. 

Por isso, nas suas propostas para um Plano Extraordinário de Suporte à 
Economia, a CIP defendeu a reorientação das medidas de politica económi-
ca, com um maior recurso a incentivos a fundo perdido (nomeadamente 
através da transformação da garantia de Estado em incentivo não reembol-
sável), bem como a soluções que favoreçam o reforço de capitais das em-
presas. A principal proposta neste âmbito consiste num fundo de fundos 
com três mil milhões de euros para capitalização de empresas através dos 
fundos de capital de risco. 

O Programa de Estabilização Económica e Social agora anunciado, e a 
que o Orçamento Suplementar vem dar suporte financeiro, avança com al-
gumas medidas que vêm ao encontro destas preocupações. 

Contudo, sendo como aqui classifiquei um passo na direção certa, esta 
vertente do programa é aquela em que mostra mais timidez e levanta mais 
dúvidas quanto à capacidade de chegar rapidamente ao terreno. 

Há, de facto, um leque alargado de novos incentivos não reembolsáveis, 
mas a ideia central de conversão parcial de crédito em fundo perdido foi re-
legada apenas para as microempresas do turismo, apesar de se saber que o 
Executivo submeteu a Bruxelas a possibilidade de esse instrumento ir até 
aos 1,6 mil milhões de euros. 

Há, de facto, a intenção de criar um fundo para participação em opera-
ções de capitalização de empresas, mas a sua dimensão não está ainda defi-
nida e, desde logo, consta a indicação de ser dirigido a "setores estratégi-
cos". Esta indicação sinaliza uma abrangência limitada e uma discrimina-
ção de setores que, no recente caso das linhas de crédito, deu provas, mais 
uma vez, de ser uma má receita que depressa teve de ser abandonada. 
Quando me perguntam quais os setores "de futuro", respondo que não sei 
e que espero que nenhum governo tenha a veleidade de os definir a priori. 

Acresce que este fundo será gerido pelo futuro Banco Português de Fo-
mento. Quero acreditar que é desta vez que a promessa de um verdadeiro 
banco de fomento (ou "banco promocional", como agora se diz em Bruxe-
las) se vai concreti7ar. Mas quanto tempo teremos ainda de esperar para 
que esteja apto a operacionalizar este fundo? 

Espero, pois, que este Programa de Estabilização, com todas as medidas 
necessárias e pertinentes que contém, evolua rapidamente para um verda-
deiro Programa de Recuperação, mais ambicioso, mais focado no futuro e 
nas condições necessárias para recolocar as empresas e a economia na rota 
do crescimento. 
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Riqueza 
de Portugal 
recua 
dois anos 
com a covid 

O valor nominal da dívida pública 
deverá registar o maior salto 
anual desde 2011, em plena crise 
financeira. Para a recuperação 
da economia, Centeno é menos 
otimista. Texto: Paulo Ribeiro Pinto 

A riqueza de Portugal, medida pelo 
produto interno bruto (PIB), deve-
rá recuar neste ano para valores in-
feriores aos de 2018, de acordo 
com os cálculos do Dinheiro Vivo, 
partindo dos dados que constam 
do Orçamento do Estado Suple-
mentar (OES2020). O PIS deverá 
situar-se num intervalo entre 198 
e 200 mil milhões de euros. 

Em termos nominais, a riqueza 
produzida pelo país ao longo do 
ano deverá encolher 13 mil mi-
lhões face ao registado em 2019. O 
Dinheiro Vivo questionou o Mi-
nistério das Finanças sobre o valor 
subjacente aos pressupostos inscri-
tos no OES2020, mas não obteve 
resposta até ao fecho desta edição. 

Face ao que estava previsto ain-
da há poucos meses, o PIB sofre 
uma erosão brutal. Na proposta de 
Orçamento do Estado que entrou 
em vigor em abril, o governo apon-
tava para uma expansão até aos 
217,8 mil milhões de euros, um 
crescimento de 1,9% agora prevê 
uma quebra do PIB de 6,9%. Ou 
seja, entre o início do ano e as pro-
jeções atuais desapareceu quase 
10% da riqueza. 

"Para 2020, perspetiva-se uma 
forte contração da economia por-
tuguesa em resultado do choque 
económico provocado pela pande-
mia da covid-19 e das medidas de 
contenção implementadas", lê-se 
no relatório do Orçamento do Es-
tado Suplementar apresentado na 
terça-feira. "Neste contexto, pre-

  

vê-se uma queda na taxa de varia-
ção real do PIB de -6,9%, a maior 
contração de que há registo nas úl-
timas décadas", indica o documen-
to que acompanha o Orçamento. 

Dívida vai explodir 
Foi um dos trunfos do ministro das 
Finanças demissionário: a trajetó-
ria de redução da dívida pública em 
percentagem do PIB ao longo dos 
últimos anos. Tirando 2016, quan-
do se registou uma subida muito 
ligeira de 0,3 pontos percentuais, o 
mandato de Mário Centeno foi 
sempre marcado pela diminuição 
do peso da dívida. Mas neste ano 
vai ser diferente, com um salto de 
quase 17 pontos percentuais, atin-
gindo 134,4% do PIB, o valor mais 
elevado de sempre, ultrapassando 
os valores da anterior crise. 

E boa parte da culpa é atribuível 
à contração da economia. "Para 
este aumento [da dívida] concor-
rem todas as componentes, desi-
gnadamente a queda do PIB nomi-
nal, com um contributo estimado 
de 7,5 p.p.", reconhece o governo. 
"O financiamento destas medidas 
[combate à pandemia e impactos 
económicos], num contexto de 
quebra da atividade económica, 
deverá elevar o saldo da dívida di-
reta do Estado para 271,8 mil mi-
lhões de euros no final de 2020, re-
presentando um crescimento de 
8,3% face a 2019", indica o relató-
rio do OES2020. 

As previsões do Executivo acres-

  

AS CONTAS DO SUPLEMENTAR 

oh * 

—Défice 
As medidas de apoio à economia 
e a despesa adicional em saúde vão 
fazer disparar o défice. Em 2021 
deve ficar abaixo de 3% do PIB. 

Mudança João Leão 
assume Finanças 

António Costa optou pela prata 
da casa para substituir a inespe-
rada saída - pelo menos agora -
de Mário Centeno que apresen-
tou um Orçamento que já não 
era seu. Na segunda-feira a equi-
pa das Finanças já terá novo lí-
der - João Leão - que, a par de 
António Mendonça Mendes (nos 
Assuntos Fiscais), resistiu à saí-
da do "Ronaldo do Ecofin". 

0/ 
/0 

—Desemprego 
Despesa do Estado com o subsídio 
de desemprego e apoio ao empre-
go vão disparar 27%, somando 
1,5 mil milhões de euros. 
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centam 21,8 mil milhões de euros 
à dívida que existia no final do ano 
passado, um valor só ultrapassado 
em 2010. 

Centeno menos otimista 
Ao longo dos últimos cinco anos, 
Mário Centeno também ficou co-
nhecido pelas previsões mais acer-
tadas face às restantes instituições 
que fazem projeções oficiais para a 
economia portuguesa. 

Se para este ano, o ministro de-
missionário está mais otimista do 
que o FMI, o Conselho das Finan-
ças Públicas (CFP) ou a OCDE no 
que respeita ao crescimento do 
PIB (só Bruxelas está ligeiramente 
menos pessimista), para o ano que 
vem, Centeno aposta numa recu-
peração mais modesta. 

De acordo com as projeções ins-
critas no Orçamento Suplementar, 
o ainda titular das Finanças apon-
ta para um crescimento da econo-
mia a rondar os 4,3% quando todas 
as previsões recentes acreditam 
numa expansão mais robusta. A 
OCDE é a mais otimista, a apontar 
para uma variação de 6,3%, segue-
-se a Comissão Europeia (5,8%), 
depois o FMI (5,0%) e finalmente 
a equipa das Finanças. Só o Conse-
lho das Finanças Públicas apresen-
ta um valor ainda mais baixo - ape-
nas 3,0%. 

Centeno já não será ministro 
quando saírem os dados definiti-
vos. João Leão ficará com os louros 
ou com o insucesso. 
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N.° 461 Este caderno faz parte integrante 
do Diário de Noddas n°55206 

ei e do Jornal de Noticias n.°12 do ano 133 

inheiroHièvivo 
AGRICULTURA — P. to 

CRISE FINANCEIRA  —  P. cii5-cig 

Riqueza de Portugal recuou 
dois anos com a covid 
"Não há muita folga para descer salários em Portugal", 
garantp CEO da empresa de trabalho temporário Adecco 

Líder da Intrum Portugal: "Haverá muito incumprimento 
e os bancos vão exercer garantias. Estado vai pagar a fatura" 

1  

Elisa Ferreira e 
Ana Abrunhosa: 
"Há que planear 
uso de verbas" 

'ENTREVISTA —  P. 04-05 

Jaza Vieira 
"Acreditamos 
que 2022 
pode ser o ano 
em que se atinja 
o resultado 
de 2019" 

CE0 da 

Associação 

de Hotelaria 

de Portugal 

a 
ar 

2

z 

ifthenpay Referências Multibanco 
para a sua empresa 

www.ifthenpay.com 

INDÚSTRIA  — P. og 

Sem moda nem 
Jogos Olímpicos, 
Petratex investe 
na saúde 

INOVAÇÃO — P. 1i 

Uma nova forma 
de ir a eventos 
(sem ficar) fora 
da Atice Arena 
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Futuros médicos. 
Prestes a "meter as mãos 
na massa", a covid-19 
mandou-os para casa 
Mais uns meses e Mar Mateus e Catarina estariam a enfrentar o coronavírus 
dentro de um hospital. São alunas finalistas do curso de Medicina, apesar 
de terem visto cancelados parte dos seus estágios finais por causa do novo 
coronavírus. A prática do curso foi substituída por conversas através de um 
ecrã. Já José, a fazer o internato geral, teve de arregaçar as mangas no terreno. 

Os alunos 
finalistas de 
Medicina tiveram 
de trocar 
os hospitais por 
aulas teóricas 
e vão acabar 
o curso sem ter 
passado por 
alguns serviços. 

RITA RATO NUNES 

uando a covid-19 chegou a 
Portugal, em março, uma das 
primeiras reações das esco-
las de medicina, além de fe-
charem as portas, foi retirar 
do terreno os alunos que es-
tavam a estagiar; proteger 
quem ainda não tinha de li-
dar como desafio de uma 
pandemia à escala mundial. 
Muitos estudantes ficaram 
com meses de experiência 

no terren por cumprir, em que deveriam 
estar a seguir os futuros colegas e a viver a 
realidade dos hospitais e dos centros de 
saúde por dentro. Assistiram de fora ao de-
senrolar de um combate que provavel-
mente teriam de travar se o novo corona-
vírus tivesse sido descoberto daqui a uns 
meses. 

Catarina Nunes, 23 anos, é finalista do 
curso de Medicina da Universidade de Lis-

  

boa e encontrava-se no serviço de cirurgia 
geral do Hospital Amadora-Sintra, quando 
lhe disseram que não poderia continuar a 
ir diariamente à unidade hospitalar. Pres-
tes a terminar a formação básica de um 
médico, viu cancelado o estágio final, que 
tinha começado em outubro e que deveria 
ir até junho. 

O sexto ano — e último do curso — é a al-
tura em que os estudantes passam pelas 
diferentes especialidades da profissão 
(cardiologia, pediatria, psiquiatria, gine-
cologia, medicina interna, por exemplo) 
para melhor entenderem qual o papel de 
cada médico. No caso do grupo de alunos 
em que Catarina Nunes estava inserida, a 
rotação pelos diferentes serviços no hos-
pital foi tirada à sorte. Uns tiveram mais do 
que outros. Cada aluno ficou com uma 
parte específica da sua formação em falta, 
que foi compensada com aulas extra atra-
vés de videoconferência. Catarina Nunes 
diz que estas aulas em que se discutiam, 
entre outras coisas, casos clínicos foram  

muito úteis, ao ponto de deixar o conselho 
para serem mantidas mesmo depois de ul-
trapassada a pandemia. Mas a experiência 
no hospital é a experiência no hospital. 
E não é substituível. É preciso ver os doen-
tes, apalpá-los para sentir as suas dores e 
servir de sombra aos mais velhos, com 
quem estão a aprender. 

"O foco do nosso sexto ano [do curso] 
são os estágios nos hospitais e nos centros 
de saúde. É o ano em que começamos a 
meter mesmo as mãos na massa", explica a 
aluna da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Lisboa. "Estava a gostar mui-
to e partiu-me o coração ter de ir para 
casa", confessa a futura médica. 

A par da interrupção do estágio — que 
aconteceu ainda antes de as universidades 
terem cancelado as aulas presenciais—fi-
cou um sabor agridoce. Pôde ficar com a 
família em casa e evitar o risco acrescido 
de percorrer os corredores hospitalares to-
dos os dias, mas foi para isso mesmo que 
seguiu esta área de estudos: para ajudar a 
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Os estágios nos 
hospitais são uma 
parte fundamental 
da formação 
de um médico. 
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curar pessoas. Foi uma questão de meses. 
Mais dois ou três e provavelmente estaria 
lado a lado com os "heróis" com condeco-
ração prometida pelo Presidente da Repú-
blica, no Dia de Portugal. 

"Numa fase inicial, senti-me de mãos 
atadas. Faltava tão pouco para terminar o 
curso. Senti impotência por querer ajudar 
e não conseguir", diz Catarina Nunes. 

A aluna finalista do curso de Medicina 
da Universidade do Minho Mar Mateus 
Costa, 24 anos, também acha que a vonta-
de de ir para o terreno acelera num mo-
mento "histórico", como este, mas reco-
nhece que a sua ajuda ainda não seria tão 
valiosa como daqui a uns meses. "Ainda 
não sabemos mexer em ventiladores, não 
sabemos os circuitos perfeitos nas urgên-
cias", lembra. Por isso, para já, o trabalho é 
de bastidores. A responsabilidade existe, a 
partir do momento em que escolheu a 
profissão, e ainda para mais tendo um gos-
to especial pela vertente de saúde pública, 
área que parece ter ganhado mais desta-

  

que com o surto do novo coronavírus. Por 
isso, enquanto espera pelo momento de 
traçar relações epidemiológicas e de dar 
conselhos de saúde pública a um número 
mais vasto de pessoas, começa em casa, 
sensibilizando e vigiando pais, avós, tios, 
amigos. 

A Faculdade de Medicina da Universida-
de do Minho foi a primeira a encerrar por-
tas no país, depois de ter sido encontrado 
um caso de um aluno com covid-19, não 
entre os estudantes de Medicina, mas no 
polo universitário. Mar estava, desde ja-
neiro, a percorrer as especialidades do 
Hospital de Braga em busca daquela que 
lhe assentaria melhor dentro de um ano, 
quando tiver de se candidatar a uma. 

Em março, encontrava-se a terminar o 
primeiro bloco do seu estágio em medici-
na interna. "Na altura, ficámos sem saber 
oque ia acontecer. O que a escola fez foi 
enviar-nos alguns materiais para ir esti-
mulando o raciocínio clínico, mas em for-
mato voluntário, porque não era nada que  

já estivesse predefinido no nosso currícu-
lo", refere a estudante de Medicina, que 
não se sente tão prejudicada na sua for-
mação quanto outros colegas, porque 
conseguiu fazer estágio numa ala "mais 
generalista e das que mais fomentam o ra-
ciocínio clínico", a medicina interna. "Há 
colegas que só fizeram psicologia ou gine-
cologia, faltou-lhes uma base mais geral. 
A mim, vão faltar-me técnicas específicas, 
porque por mais que estude não há nada 
que compense uma situação de urgência, 
de internamento, de vermos a história in 
loco, mas será sempre mais fácil". 

Apesar disto, nem uma nem outra colo-
cam em causa a decisão de retirar os estu-
dantes de Medicina dos hospitais durante 
a covid-19. Estes "estavam a ficar lotados e 
ter mais cinco mil estudantes poderia ser 
um perigo tanto para os doentes como 
para os estudantes", admite Mar. "Por ou-
tro lado, os médicos, que estavam a fazer 

» continua na página seguinte 

"Senti-me 
de mãos atadas. 
Faltava tão pouco 
para terminar 
ocurso. Senti 
impotência por 
querer ajudar 
e não conseguir", 
diz a finalista 
Catarina Nunes. 
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continuação da página anterior 

mais turnos tinham cadavez menos dis-
ponibilidade para estar com os alunos", 
diz a também presidente da Associação 
Nacional de Estudantes de Medicina 
(ANEM). 

"Mais do que ninguém temos de reco-
nhecer o perigo para todos os envolvidos 
que era manter os estudantes nos hospi-
tais, mas espero que os estudantes conti-
nuem a ser acompanhados. Porque aulas 
teóricas não substituem a prática clínica e 
temos de colmatar ao máximo essas fa-
lhas", insiste. 

1' experiência: combater a pandemia 
José Durão, 27 anos, não pode apontar fa-
lhas ao apoio que teve dos colegas mais 
velhos. Terminou o curso e já é interno de 
formação geral (ano comum, antes da es-
pecialidade) no Hospital de Santarém. 
Logo, urna das suas primeiras experiên-
cias depois da licenciatura foi ajudar no 
combate à pandemia. 

Os internos não deixaram os hospitais, 
pelo menos a maior parte, mas alguns fo-
ram diminuindo a sua participação no 
ambiente hospitalar por falta de apoio dos 
seus orientadores ou até por restrições nos 
espaços. "Há pessoas que ficaram esque-
cidas no meio disto tudo. Tive colegas que 
estão há mais de dois meses a fazer estágio 
de cirurgia e que nunca participaram 
numa operação ou que não fizeram uma 
urgência", diz José, acrescentando que não 
foi o seu caso. Faz parte dos recrutados. 
O recém-formado foi um dos detetives da 
saúde pública que procuraram ativamen-
te novos casos à volta dos infetados e que 
vigiavam os doentes e/ou seus contactos, 
através do telefonemas diários. "Foi um 
mundo. Todos os dias havia centenas e 
centenas de testes [de despiste de covid], 
de casos, de novos nomes e eu ajudava a 
rastrear os contactos", diz. 

Ligava às pessoas sinalizadas como ten-
do estado em contacto com um doente de 
covid e perguntava-lhes onde tinham es-
tado, com quem, quanto tempo, entre ou-
tras informações que ajudassem a traçar 
um percurso. Esta história servia depois 
para isolar o máximo de cidadãos suspei-
tos de poderem transmitir covid e contro-
lar as cadeias de transmissão, impedindo 
que a doença continue a circular. 

A facilidade com que lida com as novas 
tecnologias fê-lo adaptar-se rapidamente 
à plataforma TraceCovid - a ferramenta 
utilizada no acompanhamento de doen-
tes em vigilância e autocuidados. "Somos 
uma geração que está muito à vontade 
com os computadores e com as platafor-
mas e acabamos por ser muito úteis." Isto 
apesar de reconhecer deficiências profun-
das nos meios informáticos e plataformas 
"antigas", "morosas" e "dificeis de usar" 
com que os médicos trabalham. 

Inicialmente, quando apalavra covid co-
meçou a entrar no nosso vocabulário, José 
também foi vendo reduzida a sua participa-
ção em algumas áreas hospitalares, como o 
acesso às urgências ou aos blocos operató-
rios. "Deram-nos mais trabalho de enferma-
ria. Os médicos mais velhos tiveram de ficar 
em casa para se protegerem e nós reforçá-
mos as enfermarias." Mas foi preciso mais. 

Para José - que no final de março estava 
a terminar um estágio em cirurgia-esta 

Mar Mateus Costa, 
aluna da Faculdade 
de Medicina 
da Universidade 
do Minho. 
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foi uma oportunidade de explorar uma 
vertente da medicina que veio a confir-
mar interessar-lhe muito - a saúde públi-
ca. "Gosto de clínica, mas não me vejo 
décadas dentro de um hospital. E come-
cei a acreditar muito na prevenção, no 
planeamento de reformas da saúde, na 
sensibilização das populações. Se o siste-
ma funcionar reduzimos muito a carga de 
doenças no futuro e a necessidade de re-
correr a meios hospitalares. Na verdade, 
isso acaba por ser uma coisa boa desta 
pandemia: estamos a sensibilizar uma 
população inteira para cuidados simples 
que podem ter para prevenir doença", 
aponta o interno. 

Pouco tempo depois de ter saído da fa-
culdade, olha à sua volta e reconhece que 
acabou "por passar por algo que nunca 
passaria noutra altura. E isso dá-nos ou-
tras ferramentas. Todas as pessoas da mi-
nha geração vão ficar com uma visão mui-
to diferente de epidemiologia, de saúde 
pública". 

O médico Francisco Rocha, 28 anos, 
concorda. Encontra-se a fazer o terceiro 
ano de quatro da especialização em saúde 
pública no Agrupamento de Centro de 
Saúde (ACES) Lisboa Central, que contou 
com a ajuda de internos também durante 
a pandemia. E tem esperança de que esta 
seja uma forma de dar a conhecer à socie-
dade o trabalho dos médicos de saúde pú-
blica, que também salvam vidas. "Sim-
plesmente, nós não sabemos quem salva-
mos, ao contrário dos colegas do hospital, 
que ventilaram, trataram. Mas temos a 
certeza de que salvámos centenas ou mi-
lhares de pessoas", sublinha. "Ao isolar os  

suspeitos, impedimos que estes tivessem 
contacto, por exemplo, com outras dez 
pessoas. Imaginemos que duas destas 
eram recetíveis ao vírus e que iam passar 
mal, nós impedimos isso", acrescenta, 
usando como exemplo os números da 
pandemia no país: "Apesar de termos um 
número elevado de casos e de mortes, em 
Portugal, somos um bom exemplo. Reagi-
mos depressa e bem." 

Sobre os mais jovens ainda, que estive-
ram ao seu lado a rastrear contactos nos 
centros de saúde, refere que "foram exí-
mios na ajuda". "Uma vez que já têm algu-
ma experiência clínica ajudavam a distin-
guir os sintomas sugestivos de infeção co-
vid-19 e faziam o encaminhamento para 
os médicos de família para fazerem o teste 
de despiste." Para Francisco Rocha, o que 
conta nesta altura não é a idade, porque, 
principalmente no início, toda a gente es-
tava às escuras. "É um vírus que ninguém 
sabe o que é, novos e velhos. Todos os dias, 
temos de procurar informação relevante e 
nós, que acabámos de estudar epidemio-
logia, planeamento em saúde, vigilância 
epidemiológica, gestão de risco, ainda 
temos a matéria fresca. Com ou sem 
experiência, o trabalho de todos foi im-
portante." 

De norte a sul, o contributo dos alunos 
Em Portugal, embora haja quem tenha 
dado um contributo precioso entre a pró-
xima geração de médicos, os ainda estu-
dantes de Medicina não foram recrutados 
para a linha da frente do combate à covid. 
Como aconteceu, por exemplo, em Itália, 
onde os alunos finalistas puderam anteci-

 

Conselho de 
Escolas Médicas 
Portuguesas 
garante que 
foram tomadas 
imediatamente 
medidas para 
evitar que 
os alunos fossem 
prejudicados. 
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"Foi um mundo. 
Todos os dias havia 
centenas de testes, 
casos, novos 
nomes." 
JOSÉ DURÃO 
Interno do Hospital de Santarém 
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4  Catarina Nunes, 
finalista da Faculdade 
de Medicina 
da Universidade 
de Lisboa. 
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par a sua entrada no mercado de trabalho 
nove meses. Dez mil estudantes foram 
dispensados de fazer o exame final com o 
objetivo de "aliviara escassez de recursos" 
que o país enfrentou na chegada do novo 
coronavírus à Europa, via Itália. 

Também em Inglaterra, os alunos do 
sexto ano avançaram para os serviços mais 
temidos, no entanto, estes estudantes têm 
uma diferença significativa em relação aos 
portugueses, que até terminarem a licen-
ciatura não podem prescrever tratamen-
tos. Os britânicos, pelo contrário, sim, o 
que os toma autónomos. Em Portugal, em-
bora os finalistas já tenham oportunidade 
para treinar e seguir doentes, continuam a 
ser vigiados de perto. No sexto ano do cur-
so, "as equipas onde estamos integrados já 
têm alguns doentes mais simples e são os 
próprios alunos que vão vê-los e avaliar 
diariamente a evolução, indicando que 
tratamento devem fazer.Vemos e reporta-
mos ao médico, que muitas vezes vai lá 
avaliar se está correto", explica Mar Mateus 
da Costa, a aluna do Minho. 

No entanto, mesmo fora da linha da 
frente, os estudantes portugueses encon-
traram formas de se mobilizar e oferecer a 
sua ajuda. No Porto, meia centena de alu-
nos finalistas prestaram apoio no hospital 
de campanha montado no Pavilhão Rosa 
Mota (entretanto desativado, mas com a 
estrutura preparada para a eventualidade 
de uma segunda vaga) ou em lares com 
doentes covid. 

Em Faro, mais de 150 estudantes de Me-
dicina da Universidade do Algarve ajuda-
ram num call center de reforço à linha 
SNS24, a porta de entrada preferencial 
para os suspeitos de covid. Na Covilhã, os 
futuros médicos asseguraram uma linha 
gratuita que prestava informações para a 
população em geral sobre a doença. Em 
Lisboa, Catarina Nunes preparou-se para 
coordenar outra equipa de reforço à  

SNS24, que não chegou a ser necessária, 
depois de ter sido aumentado o número 
de enfermeiros a trabalhar na mesma. 

Como se ganha o tempo perdido? 
A saída dos alunos do ambiente hospitalar 
era quase imprescindível, tendo em conta 
a dimensão da transmissão da covid, em 
Portugal, onde o Serviço Nacional de Saú-
de (SNS) conseguiu até à data dar sempre 
resposta aos pacientes infetados com o 
novo coronavfrus. Não se trata, por isso, de 
apontar o dedo a alguém, mas de encon-
trar soluções de ora em diante para com-
pensar estes alunos, ainda sem certezas 
sobre quanto tempo durará a pandemia. 
O bastonário da Ordem dos Médicos, Mi-
guel Guimarães, tem dito desde o início 
que deve ser dada a oportunidade aos alu-
nos que se sentirem prejudicados na sua 
formação de a prolongarem e regressarem 
ao ponto onde estavam nos seus estágios. 
No entanto, a reta final para muitos está 
cada vez mais próxima, à distância de uma 
ou mais semanas, e a vontade de adiar o 
percurso já de si longo não existe na maio-
ria dos casos. 

Já o diretor da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa e presidente do 
Conselho de Escolas Médicas Portugue-
sas, Fausto Pinto, garante que foram to-
madas todas as precauções para auxiliar 
os alunos. "Obviamente que a pandemia 
veio perturbar o normal funcionamento 
das escolas, mas rapidamente cada uma 
criou um plano para fazer um programa 
adaptado às circunstâncias de estarmos 
em confinamento e não haver aulas pre-
senciais", refere, elogiando o esforço feito 
de norte a sul do país por todas as escolas 
de Medicina, que procuraram, desde o 
primeiro momento, soluções e se manti-
veram em contacto umas com as outras e 
até com universidades estrangeiras, a pas-
sar pela mesma situação. 

E os professores socorreram-se das no-
vas tecnologias para não perder o contac-
to com os alunos, como aconteceu nas ou-
tras áreas de estudo. "Nós, em 24 horas, 
montámos um esquema de aulas virtuais 
por via remota", aponta o cardiologista do 
Hospital de Santa Maria sobre a faculdade 
que dirige. "Não é exatamente um ano 
normal" mas "todas as faculdades imple-
mentaram o ensino à distância, umas com 
mais facilidade do que outras". 

Também dentro daAssociação Nacional 
de Estudantes de Medicina, a que Mar pre-
side, o departamento de educação funcio-
nou como uma espécie de fórum de boas 
práticas e de auxílio aos colegas para fazer 
face ao tempo que se vive. E agora já estão 
a olhar para o futuro. "O desafio é saber 
como é que os estágios podem ser repos-
tos. Não para o sexto ano, que já está a ter-
minar, mas para os quarto e quinto, e sa-
ber como é que vai ser o próximo ano leti-
vo, não se sabendo ainda se haverá ou não 
uma segunda vaga", analisa a estudante do 
Minho. 

O presidente do Conselho de Escolas 
Médicas Portuguesas garante que o próxi-
mo ano letivo tem vindo a ser planeado e 
que, para já, a ideia passa por "um modelo 
misto" de aulas: "Numa fase inicial, pela 
continuação das aulas à distância, com 
componentes teóricas, e depois possivel-
mente aulas presenciais com grupos mais 
pequenos e estágios clínicos." 

Fausto Pinto fala num "pouco de pertur-
bação", mas acredita que não haverá"um 
impacto negativo na formação dos alunos". 

O papão dos exames 
Muito ou pouco prejudicadas, Mar e Cata-
rina avançaram. Catarina Nunes apresen-
tou na semana passada a sua tese de licen-
ciatura sobre a síndrome de apneia do 
sono nas crianças, em frente ao seu com-
putador e a ver o júri por um quadradinho 
digital. A pediatria é uma das especialida-
des que mais lhe interessam, mas tem ou-
tras opções, gosta de quase tudo e descar-
ta apenas as áreas cirúrgicas. O tempo de 
escolher aproxima-se, mas primeiro ainda 
falta a prova de fogo: a prova nacional de 
acesso à formação especializada (PNAFE), 
que, no ano passado, substituiu o temido 
Harrison. Por norma, agendado para no-
vembro, são horas e horas de estudo que 
levam cerca de um ano a preparar. Apesar 
de menos teórica e a puxar menos pela 
memorização e mais pelo raciocínio clíni-
co, a PNAFE é o momento que leva os alu-
nos finalistas de Medicina à exaustão. "Isto 
é uma maratona. Portanto, tenho de che-
gar ao final com sanidade", contraria a alu-
na da Universidade de Lisboa. 

É uma prova, também psicológica, de 
resistência ao cansaço provocado pelo es-
tudo intenso. E, neste ano, tem um desafio 
acrescido: o estudo em conjunto feito 
muitas vezes em aulas extra não vai acon-
tecer, pelo menos presencial, tal como as 
longas noites a fazer revisões da matéria 
nas faculdades, agora fechadas. Mas o 
tempo para estudar, esse, aumentou. Com 
a saída dos hospitais mais cedo, os estu-
dantes tiveram a oportunidade de come-
çar a folhear os livros e os apontamentos 
antes e com um incentivo extra, a olhar 
para a importância da profissão que esco-
lheram quando ela parece ser ainda mais 
necessária. 
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ANTÓNIO SILVA RIBEIRO  FORÇAS ARMADAS, O CONHECIMENTO NO COMBATE À COVID-19-p.16 

Fundado em 1864 

Dizirto òe Notieta$ 
www.dn.pt / Sábado 13.6.2020 / Ano 156.° / N.° 55 206 / 3 euros / Diretor interino: Leonídio Paulo Ferreira 

Conde de Ferreira 
O traficante de escravos 
que ofereceu 120 escolas 
a Portugal -P.24e25 

Manuela Júdice "Gosto de pôr 
os embaixadores no terreno. 
Dos queijos à cortiça, do azeite 
às cerejas do Fundão"-P.38e39 

Ferrando Medina "Lisboa 
vã ter Museu da Descoberta 
e um memorial à escravatura" 
entrevista. O autarca de Lisboa não espera uma recuperação rápida cio turismo e está certo de que não 
acontecerá neste ano mas só quando houver uma vacina. Avisa que a capital não pode voltar ao que era 
na véspera da pandemia e deixa a promessa de que Santo António terá festa logo que seja possível. - P. 04 a 07 
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Mário Centeno 
no Banco de 
Portugal depende 
do PCP -P.18e19 

Futuros médicos 
Prestes a "meter as 
mãos na massa", a 
covid-19 mandou-os 
para casa -P.08a11 

Riqueza 
de Portugal 
recuou dois anos 
com a pandemia 
- Dinheiro Vivo 
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O país do "desenrasca aí" 

Anselmo Crespo 

N
uma entrevista recente à TSF, 
António Costa Silva foi certeiro 
na definição do povo português: 
"Absolutamente extraordinário 
nas crises e medíocre no regresso 
à normalidade." É o retrato perfei-
to da forma como está a decorrer 
este desconfinamento em plena 

pandemia— com milhares de pessoas na 
rua, de máscara no pescoço a amontoar-se 
nos cafés, como se nada se estivesse a pas-
sar—, mas é também a melhor metáfora 
para a forma como nas últimas décadas o 
país foi respondendo às crises que foram 
aparecendo. 

Igualmente certeiro, o Presidente da Re-
pública pôs o dedo na ferida neste 10 de Ju-
nho: "Percebemos mesmo o que se passou 
e o que se passa ou preferimos voltar ao 
passado?" Que é como quem diz, quere-
mos aprender alguma coisa com esta crise 
ou queremos só voltar à nossa vidinha e es-
perar que o acaso trate do resto? Acarapuça 
serve a muitos, mas encaixa sobretudo no 
poder político, que tem a obrigação de nos 
tirar desta letargia económica e social em 
que vivemos há décadas. Percebemos mes-
mo, perguntava Marcelo, "aquilo que fa-
lhou na saúde, na solidariedade social, no 
público, no privado, e que temos nos meses 
e anos próximos uma oportunidade única 
para mudar?". "Ou escolhemos remendar, 
retocar, regressar ao habitual, ao já visto?" 
Ao "desenrasca aí", acrescentaria eu. 

Relembrei as palavras do Presidente en-
quanto lia com atenção o Programa de Es-
tabilização Económica e Social, apresenta-
do pelo Governo no final da semana passa-
da. Não que o programa tenha alguma 
medida particularmente polémica—tanto 
que quase ninguém o criticou—, mas por 
aquilo que revela do atraso do país em tan-
tas matérias. A começar no Serviço Nacio-
nal de Saúde, em que agora— eurekaLjá to-
dos reconhecem que é preciso valorizar os 
seus profissionais e criar condições de sé-
culo XXI para os seus utentes. A escola pú-
blica, à qual agora se promete a universali-
zação da escola digital. A habitação, um di-
reito a que só as carteiras mais recheadas 
tinham acesso (sobretudo nas grandes me-

  

trópoles), que agora se reconhece que tal-
vez haja alojamento local a mais e casas 
com rendas acessíveis a menos. Ou a eterna 
desburocratização do Estado, nas suas 
múltiplas dimensões, que enche há déca-
das a boca de sucessivos governantes, mas 
que andou sempre a passo de caracol É ler 
o documento feito em cima da emergência 
de uma crise sanitária, económica e social 
e chegar à conclusão de que, em muitas ma-
térias, estamos exatamente no mesmo pon-
to onde estávamos há mais de uma década. 

Bem sei que este é um Programa de Esta-
bilização, que depois virá o programa de re-
cuperação e quem sabe se, a seguir, não virá 
também um programa estratégico para a 
economia portuguesa. O que não faltou 
nos últimos anos foram "programas", "pla-
nos", "estratégias", "reformas", "livros ver-
des" e "livros brancos" cheios de boas in-
tenções e de frases feitas. Mas faltaram as 
reformas coerentes, transversais, capazes 
de apontar um caminho de médio e longo 
prazo para a economia portuguesa. Que 
respondam às perguntas. Que país quere-
mos ser? O que queremos produzir e como 
pensamos distinguir-nos dos demais? Que 
condições temos de dar às nossas empresas 
para que criem riqueza? Qual é o papel re-
gulador que o Estado tem de desempenhar 
para garantir que essa riqueza é bem distri-
buída? Quando é que estamos a pensar dei-
xar de ser um país de salários miseráveis? 

Regressemos ao discurso do Presidente 
da República: "Não podemos admitir que 
algo de grave ou muito grave ocorreu e es-
perar que as soluções de ontem sejam as 
soluções de amanhã." Por estafada que es-
teja a frase, esta crise representa uma opor-
tunidade—mais uma— e os milhões que 
vêm a caminho de Bruxelas podem ter um 
de dois destinos: construir uma economia 
capaz de pagara dívida gigantesca com que 
vamos ficar ou desenrascar mais um plano 
de eloquentes teorias, que permita sobrevi-
ver politicamente durante mais algum tem-
po. E quem vier a seguir que apague a luz. 
Em democracia nunca há últimas oportu-
nidades, mas talvez fosse sensato não abu-
sar da sorte. Até porque ela não é eterna. 
Jornalista 
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Centeno. Banco 
de Portugal nas 
mãos do PCP 

JOÃO PEDRO HENRIQUES 

M
ário Centeno deixará o 
governo na próxima se-
gunda-feira — início de 
uma semana que pode-
rá revelar-se decisiva na 
sua eventual transfe-
rência para o cargo de 
governador do Banco 

de Portugal (BdP). 
Na comissão parlamentar de 

Orçamento e Finanças (COFA) fi-
cará claro se o projeto de lei do 
PAN, já aprovado na generalida-
de, que impede um ministro das 
Finanças de transitar para chefe 

, 

(que votou contra) e do PCP e do 
PEV (que se abstiveram). Um pri-
meiro revés para os socialistas. 
Agora, quem poderá salvar Cente-
no serão os comunistas. E há dois 
caminhos possíveis. 

O primeiro é alinhar com o PS 
numa maioria na comissão que de-
cida que o processo legislativo terá 
de ser antecedido por audições a 
diversas personalidades que depo-
nham sobre se há ou não um risco 
de conflito de interesses quando 
um ministro das Finanças deixa o 
cargo e transita diretamente para 
governador do banco central. 

Essas audições, confirmando-
-se, representariam, objetiva-
mente, uma manobra dilatória 
que permitiria ao PS arrastar o 
processo legislativo. Os socialistas 
conseguiriam assim ganhar tem-
po — e, provavelmente, até ao pon-
to em que o governo faria a no-
meação do novo governador an-
tes ainda de o projeto de lei do 
PAN merecer deliberação no ple-
nário em votação final e global. 

O outro caminho possível é, go-
rando-se a hipótese de fazer ar-
rastar o processo, o PCP mudar o 
sentido de voto quando se passar 
à votação final e global e, em vez 
de se abster, passar mesmo adotar 
contra, como o PS fez na votação 
na generalidade. Aí, os 108 votos 
do PS somados aos dez do PCP  

criaram uma maioria de 118 votos 
—ou seja, maioria absoluta dos 
230. E o projeto seria chumbado. 

No dia 9, quando o plenário 
discutiu o projeto do PAN, o PCP 
explicou assim as suas reservas ao 
diploma, pela voz do deputado 
Duarte Alves: "Centrar as preocu-
pações com a idoneidade no 
exercício de cargos políticos é um 
erro. O principal problema da 
idoneidade está no risco da cap-
tura do regulador pelo próprio se-
tor que é regulado. Isso sim deve-
ria ser uma preocupação." 

Dito de outra forma: para os co-
munistas a absoluta prioridade 
no setor bancário é mesmo o Es-
tado assumir o controlo público 
dos bancos. As preocupações do 
PAN são secundárias. 

Na próxima quarta-feira, a 
COFA vai reunir-se tendo na 
agenda as metodologias de dis-
cussão a adotar para o projeto do 
PAN. Na verdade, o PAN até teria 
gostado que já tivesse terminado 
nesta sexta-feira o prazo para os 
partidos apresentarem propostas 
de alteração ao projeto — mas não 
se reuniu consenso para isso. 

A intenção, assim, do partido de 
André Silva passou a ser a de dis-
cutir o diploma na especialidade. 
E fazê-lo de forma a ele poder re-
gressar ao plenário para votação 
no próximo dia 26. Ou seja: antes 
de Centeno deixar formalmente o 
Eurogrupo. 

Será nessa reunião da comissão 
de Orçamento e Finanças que se 
deverá perceber se o PS consegue 
(ou não) uma maioria que salve a 
hipótese de o ministro transitar 
para governador do Banco de Por-
tugal. Seja como for, Centeno é 
quadro superior do banco e é lá 
que deverá regressar quando ces-
sar completamente as suas atuais 
funções políticas. Falta saber se 
chegará ao topo da hierarquia. 

O PAN justificou o seu projeto 
com a necessidade de "assegurar 
uma maior credibilidade, um 
maior profissionalismo e uma 
maior ética' às figuras do gover-

 

Ou mudando 
osentido de voto ou 
ajudando a manobras 
dilatórias do PS, 
oPCP poderá ser 
decisivo para salvar 
a hipótese de Mário 
Centeno transitar 
das Finanças para 
governador do Banco 
de Portugal. 

máximo da regulação bancária 
num período até cinco anos de-
pois de deixar o governo. 

Sendo aprovado em versão fi-
nal global nos próximos dias, Má-
rio Centeno ficará impedido de 
suceder a Carlos Costa na lide-
rança do BdP. O mandato de Car-
los Costa terminará no dia 10 de 
julho. Foi nesse dia, há dez anos, 
que tomou posse do cargo. Já no 
dia 12, Mário Centeno deverá 
cumprir o seu último dia como 
presidente do Eurogrupo. 

O projeto do PAN foi aprovado 
no dia 9 com os votos favoráveis 
de todos os partidos menos do PS 
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nador e dos membros do conse-
lho de administração do Banco de 
Portugal. "Pretende-se, deste 
modo, evitar por antecipação que 
estas nomeações fiquem marca-
das quer por uma lógica de portas 
giratórias entre os regulados e o 
regulador, que tem existido até 
aqui, quer por excessivas ligações 
políticas que, devido ao facto de 
os últimos governos terem tido in-
tervenções relevantes no setor 
bancário, podem levara que estas 
figuras se vejam envolvidas em es-
cândalos e polémicas que só en-
fraquecerão a instituição", lê-se 
no preâmbulo do projeto de lei. 

Contudo, o partido de André Sil-
va não pretende apenas a7er  apro-
var este período de nojo. Pretende 
também que aAssembleia da Re-
pública passe a ter um papel deci-
sivo na escolha do governador. 

Atualmente, o governador indi-
gitado, bem como as restantes 
personalidades convidadas para 
oconselho de administração do 
BdP, têm de passar, previamente à 
entrada em funções, por audi-
ções no Parlamento (precisa-
mente na COFA). 

Só que essas audições não têm 
valor vinculativo. A comissão tem 
de dar um parecer-mas o gover-
no, ao qual compete a escolha do 
governador (por proposta do mi-
nistro das Finanças), não tem de o 
seguir, caso seja desfavorável. 
O parecer tem assim, meramente, 
valor político indicativo. O execu-
tivo pode ser-lhe sensível-ou não. 

O que o PAN quer agora é que 
esse parecer da comissão passe a 
vinculativo. Ou seja: ao Parlamen-
to não caberia escolher o governa-
dor mas teria pelo menos um po-
der decisivo de veto. 

Entretanto, nos outros partidos 
há reservas-apesar de terem vota-
do a favor na generalidade- à ideia 
de o período de nojo durar cinco 
anos. O PSD, por exemplo, verbali-
zou claramente, através de Rui Rio, 
que acha esse período excessivo. 
"Posso, desde já, dizer que os cinco 
anos que estão previstos é um exa-

  

gero. Para mim, isso também é um 
exagero. Portanto, nós poderemos 
vir a viabilizar uma legislação des-
se género, que aconselhe esse pe-
ríodo de nojo, mas num período de 
tempo muito mais escasso e muito 
mais baixo", afirmou o líder social-
-democrata. Explicando:"Uma 
pessoa não pode ficar umavida à 
espera só porque em tempos teve 
um determinado cargo". Segundo 
sustentou, se o período for dema-
siado longo "corre-se o risco de, a 
determinada altura, também não 

O PAN quer que 
oparecer da AR 
à nomeação do 
governador do 
Banco de Portugal 
seja vinculativo. 

haver pessoas disponíveis para 
ocupar funções govemativas ou 
até para integrarem a política". No 
Parlamento, André Silva já havia 
afirmado que o PAN não faz deste 
prazo finca-pé. 

Nesta sexta-feira ficou a conhe-
cer-se, na íntegra, quem será a 
nova equipa das Finanças. João 
Leão, já se sabe, será o novo minis-
tro, deixando assim a Secretaria de 
Estado do Orçamento. Ricardo 
Mourinho Félix (secretário de Es-
tado adjunto e das Finanças) e Ál-

  

varo Novo (Tesouro) deixam o exe-
cutivo.António Mendonça Men-
des continuará a ser secretário de 
Estado dosAssuntos Fiscais mas 
agora também adjunto do minis-
tro. E entrarão três novos elemen-
tos: Cláudia Joaquim (secretária de 
Estado do Orçamento), João Nuno 
Mendes (Finanças) e Miguel Cruz 
(Tesouro). Aposse está marcada 
para segunda-feira. Na quarta-fei-
ra terão o primeiro teste de fogo: o 
início da discussão no Parlamento 
do Orçamento Suplementar. 

"[O cargo 
de governador 
do Banco 
de Portugal] 
é um cargo 
que qualquer 
economista 
pode gostar de 
desempenhar." 
MARIO CENTENO 
Ministro das Finanças 
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Conde de Ferreira 
O traficante de escravos 
que ofereceu 120 escolas 
a Portugal -P.24e25 

Manuela Júdice "Gosto de pôr 
os embaixadores no terreno. 
Dos queijos à cortiça, do azeite 
às cerejas do Fundão"-P.38e39 

Ferrando Medina "Lisboa 
vã ter Museu da Descoberta 
e um memorial à escravatura" 
entrevista. O autarca de Lisboa não espera uma recuperação rápida cio turismo e está certo de que não 
acontecerá neste ano mas só quando houver uma vacina. Avisa que a capital não pode voltar ao que era 
na véspera da pandemia e deixa a promessa de que Santo António terá festa logo que seja possível. - P. 04 a 07 

o) 

o 
o 
o 
2 

o o 

o 

Mário Centeno 
no Banco de 
Portugal depende 
do PCP -P.18e19 

Futuros médicos 
Prestes a "meter as 
mãos na massa", a 
covid-19 mandou-os 
para casa -P.08a11 

Riqueza 
de Portugal 
recuou dois anos 
com a pandemia 
- Dinheiro Vivo 
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João Leão  
O homem do cofre 
que perdeu a chave

Texto Liliana Valente 
Foto Clara Azevedo/Gabinete PM

J
oão Leão está há seis me-
ses sem chefe de gabinete, 
e isso, diz quem o conhe-
ce, quer dizer muito sobre 
quem é o novo ministro das 
Finanças: trabalhador e 
competente, mas com mui-
ta dificuldade em delegar. 
É este o novo coronel que 

subiu a general em plena crise económica 
provocada pela pandemia, quando António 
Costa, não querendo trocar generais em 
tempo de guerra, acabaria por deixar sair o 
seu peso-pesado, Mário Centeno, fazendo 
uma remodelação pelos mínimos. À beira 
de uma recessão sem precedentes — o Go-
verno espera uma quebra da economia de 
6,9% —, Leão recebe uma pesada herança 
financeira e política. A pergunta ecoa: terá 
o mesmo poder de Mário Centeno?

No Governo, as opiniões dividem-se. Se, 
por um lado, se lembra de que não há duas 
pessoas nem dois percursos iguais, diz-se 
que o Ministério das Finanças tem um 
poder “intrínseco” e que as circunstâncias 
vão ditar que Leão acabe por ganhar força. 

Perfil O primeiro-ministro 
lançou-o para as Finanças no 
pior momento possível, debaixo 
da maior tempestade de sempre. 
No Governo, já se habituaram  
a ouvi-lo dizer “logo se vê”  
antes de o dinheiro entrar  
na sua “zona de retenção”.  
Será que vai ter o mesmo  
poder que Centeno?

O NOVO MINISTRO “TEM 
UMA GAVETA MUITO 
FUNDA”, QUE ACUMULA 
MUITOS PEDIDOS, QUE VÃO 
SENDO LIBERTADOS A 
CONTA-GOTAS, DIZ UM 
GOVERNANTE

Paço a falar com algumas pes soas, como 
João Nuno Mendes ou Miguel Cruz, que 
vão fazer parte da nova equipa, que, em 
relação à anterior, perde três elementos, 
pois, além de Centeno, saem Mourinho Fé-
lix e Álvaro Novo. Fica Mendonça Mendes 
e entra também Cláudia Joaquim, que foi 
secretária de Estado da Segurança Social 
com Vieira da Silva. Depois da tomada de 
posse de todos, na segunda-feira, Leão terá 
o seu primeiro Conselho de Ministros e será 
o rosto da defesa do Orçamento suplemen-
tar na Assembleia da República. Uma en-
trada de grande pressão pública, que será 
acompanhada por grande pressão interna.

Depois de uma primeira fase de teste, em 
que outros ministros tentarão ver até onde 
vai, Leão fará uso do poder que é inerente 
ao cargo, tal como Centeno fez no início. 
“É muito resistente a pressões”, diz um 
colega de Governo. “Resistente” é talvez 
o adjetivo que mais lhe atribuem os vários 
governantes com quem o Expresso falou.

Joãozinho, a ala do hospital adiada

Habituado a lidar com os vários ministéri-
os, vai ter agora de o fazer sentado no Con-
selho de Ministros. Se mostra ser nervoso 
em público, no abrigo das reuniões à porta 

Prova de que António Costa quer que tudo 
fique na mesma foi que insistiu na palavra 
“continuidade” quando apresentou o novo 
ministro e que não o quis desgraduar, 
dando-lhe também o título de ministro de 
Estado. Se no papel o poder é o mesmo, 
Leão vai agora ter os seus primeiros testes 
e não terá vida fácil nem à direita nem 
à esquerda, a quem disse muitas vezes 
“não” nas inúmeras negociações que teve 
desde 2015.

Antes da semana de estreia política, mes-
mo nos feriados, Leão esteve no Terreiro do 

Costa dá ordem 
para defender 
Centeno. Bloco 
será decisivo

O caminho de Mário Cente-
no para o Banco de Portugal 
terá um primeiro confronto no 
Parlamento já esta semana: de 
um lado, a direita quer travar 
a nomeação com uma nova lei 
(proposta pelo PAN e o PEV), 
do outro o PS conta com a es-
querda para travar o impedi-
mento. A ordem veio de cima, 
indicando que António Costa 
pode mesmo estar a pensar 
no nome do futuro ex-minis-
tro para o cargo de governador 
do BdP. Na entrevista à RTP, 
Centeno confirmou já ter falado 
com o primeiro-ministro sobre 
o seu desejo de ser governador 
— tal como o Expresso já tinha 
avançado há duas semanas. Na 
última dessas conversas, Cos-
ta deixou o seu ainda ministro 
descansado: tem intenção de 
indicar o seu nome. Desde que, 
claro, o processo político corra 
bem. Não há certezas absolutas, 
portanto, e Centeno terá um 
plano B. Mas no Executivo já há 
indicação política para ir à luta. 
Ela começa esta semana.

Depois da aprovação, ainda 
na generalidade, de um pro-
jeto de lei que cria um perío-
do de nojo de cinco anos para 
que ministros possam ser go-
vernadores do BdP, o PAN e a 
direita querem acelerar o pro-
cesso para que a legislação seja 
aprovada rapidamente, ainda 
antes de o primeiro-ministro 
decidir quem vai para o cargo. 
No Governo, a aprovação da 
lei na generalidade caiu com 
incredulidade, porque é uma lei 
com um propósito claro: travar 
a nomeação de Centeno. Com 
a formalização da saída do Go-
verno na segunda-feira, fez-se 
já um plano de defesa para usar 
no debate e, se necessário, no 
plano legal: “Esta é uma lei ad 
hominem, que dificilmente con-
vive com o Estado de Direito”, 
diz fonte próxima do primeiro-
-ministro.

O argumentário segue a par 
com um travão burocrático à 
lei “anti-Centeno”. E o primeiro 
passo é regimental: o PS vai pe-
dir audições, incluindo ao dis-
tante Banco Central Europeu, 
antes de a legislação ser apro-
vada, para atrasar o mais pos-
sível uma eventual aprovação. 
E conta com a esquerda para 
que o processo legislativo de-
corra com audições e pareceres 
discutidos em comissão. “Seria 
inédito e irresponsável não ter 
audições na especialidade num 
tema tão relevante”, diz João 
Paulo Correia, vice-presidente 
da bancada parlamentar do PS. 
A manobra atirará a conclusão 
do processo legislativo pelo me-
nos para o fim da sessão legis-
lativa, previsivelmente depois 
de Costa ter desencadeado a 
nomeação formal.

Os socialistas tinham dúvidas 
sobre se podiam contar com a 
esquerda nesta luta. Centeno 
foi o ministro-alvo dos últimos 
cinco anos e, se o PCP se abs-
teve na votação em plenário 
do projeto de lei, o BE votou a 
favor. Contudo, o partido de Ca-
tarina Martins recusa pressas. 
“Além da regra sobre ministros, 
o projeto [do PAN] tem outras 

normas que são importantes e 
merecem discussão. Da mesma 
forma que não pretendemos 
arrastar nenhum processo, o 
Parlamento não pode passar 
por cima dos mínimos de dis-
cussão de uma lei. Deve haver 
bom senso”, explica a deputada 
Mariana Mortágua.

Mais: a bloquista sinaliza que 
não vê incompatibilidade numa 
nomeação de um ex-ministro: 
“Sempre dissemos que o con-
flito é entre banqueiros e o BdP. 
Esse é o verdadeiro problema 
do BdP. Não tem de ser ‘inde-
pendente’ do poder público.” 
Ontem, Catarina Martins acres-
centou que também não aceita 
a opção B de Costa: Máximo dos 
Santos como vice-governador. 
Mas Mortágua não estende a 
passadeira a Centeno: o BdP 
“também não pode servir para 
remodelações governamentais 
conforme dá jeito. Essa pon-
deração tem de ser feita com 
bom senso”, remata a depu-
tada. Nota importante: sendo 
indicado por Costa, Centeno 
ainda terá de passar numa au-
dição parlamentar. Ela não será 
vinculativa, mas o futuro ex-mi-
nistro vai ter de fazer ainda esse 
teste de fogo.

Mas à esquerda há uma con-
vicção: “O primeiro-ministro 
não tem margem para negar o 
desejo a Centeno. A popularida-
de do ministro virava-se contra 
ele.” A verdade é que, depois 
de muita tensão, Centeno saiu 
em absoluta coordenação com 
Costa e a bem do Conselho de 
Ministros de despedida: hou-
ve palmas e elogios até da ala 
esquerda do Governo: Pedro 
Nuno Santos, admitindo que 
por vezes houve “tensões”, elo-
giou-lhe a postura.

Mas a direita não vai desistir. 
PSD, CDS e Iniciativa Liberal 
juntaram-se a PAN para ace-
lerar o processo e agendar a 
votação da lei antes da saída de 
Carlos Costa do BdP, a 7 de ju-
lho. “Continuará a haver espaço 
no calendário. A votação global 
será agendada para a sema-
na seguinte”, diz André Silva, 
deputado e porta-voz do PAN. 
Será uma corrida contra o tem-
po dos dois lados, até porque a 
nomeação de um governador 
também demora: é preciso Cos-
ta nomear, o Parlamento ouvir 
o candidato, fazer um parecer, 
voltar a Conselho de Ministros e 
ser aprovado pelo Presidente. O 
processo pode ir até setembro.

Regresso ao BdP

Para já, saindo das Finanças, 
Centeno regressa automatica-
mente ao Banco de Portugal, 
à função que ocupava quando 
saiu, ou seja, consultor da ad-
ministração. O Expresso sabe 
que esta semana o regresso já 
começou a ser tratado, no sen-
tido de lhe arranjar um gabi-
nete. Centeno já disse que não 
voltaria à Assembleia da Repú-
blica, renunciando às funções 
de deputado. Mantém-se como 
presidente do Eurogrupo até 13 
de julho, pelo que até lá acumu-
la as duas funções. Regressam 
também ao BdP os seus dois se-
cretários de Estado, Mourinho 
Félix e Álvaro Novo.

David Dinis e L.V.  
com Isabel Vicente  
e Liliana Coelho

ddinis@expresso.impresa.pt

Socialistas preparam 
obstáculos para evitar lei 
anti-Centeno na AR. E para 
lhe abrir caminho para  
o BdP. BE deixa em aberto
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CAMPOS FERNANDES, 
EX-MINISTRO DA SAÚDE, 
ERA DOS QUE MAIS SENTIA 
OS ADIAMENTOS NA 
DESPESA. A ALA 
PEDIÁTRICA DO SÃO JOÃO 
FOI SÓ UM DOS CASOS

fechada é “duro e determinado. Tem uma 
resistência maior que a maioria dos cole-
gas e leva a luta até ao fim… e acaba quase 
sempre por ganhar”, diz o antigo ministro 
da Saúde Adalberto Campos Fernandes. O 
ex-ministro da Saúde elogia o novo minis-
tro pelas suas qualidades pessoais e técni-
cas. A luta política era mais feita pelos seus 
secretários de Estado, que exasperavam 
por vezes com as dificuldades de fazerem 
aprovar projetos rapidamente pelo Terrei-
ro do Paço. Apesar das dificuldades, não 
usa a palavra “inflexível” para descrever 
Leão. É “cordial”, diz. Ou, nas palavras de 
um secretário de Estado que ainda nego-
ceia com o novo ministro autorizações de 
despesa, quem com ele discute uma verba 
“pode ficar desagradado com o resultado, 
mas não com ele”.

Era essa gestão das autorizações de des-
pesa com mão de ferro que deixava muitos 
governantes de cabelos em pé, com fre-
quência por terem assumido compromis-
sos que depois não puderam cumprir. Um 
dos casos mais mediáticos da ação das Fi-
nanças foi o das obras na ala pediátrica do 
São João, para a construção do Joãozinho. 
Campos Fernandes entende que, para que 
se chegasse ao resultado final da política 
do Governo, havia os ministérios que eram 
os “contribuintes líquidos” e que tinham 
de desacelerar para que as contas não 
derrapassem. “Houve ali uma luta”, conta 
em relação ao caso do Joãozinho. Mas não 
foi, assegura, “diferente de outros casos”.

Era o modus operandi de Leão, que já 
vem da infância. Economista de formação, 
passou pela mesma escola de Centeno, o 
MIT, e sempre gostou de contar dinheiro, 
revelou ontem um irmão ao “Negócios”. 
Filho mais novo de cinco irmãos, desde 
cedo contava notas e moedas para não 
se deixar levar pelos mais velhos. E é isso 
que leva para o novo cargo, numa altura 
em que o superávite lhe fugiu entre os 
dedos e o défice, que tanto quer evitar, está 
descontrolado.

A substituição não poderia ter um ti-
ming mais difícil: a incerteza reina nas 
finanças mundiais e o objetivo é voltar a 
ter um défice baixo ou inexistente sem 
aplicar austeridade. A margem é estrei-
ta e a esperança de um alívio do garrote 
de Leão aparecerá só quando o plano de 
retoma da União Europeia ficar fechado 

e em vigor, o que só deve acontecer em 
2021. Ele terá de gerir os seus primeiros 
seis meses a contar os euros. Ainda mais.

“Zona de retenção” de dinheiro

Uma das particularidades do cargo de 
Leão enquanto secretário de Estado do 
Orçamento era pôr em prática a famo-
sa política de cativações e os constantes 
atrasos na realização de despesas, para 
que no final as “contas fossem certas”. 
E este é de tal modo o seu mantra que o 
seu gabinete deve ser dos mais baratos do 
Governo. Apesar de ser constituído por 17 
pessoas, 11 recebem o salário do serviço 
de origem, sendo apenas a diferença paga 
pelo orçamento do seu gabinete.

Se é visto pessoalmente com simpatia, 
há governantes que não esquecem que 
muitos dos travões colocados pelas Finan-
ças a investimentos de outros ministérios 
saíram da sua calculadora. Ou melhor, 
não saíram. “Tem uma gaveta muito fun-
da”, que acumula muitos pedidos, que 
vão sendo libertados a conta-gotas. Se 
fora do Governo poucos o conheciam, 
“dentro do Governo não há quem não 
saiba quem é”, até pela “influência” que 
tinha nas decisões do dia a dia. Muitas das 
“culpas” eram atiradas para o secretário 
de Estado, que tem costas largas. E não se 
importa. Uma posição difícil, para a qual é 
preciso um “feitio muito particular” para 
aguentar os embates com tantos cole-
gas. Adalberto Campos Fernandes conta 
que havia a “sensação de que quando as 
coisas caíam no gabinete de João Leão 

dificilmente saíam com rapidez”. Era uma 
“zona de retenção em quantidade e em 
tempo”, ironiza.

Centeno chamou-lhe em tempos o “ar-
tífice das cativações”, mas no Governo 
o nome era menos carinhoso: “Era o 
homem do cofre, e às vezes parecia que 
perdia a chave.” Mas não se pense que 
os embates eram vocais. Leão é descrito 
como calmo e “cerebral”, “nunca sai do 
eixo” e é pouco emotivo, apesar de ter 
“sentido de humor”. Não é uma máqui-
na, assegura quem lhe é próximo, mas 
é “muito técnico” e menos político. “É 
muito equilibrado e não perde o controlo. 
É bastante cortês e resiste bem à pressão. 
Tem uma paciência de chinês. As discus-
sões não são desesperantes porque ele é 
muito afável”, diz um governante próxi-
mo. O mesmo seria dizer que consegue 
dizer “não” muitas vezes, ou “logo se vê”, 
ou “fica para depois” sem levantar a voz. 

Na gestão política há quase sempre um 
desencontro de tempos entre as vontades 
das Finanças e as dos ministérios seto-
riais. As primeiras movem-se num tempo 
lento e protelam o máximo que podem, as 
segundas pressionam para que as medidas 
andem mais rápido. Ainda há um mês foi o 
próprio Centeno a dar conta dessa carac-
terística de Leão quando, a propósito da 
polémica transferência de €850 milhões 
para o Novo Banco, defendeu que esta 
foi feita no último dia do prazo: “Pressa e 
despesa pública ao lado do secretário de 
Estado do Orçamento não é possível. Não 
rimam.” Já na altura se notava que Cente-
no elogiava Leão, e não Mourinho Félix.

Para o público, a equipa das Finanças 
mostrava-se como um bloco. E se no início 
era Mourinho Félix quem aparecia sempre 
ao lado de Centeno, com o tempo Leão foi 
ganhando espaço, ao ponto de ter sido o 
ministro a sugerir o seu nome a António 
Costa. Com a chancela de Centeno, Leão 
foi também e quase sempre um gestor dos 
tempos das políticas do Governo. “Ajudou 
muito Centeno a levar por diante a estra-
tégia política para as finanças públicas. 
Era como se fosse aquele jogador do meio 
campo que interpreta bem o pensamento 
do treinador”, sintetiza Campos Fernan-
des. Era, por assim dizer, muitas vezes mais 
‘centenista’ que Centeno.

lvalente@expresso.impresa.pt 

Travão  
a ministros  
no BdP deve 
passar  
em Belém

Sempre que foi questionado 
sobre a possível passagem 
do ministro das Finanças 
Mário Centeno para 
governador do Banco de 
Portugal, Marcelo Rebelo de 
Sousa disse duas coisas. 
Primeira, que essa decisão 
só compete ao Governo. 
Segunda, que isso já 
aconteceu com anteriores 
ministros, como Miguel 
Beleza ou Tavares Moreira. 
Só que, entretanto, o 
Parlamento aprovou um 
“período de nojo de cinco 
anos” para a nomeação do 
governador do BdP para 
quem tenha desempenhado 
funções no Governo, na 
banca ou em consultoras 
(ver texto principal). Fonte 
da Presidência antevê que 
“o sinal do Parlamento é 
forte e o Presidente não 
costuma ignorar estes 
sinais do Parlamento”. A 
dúvida é se, caso a lei só 
entre em vigor depois de 8 
de julho, quando sai o atual 
governador, o primeiro-
ministro ignora ou não os 
sinais em causa. Marcelo, 
que defendia a continuidade 
do “Ronaldo das Finanças” 
no Governo, rendeu-se à 
evidência da saída: “Temos 
que aceitar.” Ângela Silva

Suplementar 
com margem 
apertada para 
segunda vaga

O Orçamento suplementar vai 
começar a ser discutido esta se-
mana no Parlamento e, se à par-
tida há um largo consenso sobre 
a necessidade de fazer passar a 
correção das contas por causa da 
emergência, o dia bo pode estar 
nos detalhes. O Governo deixou 
a medida mais pesada orçamen-
talmente para aprovar por de-
creto: trata-se das normas que 
irão apoiar a retoma depois de 
findo o lay-off simplificado. Mas 
os partidos querem discutir essas 
soluções. Além disso, os números 
macro são apertados e tanto PSD 
como a esquerda acreditam que 
o Executivo não está a considerar 
uma segunda vaga.

Para fazer face aos efeitos da 
pandemia, o Governo prevê um 
aumento das necessidades brutas 
de financiamento do Estado em 
20,3 mil milhões de euros. Mas 
há uma grande incerteza com o 
cenário macro, que prevê uma re-
dução das receitas em 5,2 mil mi-
lhões e um aumento das despesas 
em cerca de quatro mil milhões. 
Mais: o Governo aparece com as 
previsões mais otimistas do que 
outras entidades, traçando um 
possível défice de 6,3%.

Esquerda e PSD acham 
que contas são curtas. 
Governo vai aprovar novo 
lay-off à parte, dificultando 
alterações no Parlamento

À esquerda, fonte do Bloco 
diz ao Expresso que os núme-
ros são “curtos” para fazer face 
às despesas e que isso também 
significa que não há grande 
flexibilidade para responder a 
uma segunda vaga. Isto, mesmo 
que nas contas de Mário Cente-
no e João Leão entrem fundos 
europeus (na ordem dos 1500 
milhões de euros) e ainda o re-
curso a 1182 milhões de euros 
do SURE, o programa da Comis-
são Europeia para financiar as 
medidas de apoio ao emprego, 
como o lay-off simplificado.

O PSD olha para as contas e 
deixa já o aviso que quer per-
ceber o que pode advir se acon-
tecer uma segunda vaga. “Era 
importante que o Governo mos-
trasse análises de sensibilidade 
para quebras maiores do PIB, 
seja porque as previsões das en-
tidades independentes são mais 
pessimistas que as do Governo, 
seja pelo impacto económico de 
uma eventual segunda vaga”, diz 
ao Expresso Joaquim Miranda 
Sarmento, ministro-sombra das 
Finanças, de Rui Rio.

Para já, serão os grandes nú-
meros e uma autorização legis-
lativa que vão ser debatidos. O 
Governo vai aprovar a medida 
que substituirá o lay-off simplifi-
cado por decreto, para que este 
possa estar aprovado em julho, 
a tempo de as empresas recor-
rerem a ele quando terminar 
o lay-off no final desse mês. A 
aprovação por decreto impede, 
no entanto, que os partidos fa-
çam alterações à medida antes 
de ela entrar em vigor. Fonte 
do Governo diz que só incluiu 
no Orçamento as medidas de 
competência exclusiva da As-
sembleia da República.

Acelerar concursos

Outra das medidas que foi colo-
cada no Programa de Estabiliza-
ção Económica e Social (PEES), 
e que ainda não tem desenho 
fechado, prende-se com a forma 
como o Governo quer acelerar 
os contratos públicos. No PEES 
está inscrito que a intenção é 
“quando o concurso ficar deser-
to” haver a possibilidade de ser 
feita uma adjudicação “acima do 
preço base”.

A nova legislação ainda vai 
demorar umas semanas, mas é 
uma intenção antiga. Em abril, 
o ministro da Economia já ti-
nha dito ao Expresso que a ideia 
era mexer nestas normas “que 
a experiência dos últimos anos 
revelou determinarem mais 
atrasos”, sobretudo por muitos 
concursos públicos para obras 
ficarem desertos ou com can-
didaturas excluídas por apre-
sentarem preço acima do esta-
belecido.

O diploma ainda não está fe-
chado, mas ao que o Expresso 
apurou, uma das hipóteses em 
estudo é resolver concursos 
que não resultem em adjudi-
cações porque os concorrentes 
cumpriram todos os critérios 
menos o preço. Aí, a intenção é 
adjudicar à proposta mais pró-
xima do preço base, desde que 
cumpra todas as regras e caiba 
dentro da autorização de despe-
sa. Esta é, aliás, outra medida 
que consta do PEES que será 
aprovada à parte do Orçamento 
suplementar. L.V. 

com Miguel Santos  
Carrapatoso

13-06-20 04:25
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Piketty: 
“Quem não  
tem dívida 
deve pagar 
mais 
impostos” R52

Martin Luther 
King III:  
“A paciência 
dos negros 
esgotou-se” P28

Filha de 
português 
impulsiona 
novo #MeToo 
em Harvard P33

Reportagem 
em Pedrógão, 
três anos 
depois P20

Salman 
Rushdie avisa: 
“Cuidado, 
América!” R22

Costa, Sánchez, 
Marcelo e rei juntos
A reabertura das fronteiras 
entre Portugal e Espanha, no 
dia 1 de julho, terá honras de 
Estado. Entre Caia e Badajoz 
estarão Marcelo Rebelo de 
Sousa e o rei Felipe VI de Es-
panha, além dos dois chefes 
de Governo, António Costa e 
Pedro Sánchez. Os líderes dos 
dois países tentam mostrar 
assim uma resolução conjun-
ta de reabrir, tal como foi a 
decisão de fechar, em março. 
A tensão sobre a data de rea-
bertura foi ultrapassada. P40

Bruxelas autoriza 
mudanças no IVA
O Comité do IVA da Comis-
são Europeia não manifestou 
oposição à mudança solicita-
da pelo Governo português 
para adequar a taxa do IVA 
na fatura da eletricidade ao 
escalão do consumo, poden-
do a medida avançar.

Fitch alerta para 
subida da dívida
A agência de rating Fitch 
considera que o rácio da dí-
vida pública portuguesa face 
ao produto interno bruto 
(PIB) deverá ser, em 2020, 
superior ao de 2014, mas 
assinalou a “tolerância” dos 
mercados devido à consoli-
dação orçamental anterior. 
A Fitch prevê que a dívida 
pública portuguesa represen-
te 133,4% do PIB em 2020 
e 130,2% em 2021 e diz que 
“os riscos orçamentais das 
garantias do Estado são alta-
mente incertos”.

Tolentino Mendonça 
vence prémio
D. José Tolentino Mendon-
ça, cardeal e colunista do 
Expresso, venceu o Prémio 
Helena Vaz da Silva 2020. P40

24h

POLÍCIA INVESTIGA LIGAÇÕES  
À EXTREMA-ESQUERDA NO ATAQUE À 
ESTÁTUA DO PADRE ANTÓNIO VIEIRA P5

RACISMO: O QUE  
FAZER AO PASSADO  
QUE NOS DÓI? P4
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Estátua  
de Cristóvão 

Colombo 
vandalizada em 

Boston, EUA
Direita nega racismo  
estrutural em Portugal P12

TAP vai 
cortar  
em aviões, 
voos e 
pessoal

Estado reforça poder 
através do Conselho de 
Administração. Governo 
deixa cair exigência  
de ter gestor executivo

O Governo desistiu de ter um 
representante na Comissão 
Executiva da TAP como con-
trapartida para lhe empres-
tar dinheiro. Mas o Conselho 
de Administração, onde está 
em maioria, vai ter poderes 
reforçados para controlar a 
gestão privada. Empresa vai 
passar por reestruturação, 
com cortes de aviões, de voos 
e de trabalhadores. E10

As novas 
provas da 
PJ no caso 
Maddie

Telefonema e vestígio 
biológico fundamentais 
para prender  
suspeito do rapto P22

Região de Lisboa 
com tolerância zero 
para ajuntamentos
Governo quer mais rapidez na 
referenciação e isolamento de casos 
positivos. Foco preocupa especialistas P8  

Os piores 
Benfica e  
FC Porto dos 
últimos anos   

Os dois candidatos ao 
título estão a marcar 
menos golos e a fazer 
menos remates P37  

Governo abre 
guerra a lei 
anti-Centeno
PS quer abrir caminho a Centeno no Banco  
de Portugal e tem plano para travar lei na AR.  
Quem é o novo homem-forte das Finanças?
João Leão está há seis meses 
sem chefe de gabinete, e isso, 
afirma quem o conhece, quer 
dizer muito sobre quem é o 
novo ministro das Finanças: 
trabalhador e competente, 

mas com muita dificuldade em 
delegar. É este o novo coronel 
que subiu a general em plena 
crise económica provocada 
pela pandemia. Para a sema-
na, toma posse como ministro 

das Finanças e vai ter de defen-
der o Orçamento suplementar 
no Parlamento. Com a saída 
de Centeno e a sua subida a 
ministro, o que vai mudar nas 
contas públicas? P6eE6
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Pedro Santos Guerreiro
cidadepsg@gmail.com

P
ois, é sempre a mesma 
coisa, em cada crise co-
meçamos por dizer que 
vai mudar tudo e a meio já 

dissemos que “é sempre a mesma 
coisa”, não vai mas é mudar nada, 
suspiramos na volta da janela 
para o sofá e que se lixe o fim do 
consumismo e o fim do mundo, 
lá fora tudo igual, “as pessoas” e 
mais “os políticos” e mais a vidi-
nha como ela é. Dizer que vai tudo 
correr mal é distender a cínica 
preguiça de estar quase sempre 
certo. É uma forma de ficar de 
fora. De nos excluirmos da mu-
dança e do julgamento. E é uma 
forma de sentir os discursos des-
te 10 de Junho: revermo-nos nas 
palavras de Tolentino Mendonça 
pela boca mas não pelos ouvidos. 
Era a pandemia, lembra-se? Mas 
não, nada muda, é sempre a mes-
ma coisa. “Julgamos que novos 
tempos vêm depois de cada tem-
po, que nos cabe sempre outra 
fatia da manhã”, escreve Pedro 
Eiras no seu novo livro, “bebe-
mos e derramamos sem remorso 
a água do poço que vimos sempre 

apenas de progresso científico e 
ambiental, mas viabilizem uma 
sociedade menos voraz e mais 
justa e uma democracia mais so-
lidária e participativa.

Comprem, filhos, comprem, 
que o consumo faz o mundo an-
dar e esse abraço de que tiveram 
saudades só faz o tempo parar. 
E, afinal, quem quer parar? Eis o 
que é para nós: tínhamos mesmo 
falta do abraço ou foi essa uma 
narrativa que inventámos mas 
que não praticávamos nem sabe-
mos praticar? Pois não tivemos 
nós o tempo que lamentávamos 
não ter? O tempo para pensar, 
sentir, cuidar, para ser com os ou-
tros? Porquê então esta pressa? A 
pressa de absorvedouro, de voltar 
à inércia de não ter inércia, de nos 
despistarmos até de nós próprios 
na calha da roda veloz.

É disso que fala Tolentino. Das 
raízes. Dos filhos e netos, dos pais 
e avós, dos amigos e vizinhos. 
Olhar as raízes exige tempo, tem-
po como os três longos minutos à 
volta de uma árvore no plano de 
abertura de Oliveira no “Non, ou a 
Vã Glória de Mandar”. Mas esta é 
frase do Canto IV, não do Canto VI 
que Tolentino citou para nos dizer 
que “à visão do sonho concretiza-
do não se chega sem atravessar 
uma dura experiência de crise”.

Esta experiência, esta crise. 
José Gil já escreveu que o confi-
namento “não gerou até agora 
nenhum sobressalto político ou 

espiritual, nenhuma tomada de 
consciência da necessidade de 
mudar de vida”. Leandro Karnal 
já lembrou que, “depois de um 
período de recolhimento e morte, 
há uma grande explosão de vida”. 
E Edgar Morin desafia-nos a par-
tirmos da pandemia para partir-
mos este sistema viciado em si 
mesmo e criarmos um futuro em 
que sejamos futuro. Mário Cente-
no, que não acredita no homem 
novo, citou agora outro filósofo, 
não o identificando: “Todas as 
coisas boas acabam”, disse. É um 
filósofo barman, Tom Cruise no 
filme “Cocktail”, que acrescenta 
que “todas as coisas boas acabam, 
se não não acabavam”. Acabou 
portanto Centeno nas Finanças.

Estamos a tempo de lembrar-
mos o que jurámos lembrar. De-
pende do que fizermos agora que, 
ainda aflitos, já andamos à solta. 
“Tudo se pode repetir, imitar e 
reaver, menos o tempo de cada 
dia”, escreve Pedro Eiras. “O que 
vemos é terrível. Mas é muito pior 
o que não vemos” — e “não ver 
não nos torna inocentes”.

Porque não subvertemos a pre-
disposição de que “todas as coisas 
boas acabam” e fazemos da eclo-
são da crise a afirmação de que 
todas as coisas más acabam? Ou-
semo-lo, no estrépito da exigência 
política e no abrigo da revelação 
de cada um. Comece agora: pare 
e olhe à sua volta. Está a ver bem? 
É a sua raiz, é a sua comunidade.

cheio”. Ei, estou a falar consigo: é 
sempre a mesma coisa?

O discurso de há um ano de 
João Miguel Tavares pedindo 
“deem-nos algo em que acredi-
tar” foi mil vezes mais debatido 
do que os discursos deste ano 
que nos acordam para o não es-
quecimento das revelações em 
pandemia. Foram dois discursos 
excelentes, o de Marcelo político 
contra a negação da fundura da 
crise, o de Tolentino comunitário 
pelo cuidar e pelas raízes. São 
discursos que nos convocam a 
nós. O comboio da covid-19 só nos 
passa por cima esmagando-nos 
se passarmos nós por cima dele 
esquecendo-o.

A política já enfileirou polé-
micas, Novo Banco, TAP, Banco 
de Portugal. O Governo é (sem 
ironia) bom a dar dinheiro mas é 
(sem ironia) mau a transformar. 
E tanto a pandemia revelou: lares 
que não podem ser lares, aulas 
que excluem miúdos offline, um 
SNS medalhado pelos heróis an-
tes difamados por se demitirem 
por incúrias no hospital público, o 
interior na mesma, a agricultura 
na mesma, a cultura na mesma, 
a precariedade na mesma, a eco-
nomia à espera de Bruxelas na 
mesma, previsões oficiais otimis-
tas na mesma e a dívida pública a 
voltar a 2014 e a despesa pública 
a voltar a 2014, tudo sem molho 
e fé em Costa Silva e na UE — que 
apontem para uma economia não 

Todas as coisas boas acabam?

Página 36



A37

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 3,00 x 2,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87011453 13-06-2020

Bruxelas autoriza 
mudanças no IVA
O Comité do IVA da Comis-
são Europeia não manifestou 
oposição à mudança solicita-
da pelo Governo português 
para adequar a taxa do IVA 
na fatura da eletricidade ao 
escalão do consumo, poden-
do a medida avançar.
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Editorial Ninguém questiona que  
Mário Centeno seja fato à medida do cargo  
de governador. Mas o processo e  
a independência do BdP exigem outra clareza

Centeno: 
perfil chega?
Mário Centeno quer ser o próximo governador do Banco 
de Portugal (BdP). O desejo é legítimo, o perfil adequado: 
quadro do banco central, construiu um percurso 
académico e político que faz assentar bem o cargo. Mas a 
questão é também política. Sendo o BdP uma instituição 
independente, a entrada de um ex-ministro das Finanças 
já é sensível. Mas se for nomeado, imediatamente a seguir, 
pelo ministro que foi seu secretário de Estado, o caso é 
ainda mais questionável.
Se tiver combinado a nomeação com António Costa, 
Centeno terá de passar por uma audição parlamentar. 
Aí terá de demonstrar a sua independência, assim como 
a visão que tem do papel do banco central. Ele que 
deixou na gaveta a reforma da supervisão que lhe tiraria 
poderes (muito criticada pelo BCE), que pressionou mais 
dividendos para o OE, que tomou em mãos a venda do 
Novo Banco. Mais do que nunca, esse teste será decisivo 
para sabermos se o perfil ultrapassa a névoa que o 
processo ganhou.

E tudo o 
extremismo 
levou

A indignação, justa e 
natural, perante um caso 
de extrema violência 
policial nos Estados 
Unidos, com a morte de 
um cidadão negro às mãos 
de um polícia branco, 
não deve permitir que 
os protestos descambem 
numa outra espécie de 
extremismo cego, em que 
a pretexto do combate ao 
racismo se vai ao ponto 
de vandalizar estátuas 
de Cristóvão Colombo, 
Winston Churchill ou, por 
cá, do padre António Vieira 
(revelando, além do mais, 
uma enorme ignorância 
perante factos históricos).

Tolerância  
zero para 
ajuntamentos

À natural descompressão 
sentida depois de três 
períodos de estado de 
emergência e consequente 
confinamento segue-se 
agora a apreensão 
resultante da dificuldade 
de controlo da covid-19 
em algumas áreas da 
Grande Lisboa, com 
particular enfoque nos 
concelhos de Sintra, 
Amadora, Odivelas 
e Loures. O número 
de casos teima em 
manter-se elevado. A 
atuação das autoridades, 
nomeadamente 
impedindo ajuntamentos, 
é essencial.
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As “soluções de ontem” que Marcelo não quer
PR espera que a ‘bazuca’ prometida não se resuma a despejar dinheiro. Quer ver “mudar o que é preciso”

Ângela Silva 

O Presidente da República tem 
uma teoria sobre os discursos 
em datas históricas segundo 
a qual estes devem ser o mais 
inócuos possível do ponto de 
vista político mas, neste 10 de 
Junho do ano pandémico, Mar-
celo fugiu à regra. Seja porque 
a conjuntura é excecional ou 
porque já entrou em campanha 
eleitoral, a verdade é que o seu 
discurso nos Jerónimos para 
comemorar o Dia de Portugal 
deixou uma lista de avisos sobre 
“os próximos meses e anos”, 
precisamente os que cruzam a 
segunda legislatura de António 
Costa com o seu segundo man-
dato em Belém.

 Marcelo não fez críticas — 
nem seria fácil fazê-las após 
os meses de ‘união nacional’ 
que apadrinhou com Gover-
no e oposições — mas saiu das 
meias-tintas para avisar que a 

resposta à “brutal” crise eco-
nómica pressupõe uma escolha. 
Entre “remendar” ou “mudar”. 
A convicção do Presidente re-
candidato é que “as soluções 
de ontem não podem ser as de 
amanhã” e que o país vive um 
“momento irrepetível” que não 
pode desperdiçar para a “mu-
dança inevitável”.

E o que é a mudança inevitá-
vel? No discurso dos Jerónimos 
falou de “falhas na saúde, na 
solidariedade social, no público, 
no privado, no social”. E basta 
revisitar a cartilha do Presiden-
te da República ao longo destes 
cinco anos para detetar as “so-
luções do passado” que, nestas 
como noutras áreas, Marcelo 
previne querer ver rejeitadas. 

Um outro modelo  
económico

Se há coisa que Marcelo Rebelo 
de Sousa criticou no primeiro 
mandato foi o modelo de po-

lítica económica do Governo 
socialista. Em inúmeros dis-
cursos repetiu que era urgente 
substituir o consumo por polí-
ticas estruturais de incentivo às 
exportações e ao investimento 
como pilares de uma econo-
mia mais competitiva e capaz 

de pôr Portugal a crescer em 
linha com países similares na 
Europa. Numa altura em que 
o Governo liberta apoios para 
as empresas e se antecipam pa-
cotes de dinheiro nunca antes 
vistos da UE, o Presidente da 
República espera novos mode-
los para o investimento privado. 

Com tudo o que isso implica de 
políticas agressivas de forma-
ção, digitalização e adaptação 
do tecido empresarial portu-
guês aos novos desafios. 

Nesse sentido, Marcelo rebelo 
de Sousa aplaudiu o programa 
do PSD, muito virado para as 
empresas, nomeadamente a ní-
vel fiscal. E aguarda para ver o 
plano de recuperação económi-
ca encomendado pelo primeiro-
-ministro a António Costa Silva, 
a quem pediu um horizonte de 
dez anos.

Despejar dinheiro  
não chega

Se a ‘bazuca’ prometida pela 
Comissão Europeia não es-
barrar nos frugais da União 
Europeia e choverem €15 mil 
milhões a fundo perdido, há so-
luções do passado a não repetir 
— quando milhões de euros de 
fundos europeus não consegui-
ram reestruturar a economia 

portuguesa — e também é nisso 
que o Presidente pensa. Despe-
jar dinheiro sobre os problemas 
apaga fogos mas não fomenta 
mudanças duradouras. E se há 
tecla que Marcelo não largou 
nestes cinco anos foi precisa-
mente a que rejeita uma gover-
nação apenas focada na gestão 
do imediato e incapaz de pro-
jetar “a médio e longo prazo”. 
Também por isso, o Presidente 
foi pedindo acordos de regime 
capazes de garantirem políti-
cas duradouras. Não conseguiu, 
mas não desistiu.

Assumir o que falhou

Saúde. Segurança Social. Pú-
blico. Privado. Políticas soci-
ais. Marcelo Rebelo de Sousa 
apontou falhas nestas áreas e 
referia-se à resposta à pande-
mia mas não só. O SNS resistiu, 
mas para se focar na resposta à 
covid congelou a saúde normal, 
ou seja, a manta é curta. A Se-

gurança Social viu os lares de 
idosos, muitos ilegais, incapa-
zes de garantir segurança aos 
utentes. A articulação entre pú-
blico e privado exibiu brechas. 
Os sectores mais carenciados 
foram mais atingidos: por fa-
lhas na habitação precária, nos 
transportes públicos, nos bair-
ros sociais, nos sectores mais 
pobres. E Marcelo, que fez dos 
temas sociais uma bandeira no 
primeiro mandato, não vai lar-
gá-los no segundo.

Um cheirinho  
a Bloco Central?

O Presidente diz que o momento 
é de escolhas decisivas e interpe-
lou todos a responderem se que-
rem centrar-se “no essencial” 
ou se “acham que já é chegada a 
hora de fazerem cálculos pesso-
ais e de grupo”. Aparentemente, 
Marcelo desafia os partidos a 
manterem viva alguma da con-
vergência construída pela pan-
demia, remetendo para segun-
do plano interesses particulares 
das respetivas famílias políticas. 
Mas o Presidente sabe que a cri-
se “brutal” não vai amaciar a 
esquerda, pelo contrário, ten-
derá a aumentar reivindicações 
e contestação à medida que a 
“dor” já anunciada por António 
Costa agravar os desequilíbrios 
sociais. E sabe também que, à 
direita, a proximidade das au-
tárquicas de 2021 pode levar Rui 
Rio a reavaliar a sua estratégia 
de colaboração com o primeiro-
-ministro, tudo dependendo do 
estado de popularidade em que 
o Governo socialista lá chegar. 

Apostado em evitar que uma 
crise política se some à crise 
económica e social, Marcelo 
Rebelo de Sousa tem-se apro-
ximado de Rui Rio, com quem 
almoçou duas vezes em 15 dias, 
com dois objetivos. Primeiro, já 
em campanha eleitoral — para 
equilibrar a colagem ao eleitora-
do socialista que António Costa 
reforçou ao anunciar que lhe 
apoia a recandidatura —, com 
aproximações ao líder do PSD 
que Marcelo lembrou em públi-
co ser da sua “área”. Por outro 
lado, o Presidente conta com 
Rio para ajudar a consolidar 
uma frente política focada no 
que chama “essencial”: aprovar 
orçamentos responsáveis e um 
robusto plano de recuperação 
do país a médio prazo. Virá aí 
um cheirinho a Bloco Central? 

avsilva@expresso.impresa.pt 

O Presidente disse que 
“não é hora de fazerem 
cálculos pessoais  
e de grupo”. Um convite 
a Rio para aprovar  
o OE de 2021

A imagem desta 
celebração minimalista, 

com o cardeal José 
Tolentino a fazer um 

discurso que apela ao 
sentido de comunidade, 

ficará para a história  
FOTO JOSÉ FERNANDES
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11,3%
OCDE TRAÇA CENÁRIO  
DE RECESSÃO NACIONAL
Numa visão mais pessimista 
do que a do ainda ministro das 
Finanças, Mário Centeno, a 
Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico 
(OCDE) admite que a economia 
portuguesa poderá cair 11,3% 
este ano e que o desemprego 
no país possa aumentar para os 
13%, excedendo assim a taxa de 
9,6% perspetivada pelo Governo 
no Orçamento suplementar. As 
previsões constam do relatório 
Economic Outlook, divulgado 
esta semana. Este é o cenário 
mais negro, considerando uma 
segunda vaga da pandemia e 
nova paragem da economia. 
Caso tal não se verifique, a 
OCDE projeta uma recessão 
de 9,4% este ano.
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Nem retificativo nem 
suplementar. O nome 
correto é Proposta de 
Alteração ao Orçamento 
do Estado para 2020

Mas, 
afinal, que 
Orçamento  
é este?

É costume falarse em Orça
mento retificativo sempre que 
o Governo é obrigado a sub
meter à Assembleia da Repú
blica (AR) uma alteração ao 
Orçamento do Estado (OE) 
em vigor. Mas desta vez vin
gou o Orçamento suplementar, 
expressão usada pelo jargão 
comunitário quando os deputa
dos são chamados a dar o aval a 
mais gastos públicos.

Qual a expressão correta? A 
verdade é que nem uma nem 
outra estão certas ou sequer 
existem na legislação nacional. 
“Dou conta de uma descoberta 
surpreendente! Toda a gente 
fala em Orçamento retificativo 
ou em Orçamento suplemen
tar, mas a verdade é que nenhu
ma destas expressões tem con
sagração legal”, diz o professor 
de Economia e coordenador 
da Unidade Técnica de Apoio 
Orçamental (UTAO) da AR Rui 
Nuno Baleiras.

Segundo este perito, o pro
cesso de adoção de um novo 
Orçamento para o ano em cur
so decorre, em 2020, ao abri
go da Lei de Enquadramento 
Orçamental (LEO) de 2001. 
Este diploma usa as expressões 
“leis de alteração orçamental” 
(artigo 50º), como é o caso das 
“alterações orçamentais da 
competência da AR” (artigo 
50ºA), quando se aumentam 
as despesas, se alteram as re
ceitas ou se elevam os limites 
do endividamento fixados na 
lei do OE inicial.

“Podemos, por isso, dizer que 
a Assembleia da República se 
prepara para aprovar uma Lei 
de Alteração do OE de 2020. 
Assim, dei indicações para se 
usar a seguinte abreviatura 
no relatório de avaliação da 
UTAO: LAOE/2020. Também 
disse que, quando nos quiser
mos referir à proposta do Go
verno, sem menção expressa a 
diploma legal, então a expres
são apropriada deverá ser Pro
posta de Alteração do OE de 
2020 (PAOE/2020)”, explica 
Rui Nuno Baleiras.

O perito chama a atenção 
para outro erro semântico. 
“Durante uns 15 anos, o ins
trumento de programação 
orçamental de médio prazo, 
introduzido pelo Pacto de Es
tabilidade e Crescimento nas 
legislações nacionais e comuni
tária, foi batizado em Portugal 
de Programa de Estabilidade e 
Crescimento. O famoso PEC. 
O próprio legislador português 
tentou legalizar o erro, ao aco
lher esta expressão incorreta 
na letra da própria LEO de 
2001”, critica. 

Neste caso, Rui Nuno Balei
ras assegura que a expressão 
correta para o documento que 
o Governo submete anualmen
te a Bruxelas é Programa de 
Estabilidade (PE). “Felizmen
te, os autores da LEO de 2015 
corrigiram o erro. Desde então, 
Portugal passou a designar cor
retamente os seus documentos 
de programação orçamental 
de médio prazo. Salvo melhor 
opinião, o primeiro documento 
com o título correto foi o apre
sentado pelo Governo em abril 
de 2015.”

Joana Nunes Mateus
economia@expresso.impresa.pt
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Orçamento suplementar 
conta com mais de €2,7 
mil milhões em fundos 
comunitários para 
financiar estabilização

Europa 
financia
maioria 
dos apoios 
do PEES

É um orçamento focado “nas 
pessoas, mas empresas e na 
economia”, diz o Governo, mas 
está muito dependente de fun-
dos comunitários para cumprir 
a sua missão. “O Orçamento do 
Estado suplementar dá execu-
ção ao Programa de Estabiliza-
ção Económica e Social [PEES] 
que também será refinanciado 
pela reprogramação do Portu-
gal 2020 e outros fundos euro-
peus”, admitiu António Costa 
à saída da reunião de Conselho 
de Ministros que fez aprovar 
o diploma. E, feitas as contas, 
o mais correto será dizer que 
o PEES será não “também”, 
mas “sobretudo” financiado 
por fundos comunitários.

De um total de pelo menos €5 
mil milhões que o Governo an-
tecipa necessários para execu-
tar as várias medidas do PEES, 
€2,7 mil milhões provêm de 
fundos europeus, em particular 
do SURE, que apoia medidas 
promotoras do emprego e que 
deverá chegar em setembro, 
custeando, retroativamente, os 
gastos realizados desde feverei-
ro. Daqui o Governo espera ob-
ter €1,2 mil milhões. Mas conta 
ainda com outras ajudas.

Da retoma aos rendimentos

O plano do Governo para a es-
tabilização económica e social 
do país contempla apoios que 
passam pela retoma de ativi-
dade das empresas, proteção 
do emprego e dos rendimentos 
dos trabalhadores. É extenso o 
role de medidas. Entre as mais 
relevantes, e que pesam mais 
no Orçamento do Estado, estão 
o lay-off simplificado e o novo 
apoio para retoma de ativida-
de às empresas. Juntos pesam 
€710 milhões. Para manter 
postos de trabalho serão gas-
tos €600 milhões com apoios 
às empresas que se compro-
metam a não despedir durante 
seis meses e €300 milhões em 
apoios ao emprego e formação.

No campo social, o Executivo 
antecipa um aumento de €1000 
milhões face ao previsto no OE-
2020, que se distribui sobretu-
do pelo novo complemento de 
estabilização dos rendimentos 
dos trabalhadores, pagamento 
de abono de família extraor-
dinário, apoios à redução de 
atividade dos trabalhadores in-
dependentes, aumento dos sub-
sídios de desemprego e reforço 
do Serviço Nacional de Saúde. 
Por outro lado, as medidas para 
injetar liquidez nas empresas 
— reforço dos mecanismos de 
financiamento, prolongamen-
to das moratórias de crédito e 
ajustamento dos pagamentos 
por conta de IRC — deverão re-
presentar um investimento de 
€8,8 mil milhões.

Conforme o inscrito no Or-
çamento suplementar, as me-
didas com financiamento no 
orçamento têm um impacto de 
€1,6 mil milhões. Do SURE (e 
outros fundos europeus) o Go-
verno espera um apoio superi-
or a €2,7 mil milhões e há ainda 
€110 milhões em medidas que 
só terão impacto em 2021.

Cátia Mateus
cmateus@expresso.impresa.pt
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Margarida  

Cardoso

As prioridades na estratégia de 
apoio às empresas estão bem 
definidas na cabeça de Luís Mi-
guel Ribeiro, eleito esta sema-
na para a presidência da AEP 
— Associação Empresarial de 
Portugal. Até ao final do ano, é 
imperativo “manter o máximo 
de empresas em funcionamen-
to e ter um mínimo a encerrar. 
Mas também é necessário ga-
rantir que o dinheiro dos apoi-
os comunitários é aplicado da 
melhor forma, para poderem 
ganhar uma nova dinâmica e 
escala”, diz o gestor.

Depois de seis anos na vice-
-presidência da AEP, o último 
dos quais no comando da asso-
ciação, onde substituiu Paulo 
Nunes Almeida depois da sua 
morte, Luís Miguel Ribeiro as-

“Temos um momento de 
algum consenso nacional”

Luís Miguel Ribeiro 49 anos, presidente da AEP — Associação Empresarial de Portugal

sume que inicia este mandato 
de três anos num “momento 
especialmente desafiante”.

Com a pandemia, em mês e 
meio a AEP atendeu mais de 
mil empresas com questões nas 
mais diversas áreas, “pressio-
nadas por todas as mudanças 
em curso, desesperadas para 
terem respostas rápidas para 
tomarem decisões”. Neste mo-
mento, admite que há “algum 
consenso nacional relativa-
mente às prioridades e grandes 

opções para o país”. Acredita 
que “será a capacidade de fazer, 
de passar das ideias aos atos a 
marcar a diferença”. Acredita, 
também, que “dialogar com o 
Governo não é difícil”. “O que 
é difícil, às vezes, é ter o Gover-
no a adotar as decisões mais 
adequadas”, assume. O que 
mudaria? Muitas coisas, da bu-
rocracia aos custos de contex-
to ou à legislação laboral, sem 
esquecer os impostos. “Temos 
uma carga fiscal elevadíssima. 
Em 2019, por exemplo, 34,8% 
do PIB foi carga fiscal. É terrí-
vel”, sublinha.

Continua “agarrado às raí-
zes”, em Amarante, onde nas-
ceu e se estreou na vida associa-
tiva logo aos 18 anos, no Sport 
Clube Salvadorense. Membro 
da Associação Maranus, que di-
vulga a vida e obra de Teixeira 
de Pascoaes, criou a Confraria 
dos Doces Conventuais de Ama-

rante, apresenta-se como “curi-
oso das relações entre a enolo-
gia e a gastronomia” e, na hora 
de escolher o prato preferido 
não hesita: “cabrito caseiro as-
sado no forno a lenha com pão 
de Padronelo ou trigo dos qua-
tro cantos rematado com um 
doce conventual”. A acompa-
nhar, um copo de vinho verde, 
até porque também é membro 
da Confraria do Vinho Verde.

Tem uma casa em Leça, 
frente ao mar, perto da AEP, 
onde trabalha, mas opta quase 
sempre por ficar em Amarante. 
São 60 quilómetros em cada 
sentido, mas percebeu que as 
viagens são rápidas e funcio-
nam como uma espécie de in-
terruptor para ligar e começar 
a concentrar-se, à vinda, para 
fazer os últimos telefonemas 
e começar a descomprimir, no 
regresso.

mmcardoso@expresso.impresa.pt

“Até ao final do ano, a 
prioridade é manter o 
máximo de empresas 
em funcionamento e 
ter um número mínimo 
a encerrar”

FORMAÇÃO
Licenciatura em Gestão 
Financeira e Fiscal pelo 

ISCAP — Instituto 
Superior de 

Contabilidade e 
Administração do 

Porto. Mestrado em 
Gestão e Negócios 

HÓBIS

Joga golfe, pelo prazer da 
prática desportiva, pela 
socialização e pelo contacto 
com a natureza. Aprecia o ar 
livre no enquadramento 
paisagístico da terra natal, mas 
também junto ao mar. 
Aproveita o melhor dos dois 
mundos com a semana 
repartida entre Leça e 
Amarante e caminhadas no 
campo e à beira-mar

AMBIÇÃO
Fazer da AEP uma associação 
mais forte na região e no país. 
Ser “voz legítima” dos 
empresários, estar atento à 
mudança e empenhado num 
processo de melhoria contínua 
no trabalho e na vida

ÚLTIMAS 
LEITURAS
Nas suas leituras 
recentes está o 
clássico “Os 
Miseráveis”, de 
Victor Hugo

PERCURSO
Antes de chegar à 

liderança da AEP, foi 
presidente da Associação 

Empresarial de 
Amarante, fundador e 

presidente do Conselho 
Empresarial do Tâmega e 

Sousa. Começou a vida 
profissional na CNB 

Camac e também deu 
aulas de economia e 

gestão

MISSÃO
Na vida profissional, 

trabalha para 
“defender os 

interesses das 
empresas, da 

economia e do país”. A 
nível pessoal, quer 

“proporcionar 
felicidade e bem-estar 

à família”
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OPINIÃO PESSOAS

Jerónimo Martins produz uvas biológicas

PARCERIA António Serrano (à esq.), presidente da Jeróni-
mo Martins Agroalimentar, e António Silvestre Ferreira (à 
dir.), proprietário da Herdade Vale da Rosa, vão trabalhar 
juntos na produção de uva biológica sem grainha, numa 
parceria que assinala a entrada da Jerónimo Martins na 
agricultura biológica. FOTO NUNO BOTELHO E16

Assim
não brinco
JOÃO  
DUQUE  
E18

Os 
mistérios 
de Centeno
LUÍS 
MARQUES  
E10

Será que o ‘vento levou’ a noção dos 
limites da censura? FRANCISCO LOUÇÃ E5

Há €7 mil 
milhões para 
investir no 
imobiliário E19

> Luís Miguel Ribeiro  
é o novo presidente  
da Associação 
Empresarial  
de Portugal  
E27

> Dicas Avaliações  
de desempenho em 
tempo de pandemia E27

CONTRIBUIÇÃO 
ADICIONAL 
“DISCRIMINA” 
BANCA  
Faria de Oliveira, 
presidente da APB, 
diz que o sector está 
a ser “discriminado” 
e que, desde 2011, “as 
contribuições pagas 
pela banca ascendem 
a €2470 milhões, 
além do IRC”. E18

Onde estão a 
surgir as novas 
oportunidades 
de emprego E24PASSAGEM DE TESTEMUNHO  

NAS FINANÇAS: O QUE MUDA  
NAS CONTAS PÚBLICAS?

Mário Centeno conseguiu o primeiro excedente da democracia,  
mas sai com o mundo a viver uma das maiores crises da História E6
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EDP: o poder 
da empresa 
ainda é  
o que era?
Ministério Público ameaça 
futuro de Mexia na EDP e 
pode ser o virar de página 
na história do grupo

A EDP tem uma bateria de 
argumentos para responder 
às suspeitas de corrupção, 
mas a investigação de que 
é alvo ensombra o presente 
e futuro da elétrica. O gru-
po ganhou músculo lá fora 
e perdeu peso e influência 
cá dentro. A empresa, que 
desvaloriza a questão de ser 
mais ou menos influente, ga-
rante que sempre respeitou 
governos e reguladores. E12

Estado terá 
mais poder na 
TAP através da 
administração
Governo trocou entrada 
na Comissão Executiva 
por reforço dos poderes do 
Conselho de Administração

O Estado abdicou de estar 
na Comissão Executiva 
da TAP, mas vai apertar o 
controlo da gestão privada 
através do Conselho de Ad-
ministração. A companhia 
vai agora preparar-se para 
avançar com uma reestrutu-
ração imposta por Bruxelas 
e encolher, avançando com 
cortes de rotas, de número 
de aviões, de trabalhadores 
e de salários. E10

Orçamento de  
João Leão criticado 
por atrasar retoma

> Orçamento suplementar só aumenta em €37 milhões o investimento 
público > Apoio à TAP é o dobro do reforço na Saúde > Consumo só cai 
4%, mas impostos descem mais de 10% > Pandemia rouba quase €9 mil 
milhões às receitas > Economistas duvidam que receita do IRS aumente E8

A filosofia digital do Santander
Sorria mais, faça mais e viva mais.
Seguimos ao seu lado com as 
soluções digitais Santander. 
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Joana Nunes Mateus

O 
secretário de Es-
tado do Orçamento 
e futuro ministro 
das Finanças, João 
Leão, apresentou ao 
país um Orçamento 
suplementar (OS) 
para 2020 com o 
PIB a cair 6,9%, a 

taxa de desemprego abaixo dos dois 
dígitos (9,6%) e o défice orçamental 
nos 6,3% do PIB.

Se parece pouco é porque há proje-
ções cada vez mais pessimistas para 
a economia portuguesa perante este 
choque global sem precedentes. Basta 
olhar para os cenários divulgados este 
mês. A OCDE prevê – 9,4% a – 11,3% 
para o PIB, 11,6% a 13% para o de-
semprego e 7,9% a 9,5% do PIB para 
o défice. Já o Conselho das Finanças 
Públicas prevê – 7,5% a – 11,8% para 
o PIB, 11% a 13,1% para o desemprego 
e 6,5% a 9,3% do PIB para o défice. E 
isto sem contar com os €946 milhões 
(0,5% do PIB) que o Governo deci-
diu, entretanto, somar ao défice para 
 apoiar a TAP.

Neste contexto, será que João Leão 
é irrealista ao subestimar o impacto 
recessivo da covid-19? Ou será que 
sabe melhor do que ninguém quão 
falido está o Estado português e quão 
curta é a sua margem orçamental para 
ajudar as empresas e as famílias em 
crise, apesar de toda a ajuda do Banco 
Central Europeu?

Poupar sai caro

“A recessão esperada pelo Governo 
parece ser inferior à esmagadora 
maioria das previsões. Isto transmite 
uma ideia irrealista aos agentes eco-
nómicos e conduz a uma clara subes-
timação dos impactos orçamentais. 

Avaliação Economistas criticam investimento “ridículo”, “loucura” da TAP e previsões do IRS, 
consumo e desemprego. Mas novo ministro tem margem de manobra caso a crise piore

Otimista, realista  
ou falido? Orçamento  
de Leão acusado de 
atrasar a retoma do país

Quando é essencial a retoma da con-
fiança, ser pouco prudente nestes dois 
aspetos é um risco que pode sair caro 
e tornar ainda mais lenta a retoma, 
sobretudo em 2021”, diz Pedro Braz 
Teixeira, o diretor do gabinete de estu-
dos do Fórum para a Competitividade, 
que prevê uma recessão entre 9% e 
15% em 2020.

O economista denuncia os “inú-
meros atrasos nos apoios públicos 
— suplementos de lay-off, pagamento 
a fornecedores, reembolsos de IRS, 
etc. — que o Governo persiste em não 
assumir e corrigir. São ‘poupanças’ 
que podem sair muito caras, quer em 
termos de agravamento da crise quer 
do seu prolongamento”.

Outra “poupança” na retoma do 
país é o investimento público. Ape-
sar de o Governo anunciar múltiplas 
obras públicas, o economista Noguei-
ra Leite alerta para que o investimen-
to público sobe apenas €37 milhões 
entre os €4922 milhões inscritos no 
OE-2020 pré-covid e os €4959 mi-
lhões agora previstos no OS-2020 
pós-covid. “É ridículo e não bate certo 
com o discurso. Se o padrão de execu-
ção for o mesmo de anos anteriores, 

até podemos ter uma queda do inves-
timento público em 2020.”

Investimento ridículo

Nogueira Leite também acha que a 
queda do PIB do OS-2020 peca por 
defeito, sobretudo quando a mesma 
equipa do Ministério das Finanças 
alertou no Programa de Estabilidade 
que bastavam 30 dias úteis de confi-
namento para roubar 6,5 pontos per-
centuais ao PIB. “Compatibilizar esta 
nova previsão de 6,9% com a que já 
tinham posto cá fora significa que não 
haverá consequências adicionais da 
pandemia na economia portuguesa, o 
que é demasiado otimista”.

Neste contexto de incerteza, o an-
tigo secretário de Estado do Tesouro 
seria mais cauteloso, “porque qual-
quer cenário menos favorável tornará 
a execução do OS impossível”. Isso 
significa que este é apenas o primeiro 
de vários retificativos que João Leão 
apresentará em 2020? “Não sei”, res-
ponde Nogueira Leite. É que o valor 
do cheque que o Governo está a pedir 
à Assembleia da República no OS- 
-2020 para fazer face às necessidades 
de financiamento dá alguma margem. 
“Com o dinheiro que se presume que 
exista no IGCP (a agência que gere a 
tesouraria e a dívida pública) e este 
pedido para aumentar o endividamen-
to até €20 mil milhões, dá a ideia de 
que o Governo já admite que as coisas 
podem vir a correr pior.”

Otimismo na dor

Entre o OE-2020 e o OS-2020, a meta 
orçamental passou de um excedente 
de €533 milhões para um défice de 
€12.579 milhões, fruto de mais €4395 
milhões em despesas e de menos 
€8717 milhões em receitas (ver texto 
ao lado). Mas o rombo da covid-19 
pode estar subestimado.

O presidente da Missão Crescimen-
to, Jorge Marrão, dá dois exemplos. 
Por um lado, o reforço de 26% (mais 
€311 milhões) da rubrica do subsídio 
de desemprego pode não ser suficien-
te quando várias previsões apontam 
para a duplicação da taxa de desem-
prego. “Também não está explicado 
como é que vão arrecadar tanto IRS 
(esta receita até sobe €27 milhões face 
ao OE-2019) com o desemprego a su-
bir, o rendimento das famílias a descer 
e sem aumentarem os impostos.”

“A verdade é que as palavras do Go-
verno sobre a dimensão da crise não 
têm equivalência neste Orçamento. 
O Presidente da República diz que a 
crise é ‘brutal’ e o primeiro-ministro 
que ‘vai doer’, mas onde é que está 
a dor no OS-2020?”, pergunta Jorge 
Marrão. E admite: “A incerteza quan-
to à evolução das exportações ou do 
consumo privado é tão grande que o 
‘novo normal’ pode passar por vários 
retificativos por ano.”

Quem também aponta para a subes-
timação do subsídio de desemprego e 
da quebra das receitas do IRS é o pro-
fessor Joaquim Miranda Sarmento, 
presidente do Conselho Estratégico 
Nacional do PSD. E acrescenta: “O 
Governo espera que o consumo pri-
vado aguente a economia este ano e 
que só caia 4,3%, mas estranhamente 
prevê que os impostos sobre o consu-
mo caiam mais de 10%. A não concre-
tização deste cenário otimista e insus-
tentável do Governo colocará ainda 
maior pressão nas contas públicas e na 
dinâmica de recuperação para 2021.”

“Os próximos anos vão ser duros e 
difíceis”, avisa Miranda Sarmento. “A 
resposta europeia é fundamental para 
que a recuperação seja mais rápida. 
Mas não nos iludamos. É preciso fazer 
reformas profundas na economia por-
tuguesa, que já era pouco competitiva 
antes desta crise. É preciso fazer o 
‘trabalho de casa’ para que a resposta 

europeia não seja mais uma oportuni-
dade desperdiçada.”

A loucura da TAP

Porque os apoios europeus só chegam 
em força em 2021, a economista Susa-
na Peralta alerta para a contenção dos 
estímulos oferecidos pelo OS-2020: 
“Portugal está a gastar a medo face 
a outros congéneres europeus, a co-
meçar pela Alemanha, que vai dar, 
por exemplo, um cheque de €300 
por cada criança. Tal deve-se a este 
condicionamento do passado que é 
o elevado endividamento público e o 
medo do agravamento dos juros.”

Quando as medidas para impulsio-
nar o país pecam por defeito, Susana 
Peralta diz que “a decisão de meter 
€1000 milhões na TAP é uma loucura! 
É um valor gigantesco, porque não sa-
bemos nada sobre a viabilidade desta 
empresa, que já apresentava prejuízos 
antes da pandemia” (ver página 10).

Note-se que os €946 milhões inscri-
tos no OS-2020 para ajudar a TAP são 
praticamente o dobro do reforço para a 
Saúde (€504 milhões) e metade de todo 
o reforço da Segurança So cial (€1944 

INVESTIMENTO  
PÚBLICO PARA 2020 
SOBE APENAS  
€37 MILHÕES ENTRE  
O ORÇAMENTO  
PRÉ E PÓS-COVID.  
“É RIDÍCULO”,  
DIZ NOGUEIRA LEITE

“ESTA GRANDE 
CONTENÇÃO  
NO QUE ESTÃO  
A GASTAR NA  
ECONOMIA PODE 
CONDICIONAR AINDA 
MAIS A RETOMA”,  
TEME SUSANA PERALTAPágina 45
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milhões) para financiar o lay-off e de-
mais medidas excecionais face à pande-
mia. “Este montante desproporcionado 
para a TAP também mostra até que 
ponto são irrisórios os restantes apoi-
os sociais previstos no OS-2020. Esta 
grande contenção no que estão a gastar 
na economia pode condicionar ainda 
mais a retoma”, teme Susana Peralta.

Qualidade é o que importa

Teodora Cardoso diz que “as medidas 
do OS-2020 incidem sobre um cenário 
base que não é explicitado, mas que não 
pode afastar-se muito das previsões que 
diversas entidades têm vindo a apresen-
tar”. As mais otimistas quanto à queda 
do PIB português foram as da Comissão 
Europeia no início de maio (– 6,8%) e as 
mais pessimistas foram as que a OCDE 
divulgou esta quarta feira (– 9,4%, se 
não houver segunda vaga).

“O facto de estas últimas terem sido 
divulgadas posteriormente ao anúncio 
do OS-2020 permite concluir que a 
previsão deste, já incluindo o impacto, 
necessariamente positivo, das medi-
das nele propostas, não seria otimista. 
Porém, mais útil que discutir o grau 
de realismo de uma previsão pontual 
de variação do PIB no clima atual de 
incerteza será avaliar a qualidade das 
medidas propostas, enquadradas num 
programa global de política económica 
e social que não está disponível”, diz a 
economista.

Teodora Cardoso explica que a pre-
visão do impacto orçamental depende 
das estimativas do custo das medi-
das, mas também do modo como são 
agregadas. “Neste caso, a experiência 
aponta para uma tendência a sobres-
timar esse custo, deixando margem de 
manobra ao Ministério das Finanças 
na sua gestão, de modo a compensar 
o eventual impacto no rácio de uma 
quebra do PIB superior à prevista.”

economia@expresso.impresa.pt

Segunda- 
-feira, 
João Leão 
toma 
posse 
como 
ministro 
das 
Finanças 
FOTO 
ANTÓNIO 
PEDRO 
SANTOS/LUSA

Pandemia provoca  
rombo nos impostos  
e nas contribuições sociais 
previstas para 2020

Crise vai ‘roubar’  
€8,7 mil milhões este ano  
às receitas públicas

São €8,7 mil milhões a menos no 
espaço de seis meses, que mos-
tram com clareza o impacto da 
crise provocada pela pandemia 
de covid-19 na economia e, logo, 
nos cofres públicos. Em dezem-
bro, a proposta de Orçamen-
to do Estado para 2020 (OE-
2020) apontava para um total 
de receitas públicas de €95,3 
mil milhões. Mas o Orçamento 
suplementar (OS-2020) desta 
semana cortou a projeção em 
9,1%, para €86,6 mil milhões. Ou 
seja, menos €8,7 mil milhões.

A par do aumento da despesa 
(ver texto ao lado), são estes 
números que explicam a mai-
oria do agravamento do saldo 
orçamental. A meta do Exe-
cutivo para 2020 já não é um 
excedente de 0,2% do PIB, mas 
um défice de 6,3%.

O rombo na receita atinge 
4,4% do PIB e tem uma expli-
cação clara. Com a economia 
a cair 6,9%, em vez de crescer 
1,9%, e o desemprego a subir 
para 9,6%, em vez de descer 
para 6,1%, o montante que o 
Estado espera arrecadar com 
receita fiscal e com contribui-

ções sociais foi revisto em bai-
xa. E muito.

Nos impostos, o Governo con-
ta agora com menos €5,8 mil 
milhões este ano do que há seis 
meses, uma redução de 10,6%. 
A revisão em baixa é transversal 
aos impostos sobre produção e 
importação — grosso modo, os 
impostos indiretos — e aos im-
postos sobre rendimento e patri-
mónio — grosso modo, os impos-
tos diretos —, com menos 10,3% 
e menos 11,1%, respetivamente.

No universo da Administra-
ção Pública, destaque para a 
receita fiscal do Estado, já que 
o OS-2020 espera agora arre-

cadar menos €5,2 mil milhões. 
O maior corte é no IVA (menos 
€2,3 mil milhões, ou seja, me-
nos 12,6%) e depois no IRC (me-
nos €1,6 mil milhões, ou seja, 
menos 25,4%), motivado quer 
pela evolução da economia, 
quer pelas medidas tomadas 
no que diz respeito ao alívio dos 
pagamentos por conta. Juntos, 
IVA e IRC representam mais de 
três quartos da quebra total de 
receitas fiscais do Estado em 
2020 face ao projetado pelas 
Finanças há seis meses.

Quanto às contribuições so-
ciais, a revisão em baixa foi de 
€2,3 mil milhões (menos 8,7%). 
É o resultado da degradação do 
mercado de trabalho, mas tam-
bém de medidas como reduções 
e isenções no pagamento da 
taxa social única, que levarão a 
menor entrada de fundos.

Números que fazem mossa na 
Segurança Social, até porque a 
despesa está sob pressão alta 
(ver medidas de apoio a famílias 
e empresas nesta página). E que 
levaram o Governo a reforçar 
as transferências do Orçamen-
to do Estado para a conta da 
Segurança Social em €2,7 mil 
milhões, para um total de €11,7 
mil milhões.

Sónia M. Lourenço e J.N.M.
slourenco@expresso.impresa.pt

Estado espera agora 
arrecadar quase  
menos 13% de IVA.  
E o corte nas receitas 
do IRC supera 25%
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Jerónimo Martins produz uvas biológicas

PARCERIA António Serrano (à esq.), presidente da Jeróni-
mo Martins Agroalimentar, e António Silvestre Ferreira (à 
dir.), proprietário da Herdade Vale da Rosa, vão trabalhar 
juntos na produção de uva biológica sem grainha, numa 
parceria que assinala a entrada da Jerónimo Martins na 
agricultura biológica. FOTO NUNO BOTELHO E16
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CONTRIBUIÇÃO 
ADICIONAL 
“DISCRIMINA” 
BANCA  
Faria de Oliveira, 
presidente da APB, 
diz que o sector está 
a ser “discriminado” 
e que, desde 2011, “as 
contribuições pagas 
pela banca ascendem 
a €2470 milhões, 
além do IRC”. E18

Onde estão a 
surgir as novas 
oportunidades 
de emprego E24PASSAGEM DE TESTEMUNHO  

NAS FINANÇAS: O QUE MUDA  
NAS CONTAS PÚBLICAS?

Mário Centeno conseguiu o primeiro excedente da democracia,  
mas sai com o mundo a viver uma das maiores crises da História E6
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EDP: o poder 
da empresa 
ainda é  
o que era?
Ministério Público ameaça 
futuro de Mexia na EDP e 
pode ser o virar de página 
na história do grupo

A EDP tem uma bateria de 
argumentos para responder 
às suspeitas de corrupção, 
mas a investigação de que 
é alvo ensombra o presente 
e futuro da elétrica. O gru-
po ganhou músculo lá fora 
e perdeu peso e influência 
cá dentro. A empresa, que 
desvaloriza a questão de ser 
mais ou menos influente, ga-
rante que sempre respeitou 
governos e reguladores. E12

Estado terá 
mais poder na 
TAP através da 
administração
Governo trocou entrada 
na Comissão Executiva 
por reforço dos poderes do 
Conselho de Administração

O Estado abdicou de estar 
na Comissão Executiva 
da TAP, mas vai apertar o 
controlo da gestão privada 
através do Conselho de Ad-
ministração. A companhia 
vai agora preparar-se para 
avançar com uma reestrutu-
ração imposta por Bruxelas 
e encolher, avançando com 
cortes de rotas, de número 
de aviões, de trabalhadores 
e de salários. E10

Orçamento de  
João Leão criticado 
por atrasar retoma

> Orçamento suplementar só aumenta em €37 milhões o investimento 
público > Apoio à TAP é o dobro do reforço na Saúde > Consumo só cai 
4%, mas impostos descem mais de 10% > Pandemia rouba quase €9 mil 
milhões às receitas > Economistas duvidam que receita do IRS aumente E8

A filosofia digital do Santander
Sorria mais, faça mais e viva mais.
Seguimos ao seu lado com as 
soluções digitais Santander. 
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O GOVERNO 
ATRIBUIU  
€14,4 MILHÕES EM 
INDEMNIZAÇÕES 
COMPENSATÓRIAS 
À TRANSTEJO 
E À SOFLUSA 
PARA O ANO DE 
2020, DE FORMA 
A ASSEGURAR A 
“EXECUÇÃO DAS 
OBRIGAÇÕES DE 
SERVIÇO PÚBLICO”, 
ENQUANTO 
EMPRESAS DE 
TRANSPORTE 
FLUVIAL NA REGIÃO 
DE LISBOA.
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Banca vai ter de pagar 
mais uma contribuição. 
Presidente da Associação 
Portuguesa de Bancos 
revela desagrado 
e mostra folha de 
pagamentos

Faria de Oliveira: 
“Bancos estão a ser 
discriminados”

Os bancos foram apanhados 
de surpresa por terem de pa-
gar mais uma contribuição, 
adicional e de solidariedade. 
Desta vez, por conta da pan-
demia. A verba, no montante 
de €33 milhões, será canaliza-
da para o Fundo de Estabiliza-
ção Financeira da Segurança 
Social.

A reação da associação que 
os representa não tardou a 
chegar: a Associação Portu-
guesa de Bancos (APB) diz 
não compreender porquê e 
alertou que a banca pode ser 
um dos sectores mais afeta-
dos pela atual crise em conse-
quência de uma recessão bru-

tal da economia e do aumento 
do crédito malparado.

Ao Expresso, Fernando Fa-
ria de Oliveira, presidente da 
APB, reafirmou o desagrado, 
sustentando-o com números 
sobre quanto já paga a banca 
em contribuições, apelidan-
do este adicional de solida-
riedade de discriminatório. 
“Quando se sabe que o sec-
tor vai ser inevitavelmente 
muito penalizado pela crise 
atual e que está a fazer um 
esforço enorme para apoiar 
a economia e os cidadãos, faz 
sentido discriminá-lo face a 
outras atividades económicas 
e exigir-lhe mais este contri-
buto?”, questiona.

Refere que os bancos já pa-
gam desde 2011 uma fatura 
elevada, tendo em conta as 
várias contribuições. “Nes-
te período, os associados da 
APB, embora tenham sofrido 
perdas acumuladas de quase 

€10 mil milhões, pagaram em 
contribuições €2470 milhões, 
além do IRC”. Os resultados 
líquidos do sector como um 
todo só foram positivos em 
2018 e 2019 (ver tabela).

O Governo explicou no Or-
çamento suplementar a razão 
de ser da nova contribuição. É 
uma espécie de compensação, 
já que a generalidade dos ser-
viços e produtos financeiros 
estão isentos de pagamento 
de IVA e aplica-se não só aos 
bancos com sede em Portu-
gal mas também a sucursais 
e filiais com sede fora de Por-
tugal. No diploma legal lê-se: 
“O adicional de solidariedade 
sobre o sector bancário tem 
por objetivo reforçar os meca-
nismos de financiamento do 
sistema de Segurança Social, 
como forma de compensação 
pela isenção de IVA aplicável 
à generalidade dos serviços e 
operações financeiras, apro-
ximando a carga fiscal supor-
tada pelo sector financeiro à 
que onera os demais secto-
res.” Uma explicação que não 
convence a banca.

Fonte do sector financeiro 
diz ao Expresso que subjacen-
te a esta contribuição está “a 
ideia de que os bancos foram 
ajudados” e que “sobretudo o 
colapso do BPN e do BES têm 

sido pagos à custa dos con-
tribuintes”. Um argumento 
“perigoso e de certa forma 
distorcido”, já que, prosse-
gue a mesma fonte, “os casos 
dramáticos do BES e do BPN 
puseram a nu a má gestão 
dos mesmos, mas este lega-
do não deve recair sobre os 
outros bancos que pagaram 
os seus apoios e continuam a 
financiar a economia”. E ain-
da “estão a pagar uma fatura 
elevada pela resolução do ex-
-BES”, que dura até 2046.

Em 2011, ano em que Portu-
gal teve de pedir ajuda finan-
ceira e esteve sob a alçada da 
troika, os bancos receberam 

apoios estatais para se capi-
talizarem e reestruturarem. 
Foi nessa altura que se criou a 
contribuição especial sobre o 
sector bancário, com carácter 
extraordinário, pelo executivo 
de José Sócrates, que continua 
a ser paga e que em 2019 ren-
deu ao Estado €163,8 milhões. 
No Orçamento do Estado para 
2020 estimava-se um encaixe 
de €182 milhões. Somam-se 
ainda as contribuições para o 
Fundo de Resolução nacional 
e para o Fundo europeu (ver 
tabela), a primeira das quais 
serve também para pagar o 
custo das resoluções do BES e 
do Banif. I.V.

CONTRIBUIÇÃO SOBRE O SECTOR BANCÁRIO  
E FUNDOS DE RESOLUÇÃO
Valores em milhões de euros

*Apenas associados da APB
FONTES: CONTA GERAL DO ESTADO E FUNDO DE RESOLUÇÃO

SECTOR 
BANCÁRIO

FUNDO 
RESOLUÇÃO 

NACIONAL

FUNDO
ÚNICO 

RESOLUÇÃO TOTAL
RESULTADO 

LÍQUIDO 

2011 147,6   147,6 -1512
2012 140,4   140,4 -1222
2013 127,1 55,1  182,2 -3053
2014 160,5 35,2  195,7 -5459
2015 182,2 31,6 130,8 344,5 -44
2016 205,1 34,0 150,2 389,2 -1586
2017 170,5 48,2 129,8 348,4 -228
2018 185,8 60,5 132,5 378,8 1253

  2019* 163,8 78,7 100,2 342,7 1892
TOTAL 1483,0 343,3 643,4 2469,7 -9959
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“Confusion  
de Confusiones”

João Duque
jduque@iseg.ulisboa.pt

F
ilho único de uma famí-
lia da classe média alta, 
o meu amigo ostentava 
brinquedos a que nin-

guém sequer aspirava. Entre 
eles, uma magnífica bola de fu-
tebol, igualzinha às usadas nos 
jogos profissionais! Mas o puto 
gostava de ganhar. E quando 
não ganhava amuava e ia para 
casa. Bastava que a coisa es-
tivesse a correr mal, a perder 
por 2 ou por 3, nem esperava 
pelo apito final. Embezerrava, 
metia a bola debaixo do braço 
e arrancava, soltando um: “As-
sim não brinco!” 

A saída de Mário Centeno do 
Governo está envolvida num 
mistério que ainda não desfez. 

Será que o ministro não gos-
tou de ser publicamente en-
xovalhado por ter honrado a 
República ao mandar pagar 
€850 milhões ao Fundo de Re-
solução, para que este pudes-
se liquidar os compromissos 
assumidos na venda do Novo 
Banco e que só a hipocrisia 
política negava quando se re-
alizou? Será que foi por não 
ter sido ouvido sobre a política 
de reestruturação económica 

que Costa Silva está a dese-
nhar? Será que foi por se ter 
sentido secundarizado quando 
António Costa sentiu que há 
dinheiro, há fundos e há auto-
rização para se gastar e que, 
portanto, deixou de ser peça 
fundamental para um equi-
líbrio orçamental que já não 
se elogia? Será que é por não 
querer ser confrontado com 
um dos maiores défices da de-
mocracia? Será que é para não 
se deixar afundar numa crise 
que ele sabe que não lhe cabe 
em responsabilidade, mas que 
o problema da dívida pública, 
não resolvido no seu mandato, 
nos impede de fazer o que ou-
tros países podem? Será que 
é por não acreditar no Orça-
mento que apresentou por ser 
demasiado otimista? Será que 
é para não ter de confrontar 
os portugueses com um acrés-
cimo de impostos para fazer 
face a um crescimento do peso 
da dívida no PIB para níveis 
históricos e muito arriscados? 
Será que é mesmo para ir para 
o Banco de Portugal, mesmo 
sabendo que usando os critéri-
os de avaliação de conflitos de 
interesse e independência de 
julgamento aplicados à Banca, 
ele fere objetivamente esse cri-
tério ao não esperar pelo me-
nos dois anos entre a saída do 
Governo e a entrada no Banco? 
Será que quer ir para governa-
dor de outro banco central, lu-
gar que poderia exercer como 
nenhum outro candidato pelo 
tanto que sabe e que tão bem 
pode desempenhar? Será que é 
por se ter cansado do jogo polí-
tico e da falta de solidariedade 
de quem o usou para ganhar 
eleições, mas que o descarta 
quando já não sente a mesma 
necessidade dele? Será que é 
por tudo isto? 

Assim  
não  
brinco

A saída de Mário 
Centeno do Governo 
está envolvida  
num mistério  
que ainda não desfez
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Jerónimo Martins produz uvas biológicas

PARCERIA António Serrano (à esq.), presidente da Jeróni-
mo Martins Agroalimentar, e António Silvestre Ferreira (à 
dir.), proprietário da Herdade Vale da Rosa, vão trabalhar 
juntos na produção de uva biológica sem grainha, numa 
parceria que assinala a entrada da Jerónimo Martins na 
agricultura biológica. FOTO NUNO BOTELHO E16
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Faria de Oliveira, 
presidente da APB, 
diz que o sector está 
a ser “discriminado” 
e que, desde 2011, “as 
contribuições pagas 
pela banca ascendem 
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além do IRC”. E18
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EDP: o poder 
da empresa 
ainda é  
o que era?
Ministério Público ameaça 
futuro de Mexia na EDP e 
pode ser o virar de página 
na história do grupo

A EDP tem uma bateria de 
argumentos para responder 
às suspeitas de corrupção, 
mas a investigação de que 
é alvo ensombra o presente 
e futuro da elétrica. O gru-
po ganhou músculo lá fora 
e perdeu peso e influência 
cá dentro. A empresa, que 
desvaloriza a questão de ser 
mais ou menos influente, ga-
rante que sempre respeitou 
governos e reguladores. E12

Estado terá 
mais poder na 
TAP através da 
administração
Governo trocou entrada 
na Comissão Executiva 
por reforço dos poderes do 
Conselho de Administração

O Estado abdicou de estar 
na Comissão Executiva 
da TAP, mas vai apertar o 
controlo da gestão privada 
através do Conselho de Ad-
ministração. A companhia 
vai agora preparar-se para 
avançar com uma reestrutu-
ração imposta por Bruxelas 
e encolher, avançando com 
cortes de rotas, de número 
de aviões, de trabalhadores 
e de salários. E10

Orçamento de  
João Leão criticado 
por atrasar retoma

> Orçamento suplementar só aumenta em €37 milhões o investimento 
público > Apoio à TAP é o dobro do reforço na Saúde > Consumo só cai 
4%, mas impostos descem mais de 10% > Pandemia rouba quase €9 mil 
milhões às receitas > Economistas duvidam que receita do IRS aumente E8

A filosofia digital do Santander
Sorria mais, faça mais e viva mais.
Seguimos ao seu lado com as 
soluções digitais Santander. 
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Sai Centeno, entra Leão.  
O que muda nas contas públicas?

A saída do ministro das Finanças há muito que estava anunciada. Consegue o primeiro 
excedente da democracia, mas sai com o mundo a viver uma das maiores crises da História

João Silvestre 

João Leão é um dos ministros 
das Finanças que vai tomar pos
se com um conhecimento mais 
pormenorizado do estado das 
contas públicas. Foi ele um dos 
obreiros da política orçamental 
desde 2015, como secretário de 
Estado do Orçamento, e certa
mente tem perfeita consciência 
do desafio que tem pela fren
te. O Orçamento suplementar 
apresentado esta semana apon
ta para um défice de 6,3% do 
PIB, que sem os €946 milhões 
de empréstimos à TAP corres
pondem a um défice de 5,8%. 
Um valor que fica aquém das 
previsões mais otimistas (ver pá
gina 8) e que, para ser atingido, 
exigirá um enorme esforço do 
novo ministro das Finanças.

Em condições normais, a pas
sagem de testemunho de Mário 
Centeno teria sido completa
mente diferente. Bem como o 
dia 25 de março, quando o Ins
tituto Nacional de Estatística 
(INE) apresentou a primeira es
timativa para o saldo orçamen
tal de 2020, que, pela primeira 
vez desde 1974, revelou um valor 
positivo: 0,2% do PIB. Só que a 
pandemia tudo destruiu e nes
se dia Centeno tinha já perfeita 
consciência de quão efémero era 
o excedente orçamental:“ Neste 
contexto de grande indefinição 
face a este inimigo invisível, te
mos contudo algumas certezas: 
tudo faremos para restaurar 
a confiança e regressar à nor
malidade, outra certeza é a de 
que o país nunca esteve tão bem 
preparado para uma crise desta 
natureza.”

Em pouco tempo, as contas 
públicas deram vários passos 
atrás. O défice deste ano vai ficar 
acima de 6%, o valor mais alto 
desde 2014, em pleno resgate da 
troika, e a dívida vai dar um salto 
para o valor mais alto de sempre 
134,4% do PIB.

Uma boa notícia é que, mesmo 
sem certezas ainda sobre a apro
vação do fundo de recuperação 
europeu, o Banco Central Euro
peu vai dar cobertura às emis
sões de dívida pública que os paí
ses do euro terão de fazer este 

ano. João Leão terá, por isso, a 
vida facilitada neste domínio. 
Portugal era já um dos países do 
euro para o qual o montante de 
novas compras de dívida previs
to na versão original da ‘bazuca’ 
era suficiente para cobrir a der
rapagem no défice e agora, com 
o reforço da dose para um total 
de €1,35 biliões, a cobertura será 
ainda mais folgada. Não é por 
acaso que os juros da dívida a 
10 anos no mercado estão agora 
em redor de 0,6%, o valor mais 
baixo desde março, e a Agência 
de Gestão da Tesouraria e da 
Dívida Pública (IGCP) colocou 
esta semana €1505 milhões em 
obrigações a seis e 10 anos com 
as taxas mais baixas dos últimos 
três meses.

Apesar da proteção de Frank
furt, que tem chegado a presta
ções depois do primeiro trope
ção de Christine Lagarde logo 
em março, Portugal tem sido 
contido nas medidas de resposta 
à crise. Como, aliás, é visível nos 
últimos números da Comissão 
Europeia (CE), que mostram 
que o impulso orçamental portu
guês, medido pelo saldo estrutu
ral (saldo orçamental corrigido 
do ciclo e sem efeitos extraor
dinários), é um dos menores da 

zona euro. Essa é a má notícia, 
porque significa que as medidas 
para apoiar empresas e famílias 
não vão tão longe como em ou
tras economias, a começar na 
Alemanha, que lidera, destaca
da, os estímulos orçamentais no 
combate à pandemia. A boa no
tícia é que, sendo cíclica (resulta 
do PIB) uma parte importante 
do défice deste ano, o regresso 
a níveis ‘normais’ será mais rá
pido. A CE, por exemplo, que 
tem uma estimativa de défice 
semelhante à do Governo para 
este ano (6,5%), conta com uma 
descida para 1,8% em 2021. Cen
teno, sem avançar números, fa
lou no défice novamente abaixo 
da fasquia dos 3%.

Em qualquer caso, para isso 
ser possível é necessário que 
haja contenção na despesa e que 
a economia recupere tão rápido 
quanto perspetivam as várias 
previsões disponíveis. Ao ponto 
de o PIB voltar ao nível de 2019 
dentro de dois anos Mas, a haver 
uma segunda vaga, alertou esta 
semana a OCDE, a queda este 
ano pode ser superior a 10% e 
o défice dificilmente ficará nos 
patamares fixados no Orçamen
to suplementar. João Leão tem, 
por isso, uma tarefa difícil pela 
frente: colocar a dívida nova
mente a descer e trazer o défice 
novamente para perto de zero 
na saída de uma das maiores cri
ses da história económica mun
dial. É certamente bem mais 
difícil do que o foi no período de 
20152019.

E tudo a covid levou

A pandemia apanhou Mário 
Centeno no momento em que 
tocava a glória orçamental de 
conseguir um superávite em 
democracia. E, ao contrário do 
que possa parecer hoje, pelo 
menos aos mais esquecidos, 
não foi um caminho assim tão 
fácil. Ainda que o tenha feito 
com condições monetárias úni
cas e com a economia a conver
gir com a zona euro como há 
vários anos não acontecia.

O ainda ministro das Finanças 
começou por liderar o grupo de 
12 economistas que fez o cenário 
macroeconómico do PS e que 

depois preparou o enquadra
mento económico do progra
ma eleitoral socialista. Logo no 
arranque do seu mandato nas 
Finanças teve uma das provas 
mais difíceis do seu mandato: 
o braçodeferro com Bruxelas 
por causa do esboço orçamental. 
A CE exigia mais consolidação 
estrutural a Portugal, ou seja, 
a melhoria do saldo estrutural 
(saldo orçamental corrigido do 
ciclo económico e sem efeitos 
extraordinários) em pelo menos 
seis décimas de ponto percen
tual. Houve várias trocas de 

correspondência até haver um 
acordo mínimo. Nessa altura, já 
tinha havido a resolução do Ba
nif (logo em novembro de 2015), 
com um impacto de €2,3 mil 
milhões nas contas desse ano. E 
no final de dezembro o Banco de 
Portugal tinha decidido transfe
rir cerca de €2000 milhões em 
obrigações sénior do Novo Ban
co para o BES ‘mau’, que, em 
grande parte, estava nas mãos 
de grandes investidores interna
cionais. O que, na interpretação 
de vários analistas de mercado, 
pressionou os juros da dívida 
portuguesa, que, mesmo com o 
programa de compra de dívida 
do BCE que tinha arrancado em 
março desse ano, dispararam 
novamente para cima de 3 %. 
E acabariam por continuar al
tos durante esse ano, voltando a 
ultrapassar os 4%, e só em 2017 
voltariam a descer rapidamente 
com a saída do Procedimento 
por Défice Excessivo (PDE) e a 
primeira subida de rating para 
fora de ‘lixo’. 

No plano orçamental, terá 
sido o momento mais difícil 
para Centeno. A partir daí, as 
contas foram melhorando gra

dualmente, mesmo com a re
capitalização da Caixa Geral de 
Depósitos e com a necessidade 
de, anualmente, ir injetando di
nheiro no Novo Banco ao abrigo 
do Mecanismo de Capitalização 
Contingente acordado entre o 
Fundo de Resolução e o fundo 
Lone Star na venda do banco.

No final de 2016 o défice aca
baria por cair para menos de 
metade (de 4,4% com o Banif 
para perto de 2% do PIB) e en
traria numa trajetória de desci
da que apenas seria interrom
pida em 2017 — com um salto 
para 3% — por causa da Caixa 
Geral de Depósitos. A consoli
dação orçamental foi desde o 
início criticada por ser feita à 
custa de cativações, aumento 
de impostos indiretos, controlo 
da despesa (investimento, por 
exemplo) e, claro, da ajuda do 
BCE, que encurtou drastica
mente a fatura com juros.

Talvez valha a pena ver alguns 
números. Entre 2015 e 2019, o 
saldo orçamental melhorou em 
3,2 pontos percentuais do PIB: 
de um défice de 3% do PIB (sem 
Banif) para um excedente de 
0,2%. Esta melhoria resultou 
de uma redução da despesa de 
4,1 pontos do PIB nestes quatro 
anos e de uma quebra de receita 
de 0,9 pontos. Duas ressalvas 
importantes sobre estes núme
ros: a receita fiscal e contribu
tiva aumentou para um novo 
recorde e parte da poupança na 
despesa veio dos juros da dívida, 
que tiveram uma rápida descida 
por causa do programa do BCE e 
do facto de Portugal ter saído do 
PDE e do rating ‘lixo’. Só os juros 
foram responsáveis por mais de 
um terço da redução da despesa.

Fora das contas públicas, Cen
teno não se livrou de algumas 
polémicas, como os erros de per
ceção mútua na nomeação de 
António Domingues para a Cai
xa Geral de Depósitos ou, mais 
recentemente, a falha de comu
nicação com António Costa por 
causa da transferência para o 
Novo Banco. Mas, no essencial, é 
na redução dos défices que deixa 
a sua marca nas Finanças. É o 
principal legado que João Leão 
terá de preservar.

jsilvestre@expresso.impresa.pt 

A pandemia apanhou 
Mário Centeno  
no momento  
em que tocava  
a glória orçamental 
de conseguir um 
superávite em 
democracia

João Leão, até agora 
secretário de Estado do 
Orçamento, toma posse 

segunda-feira como 
ministro das Finanças 

FOTO JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

DÉFICE ORÇAMENTAL
Em percentagem do PIB 

0

-4

-8

-12

-6,3

2008 2010 2015 2020

FONTE: MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 
E COMISSÃO EUROPEIA  

DÍVIDA PÚBLICA
Em percentagem do PIB 

120

80

40

0

134,4

2008 2010 2015 2020

Página 52



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 13,55 x 10,83 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 87011533 13-06-2020 | Economia

PASSAGEM DE TESTEMUNHO  
NAS FINANÇAS: O QUE MUDA  

NAS CONTAS PÚBLICAS?
Mário Centeno conseguiu o primeiro excedente da democracia,  

mas sai com o mundo a viver uma das maiores crises da História E6
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Piketty: 
“Quem não  
tem dívida 
deve pagar 
mais 
impostos” R52

Martin Luther 
King III:  
“A paciência 
dos negros 
esgotou-se” P28

Filha de 
português 
impulsiona 
novo #MeToo 
em Harvard P33

Reportagem 
em Pedrógão, 
três anos 
depois P20

Salman 
Rushdie avisa: 
“Cuidado, 
América!” R22

Costa, Sánchez, 
Marcelo e rei juntos
A reabertura das fronteiras 
entre Portugal e Espanha, no 
dia 1 de julho, terá honras de 
Estado. Entre Caia e Badajoz 
estarão Marcelo Rebelo de 
Sousa e o rei Felipe VI de Es-
panha, além dos dois chefes 
de Governo, António Costa e 
Pedro Sánchez. Os líderes dos 
dois países tentam mostrar 
assim uma resolução conjun-
ta de reabrir, tal como foi a 
decisão de fechar, em março. 
A tensão sobre a data de rea-
bertura foi ultrapassada. P40

Bruxelas autoriza 
mudanças no IVA
O Comité do IVA da Comis-
são Europeia não manifestou 
oposição à mudança solicita-
da pelo Governo português 
para adequar a taxa do IVA 
na fatura da eletricidade ao 
escalão do consumo, poden-
do a medida avançar.

Fitch alerta para 
subida da dívida
A agência de rating Fitch 
considera que o rácio da dí-
vida pública portuguesa face 
ao produto interno bruto 
(PIB) deverá ser, em 2020, 
superior ao de 2014, mas 
assinalou a “tolerância” dos 
mercados devido à consoli-
dação orçamental anterior. 
A Fitch prevê que a dívida 
pública portuguesa represen-
te 133,4% do PIB em 2020 
e 130,2% em 2021 e diz que 
“os riscos orçamentais das 
garantias do Estado são alta-
mente incertos”.

Tolentino Mendonça 
vence prémio
D. José Tolentino Mendon-
ça, cardeal e colunista do 
Expresso, venceu o Prémio 
Helena Vaz da Silva 2020. P40

24h

POLÍCIA INVESTIGA LIGAÇÕES  
À EXTREMA-ESQUERDA NO ATAQUE À 
ESTÁTUA DO PADRE ANTÓNIO VIEIRA P5

RACISMO: O QUE  
FAZER AO PASSADO  
QUE NOS DÓI? P4
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Estátua  
de Cristóvão 

Colombo 
vandalizada em 

Boston, EUA
Direita nega racismo  
estrutural em Portugal P12

TAP vai 
cortar  
em aviões, 
voos e 
pessoal

Estado reforça poder 
através do Conselho de 
Administração. Governo 
deixa cair exigência  
de ter gestor executivo

O Governo desistiu de ter um 
representante na Comissão 
Executiva da TAP como con-
trapartida para lhe empres-
tar dinheiro. Mas o Conselho 
de Administração, onde está 
em maioria, vai ter poderes 
reforçados para controlar a 
gestão privada. Empresa vai 
passar por reestruturação, 
com cortes de aviões, de voos 
e de trabalhadores. E10

As novas 
provas da 
PJ no caso 
Maddie

Telefonema e vestígio 
biológico fundamentais 
para prender  
suspeito do rapto P22

Região de Lisboa 
com tolerância zero 
para ajuntamentos
Governo quer mais rapidez na 
referenciação e isolamento de casos 
positivos. Foco preocupa especialistas P8  

Os piores 
Benfica e  
FC Porto dos 
últimos anos   

Os dois candidatos ao 
título estão a marcar 
menos golos e a fazer 
menos remates P37  

Governo abre 
guerra a lei 
anti-Centeno
PS quer abrir caminho a Centeno no Banco  
de Portugal e tem plano para travar lei na AR.  
Quem é o novo homem-forte das Finanças?
João Leão está há seis meses 
sem chefe de gabinete, e isso, 
afirma quem o conhece, quer 
dizer muito sobre quem é o 
novo ministro das Finanças: 
trabalhador e competente, 

mas com muita dificuldade em 
delegar. É este o novo coronel 
que subiu a general em plena 
crise económica provocada 
pela pandemia. Para a sema-
na, toma posse como ministro 

das Finanças e vai ter de defen-
der o Orçamento suplementar 
no Parlamento. Com a saída 
de Centeno e a sua subida a 
ministro, o que vai mudar nas 
contas públicas? P6eE6
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Casamentos 
e batizados 
só com 20 
convidados 
Diretora-geral da Saúde aconselha as 
pessoas a reverem as suas cerimónias 

r. 
0, 

1.; 

10 

Situação em Portugal 
Dados do Relatório de Situação, da DGS, de 12 de junho e variação face ao dia anterior 

Totais Por região de residência 
Gráficos de casos confirmados e mortos 
feitos em escalas diferentes 

• Casos confirmados • Mortos 
Mal ira 
161 

1505 
mortos 0,1% 

36 180 
casos confirmados 0,8% 

Norte 
17 024 

811 

 
  

;I 0,1% 
0,1% 

  

 

1839 

  
 

Lisboa e Vale do Tejo 
14 407 

417 -> 0% 

  

692 

         

      

543 

   

           

            

      

+2,5% 

  

 

+1,6% 

    

 
        

            

.741 1,7% 

       

Almada 
489 

            

        

+0,2% 

22 200 
recuperados 0,9% 

Centro 
3846 ;) 0,1% 
246 II1~ -> 0% 

1165 

440 
Internados (73 nos 

cuidados intensivos) 
6,0% 
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500 
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25 000 
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Área Metropolitana de Lisboa 
Número de casos por concelho e variação 
face ao dia anterior 

1383 

758 

2803 
+0,5% 

%,;;'07' 

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 +80 
anos anos anos anos anos anos 

'fik?" 

4 

K. 

Setúbal 
125 

  

+2,5% 
2,2% 

  

Var.% 

2803 0,5 

1839 2,1 
1597 0,3  ;I 

1414 0,0 
1383 2,3 
1292 0,0 
1256 0,0 

1186 3,0  >1 

0,0 
950 0,0 

1093 

Notas 
metodológicas 
A informação 
apresentada refere-
-se ao total de 
notificações médicas 
no sistema SINAVE, 
não incluindo notifi-
cações laboratoriais. 
Corno tal, pode não 
corresponder à 
totalidade dos casos 
por concelho 

Concelhos com mais casos 
Lisboa 

Sintra 

Vila Nova de Gaia 

Porto 

Loures 

Matosinhos 

Braga 

Amadora 

Gondomar 

Maia 

25 
Casos de 
grupo etário 
desconhecido 

1#1 

:4ífi 
151 

0-9 10-19 20-29 
anos anos anos 

746 

lf,'4,f,k,•;4 

173 439 

Número de internados Internados em UCI 

Óbitos (acumulado) Óbitos (evolução diária) 

1505 
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Até 250 

Moeu 
134 

198 
+1% 

Barreou 

+0,4% 
262

+0" 

Setzai 
482 

Palmeia 
40 
0% 

suspeitos (desde 1 
de janeiro de 2020) 

Alentejo 
277 l -> 0% 

1 -> O% 

--4. .„ . 

aguardam resultado 
laboratorial 

casos não confirmados 

Açores 
143 1 > 0% 

151 >0% 

Algarve 
393 1 0,5% 

-4,9% 15 1 -> 0% 

71 
0,3% 

em vigilância 0,5% 

Madeira 
90 1 -> 0% 

O -> Cf% 

Casos confirmados por grupo etário 
Feminino 

rã  Masculino 

• óbitos ocorridos 

271 1500 
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300  89 

1302 • 

73 
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12 
Junho 

7 
Abril 

300 
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200 

150 

100 

50  20 

18 
Março 

18 16 
Março Abril 

Hermana Cruz 
hermana.cruz@jn.pt 

soLEruvt  Festas como casa-
mentos ou batizados têm 
que cumprir as mesmas re-
gras dos ajuntamentos, 
além das da restauração e 
das celebrações religiosas. 
Ou seja, não podem ter mais 
do que 20 convidados, se 
não forem do mesmo agre-
gado familiar, avisou, on-
tem, a diretora-geral da Saú-
de. Graça Freitas aconselha 
as pessoas a "reverem as 
suas cerimónias". 

"As pessoas têm que rever 
as suas cerimónias, os seus 
rituais, e ter em atenção o 
convívio com outras pes-
soas", advertiu Graça Frei-
tas, na conferência de Im-
prensa de apresentação do 
boletim diário da Direção-
-Geral da Saúde (DGS). 

Confrontada com a situa-
ção de não existirem nor-
mas específicas para even-
tos como casamentos e ba-
tizados, a diretora-geral de 
Saúde explicou que, quanto 
ao número de convidados, 
aplicam-se as mesmas re-
gras dos ajuntamentos. 

"Está em vigor uma legis-
lação que diz que não se de-
vem juntar mais do que 20 
pessoas. Nos casamentos e 
batizados observam-se as 
mesmas regras. Se as pes-
soas pertencerem a agrega-
dos familiares diferentes 
não se devem juntar", vin-
cou Graça Freitas, lembran-
do, no entanto, que na re-
gião de Lisboa e Vale do Te-
jo o limite para ajuntamen-
tos é de dez pessoas. 

No que diz respeito à ceri-
mónia, a diretora-geral de 
Saúde diz que se aplicam as 
normas para os cultos reli-
giosos. já no que diz respei-
to ao banquete, vigoram as 
regras da restauração. "As 
pessoas podem dançar, se  

houver espaço. Não pode-
mos ser fundamentalistas", 
ressalvou, porém. 

REGRAS TAMBÉM EM FÁTIMA 
As regras dos ajuntamentos 
também se vão aplicar às 
festas dos santos populares, 
como S. João e S. Pedro, que 
serão regulamentadas com 
base em orientações emiti-
das por cada município. 

O mesmo se passará com 
as celebrações de hoje em 
Fátima. "Esperemos que 
seja observado tudo o que 
está dito, nomeadamente a 
não concentração de pes-
soas", apontou Graça Frei-
tas, considerando que, ape-
sar da "liberdade religiosa" 
e do "direito a peregrinar", 
também "temos o dever de 
observar novas regras". 

Na conferência de Im-
prensa, a diretora-geral de 
Saúde confirmou ainda que 
os Ateliers de Tempos Li-
vres (ATL) que funcionam 
fora de escolas podem abrir 
a partir do dia 1S. Já os res-
tantes depois do dia 26. 

DOENTES 

Mais de 3500 
profissionais de 
saúde infetados 

São mais 239 OS profissio-
nais de saúde infetados 
com covid-19, desde 21 

maio, última data em 
que tinham sido divulga-
dos dados. Segundo a se-
cretária de Estado da 
Saúde, Jamila Madeira, 
ontem eram 3556 os pro-
fissionais de saúde doen-
tes, contra os 3317 anun-
ciados em maio. Dos 
mais de 3500 profissio-
nais de saúde infetados, 
5o5 são médicos, 1154 
enfermeiros, 1059 assis-
tentes operacionais e 108 
técnicos de diagnóstico. 
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PSD ataca falta 
de prescrição 
dos tratamentos 
termais no SNS 

mr: Os deputados do 
PSD entregaram urna per-
gunta dirigida à ministra 
da Saúde, confrontando-a 
com o facto de os serviços 
dos cuidados primários do 
Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) não estarem a pres-
crever tratamentos ter-
mais. Pergunta se isso se 
deve à indisponibilidade 
do respetivo "software" 
clínico e se existem outras 
áreas com esse problema. 
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"Foi determinada a; 
aceleração dos pa-
gamentos por parte 
da Administração 
Pública relativa-
mente a contratos 
e outras atividades 
que estejam 
pendentes" 

1 

'.1 

Pedro Araújo 
paraujo@jn.pt 

ECONOMIA  Em plena pande-
mia, com muitas empresas a 
denunciar falta de dinheiro em 
caixa, o Estado aumentou a dí-
vida aos fornecedores, contra-
riando uma promessa feita 
pelo Governo no dia 13 de mar-
ço. A execução orçamental 
mostra que o stock de dívida 
cresceu 64 milhões entre mar-
ço e abril, totalizando1624 mi-
lhões. Dentro deste bolo, as dí-

  

vidas a mais de 90 dias eram de 
477 milhões em abril, mais 44 
milhões do que no mês ante-
rior. Reunir recursos para liber-
tar liquidez para as empresas 
tem sido possível, já que o Es-
tado vai gastar, por exemplo, 
1100 milhões de euros em 
2020 só com o lay-off. 

Siza Vieira, ministro da Eco-
nomia, prometera, a 13 de mar-
ço, dois dias após a Organização 
Mundial de Saúde ter decretado 
a pandemia, que o Estado iria 
ser mais célere nos seus com-

  

promissos. "Foram igualmente 
decididas medidas de acelera-
ção de pagamentos às empresas 
pela Administração Pública, e 
pelo Portugal 2020, que pratica-
rá o pagamento de incentivos 
no prazo de 30 dias, prorrogará 
o prazo de reembolso de crédi-
tos concedidos no ãmbito do 
QREN ou do PT 2020, e permi-
tirá a elegibilidade de despesas 
suportadas com eventos inter-
nacionais anulados", refere o 
comunicado do Conselho de 
Ministros desse mesmo dia. 

João Vieira Lopes 
Pres. Confederação Comércio 

"Os atrasos nos 
pagamentos são um 
problema grave para 
a liquidez nas 
empresas, até porque 
a Banca não está a 
facilitar muito" 

Luís Miguel Ribeiro 
Presidente da AEP 

"Se cumprir o 
pagamento, o Estado 
está a contribuir para 
a liquidez das 
empresas sem ir 
buscar recursos a 
outro lado qualquer" 

Jorge Líbano Monteiro 
Secretário-geral da ACEGE 

"Se o Governo pagasse 
todas as dívidas a mais 
de 90 dias, isso já era 
muito interessante. 
E, a partir daí, 
acertaria os prazos 
de pagamento" 

;.Á'),5*-4 ' • 

"É um problema que preocu-
pa bastante e o Estado não está 
a fazer uma coisa com a qual se 
comprometeu. Disse que du-
rante esta crise iria pagar no 
máximo em 30 dias", critica 
João Vieira Lopes, presidente 
da Confederação do Comércio 
e Serviços de Portugal (CCP). 

"O Estado devia ser a insti-
tuição a dar o exemplo. Não 
cumpre normalmente os pra-
zos de pagamento aos forne-
cedores. Se há urna necessida-
de de liquidez nas empresas, 
ao pagar atempadamente, es-
tamos a ajudá-las. Ainda por 
cima, numa altura destas", re-
fere Luís Miguel Ribeiro, pre-
sidente da Associação Empre-
sarial de Portugal (AEP). 

PIOR QUE MÉDIA EUROPEIA 

A gravidade do problema arras-
ta-se há vários anos. Em 2019, 
o prazo médio de pagamento 
do setor público aos seus for-
necedores melhorou. Ainda 
assim, foi de 75 dias, quase o 
dobro face à média europeia. 
Cansados de protestar ao lon-
go de várias legislaturas, cerca 
de 1400 empresas e entidades 
aderiram ao "Compromisso de 
Pagamento Pontual", uma ini-
ciativa que visa, precisamen-
te, pressionar o Estado a pagar 
a tempo e horas. 
"Houve um esforço muito 

Dívida do Estado 
a fornecedores 

aumentou 
na pandemia 

Governo tinha prometido que ia acelerar pagamentos, mas 
derrapou. Empresários ficam com problemas de tesouraria 
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Stock da dívida do Estado a fornecedores o 
Total das administrações públicas (em abril de 2020) 

1623,8 milhões de euros (ME) 

+64,2M€ face a março 

593,3ME 896MC 
Administração Administração 
Central Local 

Duas medidas 
da crise igualam 
faturas em atraso 

grande do Estado em março 
para pagar a dívida em atraso, 
mas faz-me sempre pena 
quando esse indicador aumen-
ta de novo", comenta Jorge Lí-
bano Monteiro, secretário-ge-
ral da Associação Cristã de Em-
presários e Gestores (ACEGE), 
uma das organizações mais en-
volvidas no "Compromisso de 
Pagamento Pontual". No tex-
to desta iniciativa, divulgada a 
27 de abril, surgem dois pedi-
dos que parecem mais premo-
nições: "ao Governo, o cum-
primento da sua decisão de 13 
de março" e "às administra-
ções regionais e locais, não ce-
derem à tentação de atrasar pa-
gamentos durante a crise". 

"Temos relatos dos nossos 
associados de que o Estado de-
mora muito tempo a pagar e 
isso implica um esforço de te-
souraria. A empresa adianta 
dinheiro e fica muito tempo à 
espera", refere Luís Miguel Ri-
beiro, da AEP. "As mais quei-
xosas são as que prestam ser-
viços de segurança, de limpe-
za, em cantinas e também no 
setor da construção. No caso 
dos municípios, há problemas 
também noutras áreas", expli-
ca João Vieira Lopes. "Apesar 
das reaberturas, o volume de 
negócios ainda está longe de 
atingir o nível pré-pandemia", 
acrescenta.* 

CASO 

Sócio-gerente 
aguarda ajuda 
desde 23 de abril 
Não é fornecedor do Es-
tado, mas é um empresá-
rio com total falta de li-
quidez. Deixou de fatu-
rar um cêntimo que fosse 
em março e, ontem, dia 
12 de junho, também 
nada tinha recebido da 
Segurança Social. "O 
meu pedido de apoio ex-
cecional devido à covid-
19 foi enviado dentro do 
prazo, no dia 23 de abril. 
No dia 26 de maio, enviei 
novo email à Segurança 
Social, pedindo esclareci-
mentos", refere Nuno Fi-
lipe, sócio-gerente de 
uma microempresa na 
área da distribuição de 
vinhos. Não tem traba-
lhadores a cargo mas, se-
gundo a sua contabilista, 
preenche as condições de 
elegibilidade. "Se depen-
der do Estado, morrerei à 
fome", lamenta. "Leio 
que o Governo tem aju-
dado os sócios-gerentes 
em milhões", ironiza. 

A +49,4M€  
• . 

1100MC 
com o lay-off 
simplificado, em 
vigor, e do novo 
modelo que arranca 
em agosto 
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mil üfilhões é o custo es-
timado pela Universida-
de Católica dos progra-
mas estatais de apoio a 
famílias e empresas du-
rante três meses. 

39° o 
das empresas portugue-
sas com mais de um tra-
balhador operam em se-
tores altamente afeta-
dos por esta crise. 

36' o 
de is xo empresas de res-
tauração, bebidas e alo-
jamento turístico inqui-
ridas disseram que não 
reabriram a r8 de maio. 

O 
s O 

é o aumento estimado 
pelo Governo com o sub-
sídio de desemprego, em 
202o. Mais 320 milhões 
do que em 2019. 

Empresas pagaram 
Ao contrário do Estado, 
em abril, uma série de 
grandes empresas em 
Portugal anunciaram a 
antecipação de paga-
mentos aos seus forne-
cedores e parceiros. 

PSD propôs 
O PSD defendeu, no fi-
nal de março, que "o Es-
tado, a nível central, re-
gional e local, deveria 
pagar todas as dívidas a 
fornecedores". 

Cenário negro 
A OCDE admite que a 
economia possa cair 
11,3% em 2020 e que o 
desemprego aumente 
para 13%, se a covid-19 
voltar em força. 

Lições do passado 
Mesmo oito anos após a 
crise de 2008, os traba-
lhadores das empresas 
mais atingidas tinham 
salários mais baixos do 
que todos os outros. 

EFEITOS  O lay-off simplifi-
cado, que está em vigor, e o 
novo modelo que arranca 
em agosto custarão 1100 mi-
lhões de euros. Se somar-
mos o estímulo às empresas 
para manterem os postos de 
trabalho até final do ano, 
que vale até dois salários mí-
nimos por trabalhador, te-
mos mais 600 milhões. Ou 
seja, o Estado gastará em 
duas medidas um valor qua-
se igual ao stock de paga-
mentos em atraso aos seus 
próprios fornecedores (ver 
infográfíco). 

SÓ AGRAVA O PROBLEMA 

Joana Silva, professora da 
Universidade Católica de 
Lisboa, não tem dúvidas 
quanto ao efeito nefasto 
causado pelo próprio Estado 
ao não pagar a tempo e ho-
ras. "Neste contexto de 
grande fragilidade causado 
pelo confinamento forçado 
e reabertura tímida a econo-
mia, em que as empresas 
enfrentam problemas de li-
quidez, os atrasos nos paga-
mentos a fornecedores po-
dem agravar ainda mais a si-
tuação, colocando empre-
gos em risco", refere Joana 
Silva, cujo currículo inclui 
uma passagem de 13 anos 
pelo Banco Mundial. 

Luís Miguel Ribeiro con-
corda com o efeito negati-
vo em dominó. "Neste mo-
mento, o pagamento por 
parte do Estado tornou-se 
mesmo essencial para a so-
brevivência das empresas.  

Há, depois, o efeito em ca-
deia: se o Estado não paga à 
empresa, esta não paga aos 
seus fornecedores. Cria-se 
um ciclo que é prejudicial 
para a economia", refere o 
presidente da AEP. "Ainda 
hoje, há empresas que não 
receberam resposta da Se-
gurança Social. Tudo o que 
não se fizer pelas empresas 
até ao final do ano equiva-
le a criar mais condições 
para que muitas não che-
guem a 2021", referia, no 
dia 9, o recém-eleito presi-
dente da AEP. 

Por isso mesmo, "cada pa-
gamento importa e faz a di-
ferença. As receitas caíram 
muito e os custos das em-
presas mantiveram-se ", su-
blinha Joana Silva.* 

IMPACTOS 

Volume de negócios 
Segundo um inquérito do 
INE e do Banco de Portu-
gal, publicado a 5 de maio, 
a quebra de volume de ne-
gócios estimada era de 74% 
para os restaurantes e ba-
res, 53% para viagens e 
transportes, 53% para os 
serviços pessoais, 74% para 
oentretenimento, 47% 
para o comércio e 44% para 
a indústria transformadora 

Postos de trabalho 
Aquelas quebras podem ter 
afetado cerca de 400 mil 
empregos. Uma paragem 
completa teria afetado di-
retamente 700 mil. 

Não pagar a tempo e horas às empresas pode 
levar à perda de empregos, refere especialista 

5.: 

Administração Regional 
134ME 

Do total em dívida A +14,8M€ 

476,7M€ 
estão por pagar há mais de 90 dias 
il +43,6ME 

Apoios do Estado às empresas, em 2020, 
para atenuar impacto da covid-19 

600M( 
com o estímulo às 
empresas para 
manterem os 
postos de trabalho 
até final do ano 

Média de dias que o Estado demora a pagar 
2016 76 

  

2017 

  

5 
2018 

 

36-

  

2019, 75: 

  

Restauração é uma das atividades mais afetadas 
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João Leão agarra 
negociadores da 
TAP para a equipa 

s Finanç. 

Riqueza do país recua dois anos 
com efeitos da covid Dinheiro  vivo 

Governo quebra 
promessa e aumenta 
dívida a fornecedores 
Montante cresceu 64 milhões 
de euros entre março e abril. 
Recursos foram para o lay-off 

Empresários lembram que ministro 
Siza Vieira assumiu a 13 de março 
compromisso de pagar mais cedo P. 4 e 5 

Gestores de cinco hospitais utilizaram 
carros de serviço em proveito próprio  P.8 

o Sporting Ferreira 
o 

A cy MIMO 

5ï 

o 

A E 
COMPRAil "FM TIRAR 
PROVEITO 

Ff ;1 

Chelsea 
interessado em 
comprar Corona P. 38 

Nos Alcoólicos Anónimos, as reuniões semanais online durante a quarentena subiram de quatro para 6o 

Sporting apanha 
Braga com golaço 
de Jovane Cabral 

Leões sobem provisoriamente 
ao terceiro lugar da Liga P.  36  e 37 

• 

OS NOVOS ALCOÓLICOS 
DA PANDEMIA 

edidos de ajuda crescer 
m maio. Ansiedade foi o fato 
ue fomentou consumo P. 

Setor vinícola 
tem foguete que muda 
granizo para chuva P. 20 

Escolas de surf 
despertam após 
meses de sofrimento  P.17 

Artur Trindade 
suspeito de ser 
corrompido 
por Mexia 
Secretário de Estado de 
Passos Coelho envolvido 
pelo MP no caso EDP P. 14 

Incêndios 
Portugal mal 
preparado 
para ataque 
inicial 

Depois de Peclrógão, 
ainda há falhas 
na resposta P. 9 

1 Agente 

Valores i 
Para  Empresas  e 
Empresários em 
Nome Individual 

Va 10 (e S ar  255 737 
esonceatistos em  OURO. YrioriÉs 
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Bruxelas dá 
luz verde 
à redução 
no IVA da luz 

Governo adapta 
taxa em função dos 
escalões de consumo 

ENERGIA O Comité do IVA 
da Comissão Europeia este-
ve reunido e não manifes-
tou oposição à mudança so-
licitada pelo Governo por-
tuguês para adequar aquela 
taxa na fatura da luz ao es-
calão do consumo, podendo 
avançar com a medida. 

O Governo já reagiu di-
zendo que "a solução apre-
sentada por Portugal, e que 
não mereceu reparos do co-
mité de IVA, é uma solução 
inovadora, ambientalmen-
te responsável e socialmen-
te justa". O país pode avan-
çar com a alteração legisla-
tiva, embora o comité seja 
só um órgão consultivo. 

Para avançarem com taxas 
reduzidas do NA em certos 
domínios, como a eletrici-
dade, os estados-membros 
têm de consultar aquele co-
mité, mas este processo é 
apenas uma formalidade, 
uma vez que o organismo 
não pode autorizar ou rejei-
tar a medida proposta. 

TRIBUNAL PODE DECIDIR 
O comité pode apontar 
preocupações jurídicas em 
matéria de tributação causa-
das pela medida, o que tra-
va autorizações legislativas 
pedidas pelos países. Em úl-
timo caso, cabe ao Tribunal 
de Justiça da União Euro-
peia decidir se uma medida 
viola o princípio da neutra-
lidade do IVA ou se causa 
distorção da concorrência a 
nível comunitário. 

Em dezembro, António 
Costa anunciou ter escrito à 
presidente da Comissão Eu-
ropeia, Ursula von der 
Leyen, pedindo autorização 
para alterar os critérios do 
IVA da energia para permi-
tir uma variação da taxa em 
função dos escalões de con-
sumo. No final de maio, as-
sinalou que, "no Orçamen-
to do Estado para 2020, foi 
concedida a autorização ao 
Governo para poder reduzir 
o IVA da energia de uma for-
ma financeiramente res-
ponsável" e que aguardava 
luz verde de Bruxelas. • 

Página 60



A61

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 12,48 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87011825 13-06-2020

• Cláudia Joaquim 
• Cargo: secretária de Es-
tado do Orçamento  

• João Nuno Mendes 
• Cargo: secretário de Es-
tado das Finanças 

ik 

• Miguel Cruz 
• Cargo: secretário de Es-
tado do Tesouro 

4;. 

Dois novos titulares 
das Finanças lidaram 
com o dossiê TAP 
Da lista de quatro secretários de Estado, só António 
Mendonça Mendes transitará para a equipa de João Leão 

Cada Rocha 
e Pedro Araújo 
redacao@dinheirovivo.pt 

REMODELAÇÃO  Dois dos 
quatro nomes que vão figu-
rar na equipa de secretários 
de Estado de João Leão, 
novo ministro das Finanças 
a partir de segunda-feira, 
estiveram até agora ligados 
ao escaldante dossiê daTAP, 
uma empresa que poderá 
obrigar o Estado a um em-
préstimo de 1200 milhões 
ainda este ano. 

João Nuno Mendes, o fu-
turo secretário da Estado 
das Finanças, coordenou as 
negociações do Estado com 
Bruxelas sobre o auxílio de 
Estado à TAP. Aliás, Pedro 
Nuno Santos, ministro das 
Infraestruturas, não hesi-
tou em passar-lhe a palavra 
na última quarta-feira, 
quando deu uma conferên-
cia de imprensa que preten-
deu explicar todo o proces-
so. Nuno Mendes foi presi-
dente da Águas de Portugal 
entre 2016 e 2019. Foi ain-
da assessor económico do 
gabinete do primeiro-mi-
nistro, António Guterres, 
entre 1996 e 1999. 

Miguel Cruz vai assumir o 
Tesouro. Foi até agora pre-

  

sidente da Parpública, a 
holding do Estado que reú-
ne diversas participações 
empresariais, e também es-
teve envolvido nas nego-
ciações da TAP. A Parpública 
é, oficialmente, acionista 
da TAP, representando os 
50% do Estado na compa-
nhia. 

Aliás, Miguel Cruz acaba 
por ser a única estreia abso-

 

AGENDA 

Tomada de posse 
A nova equipa de secretá-
rios da Estado das Finanças 
tomará posse na próxima 
segunda-feira, dia 15 de ju-
nho, numa cerimónia em 
Belém. João Leão assume 
oficialmente o cargo de 
ministro das Finanças. 

Cerimónia restrita 
Na nota no site da Presi-
dência, é indicado que a to-
mada de posse da nova 
equipa das Finanças será 
uma "cerimónia restrita e 
sem outros convidados, da-
das as atuais regras de saú-
de pública". 

luta em funções no seio de 
um Governo. Antes de pas-
sar pela Parpública, foi pre-
sidente do Conselho Dire-
tivo do IAPMEI - Agência 
para a Competitividade, 
entre 2014 e 2017. 

Os outros dois governan-
tes que vão acompanhar 
Miguel Leão são mais co-
nhecidos. António Men-
donça Mendes continua 
com os Assuntos Fiscais, 
mas sobe a "adjunto", pas-
sando, portanto, a número 
dois de João Leão. Ou seja, 
Mendonça Mendes vai "li-
derar" a Autoridade Tribu-
tária e tudo o que tem a ver 
com o controlo da receita 
fiscal. 

Cláudia Joaquim antiga 
secretária de Estado da Se-
gurança Social com Vieira 
da Silva, no Governo ante-
rior, assume agora o Orça-
mento. Entre janeiro de 
2014 a outubro de 2015 foi 
assessora parlamentar dos 
deputados do PS da Comis-
são de Orçamento, Finan-
ças e Administração Públi-
ca, tendo exercido, entre 
2010 e 2012, o cargo de sub-
diretora geral do Gabinete 
de Estratégia e Planeamen-
to do Ministério da Segu-
rança Social. e 
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BdP garantiu  
que banco estava 
limpo em 2015
Avaliação exaustiva do BNP Paribas concluiu que o Novo 
Banco estava preparado para ser vendido no início de 2015, 
com carteira de crédito adequada e sustentada por garantias.  
E previu que o banco teria lucros de 180 milhões em 2019

Cristina Ferreira

E
m 2015, um memorando con-

dencial do BNP Paribas, pre-

parado com o Banco de Portu-

gal (BdP), garantia que, à épo-

ca, as contas do Novo Banco 

estavam bem provisionadas, 

com uma carteira de crédito devida-

mente sustentada (com garantias 

adequadas), não antevendo novas 

necessidades de capital. O balanço do 

Novo Banco, que sucedeu ao BES, 

estava “limpo” e o banco pronto para 

ser vendido. 

O banco francês sustentava a sua 

análise em diferentes fontes, nomea-

damente numa “auditoria indepen-

dente, profunda e exaustiva da PwC 

[PricewaterhouseCoopers]”, enco-

mendada pelo governador do Banco 

de Portugal, Carlos Costa, para rever 

a divisão dos activos do BES no 

momento da resolução, que concluiu 

que tinha sido “conservadora” e cor-

recta. Um quadro que põe em ques-

tão as teses recentes do governador e 

do presidente do Novo Banco, Antó-

nio Ramalho, que atribuem os pro-

blemas actuais do Novo Banco a erros 

na resolução de Agosto de 2014. 

A história do Novo Banco é conhe-

cida, tem quase seis anos. No nal de 

2014, com a perspectiva de eleições 

em Outubro, a ex-ministra das Finan-

ças de Pedro Passos Coelho Maria Luís 

Albuquerque impôs ao BdP a venda 

rápida do Novo Banco. E a equipa do 

supervisor, liderada por Carlos Costa 

— que seria reconduzido pela ministra 

em Julho de 2015 —, encarregou o BNP 

Paribas de encontrar um comprador 

para o Novo Banco. Foi a primeira 

tentativa de o vender. 

No nal de 2014 e início do ano 

seguinte, foram produzidos pelo 

menos dois documentos, concebidos 

por entidades internacionais diferen-

tes, BNP Paribas e auditora PwC, 

ambos por encomenda do BdP, que 

contrariam os fundamentos das 

sucessivas injecções de capital pedi-

das pelo Novo Banco ao Fundo de 

Resolução, depois da mais recente 

venda ao Lone Star, e que já totalizam 

2,7 mil milhões de euros, dos quais 2,1 

mil milhões de empréstimos do Esta-

do. E isto, porque o actual presidente 

executivo, António Ramalho, desde 

a venda ao fundo norte-americano, 

tem vindo a descobrir buracos rela-

cionados com “problemas do antiga-

mente”. Traduzindo: do BES. 

O memorando de informação con-

dencial que sustentou a consulta a 

potenciais interessados, tem data de 

Fevereiro de 2015 e foi preparado pela 

divisão de Corporate & Institutional 

do BNP Paribas. No documento, com 

228 páginas, a que o PÚBLICO teve 

acesso, o banco francês refere que o 

elaborou por delegação do BdP e com 

a participação do próprio supervisor 

e da gestão do banco che ado então 

por Eduardo Stock da Cunha. 

Adicionalmente, sublinhou que se 

apoiou nas conclusões de “uma ava-

liação independente sem precedentes 

quanto à sua natureza, profundidade, 

âmbito e prudência”, que seguiu “as 

melhores práticas”, encomendada à 

PwC pelo BdP. 

Um trabalho “profundo e exausti-

vo”, cuja acção de campo se desen-

rolou depois da resolução, entre 4 

de Agosto de 2014 (um dia depois da 

resolução) e 14 de Novembro, tendo 

cado fechado a 3 de Dezembro de 

2014. E que envolveu “mais de 200 

auditores, incluindo recursos da 

rede internacional da PwC, nomea-

damente de Espanha, França, Ale-

manha,  Reino Unido, Brasil, da 

Venezuela, das Ilhas Caimão, entre 

outras geogra as, representando um 

NOVO BANCO

esforço de cerca de 30.000 horas de 

trabalho”. 

O objecto da auditoria de nido 

pelo BdP foi “con rmar a mensura-

ção dos activos/passivos, elementos 

extrapatrimoniais e activos sob gestão 

no momento da respectiva transfe-

rência para o Novo Banco”. Isto é: 

validar se o processo de separação 

dos activos do BES, executado sob 

sua orientação e controlo, nos cinco 

dias que antecederam a criação do 

Novo Banco, foi correcto. 

Na prática, o BdP requereu uma 

auditoria minuciosa, desta vez dando 

tempo à PwC para a realizar e facul-

tando todos os instrumentos, para 

garantir que o banco estava adequa-

damente capitalizado com os 4,9 mil 

milhões aplicados pelo Fundo de 

Resolução, no momento da interven-

ção. Faz notar que o Banco Central 

Europeu (BCE) partilhara com a PwC 

os resultados do exercício de AQR 

(análise de risco) que efectuara ao 

BES, mas que não chegou a divulgar 

devido à resolução. 

A 3 de Dezembro de 2014, clari

cando que a PwC seguiu os critérios 

mais exigentes, concluiu que “no 

momento do início da actividade do 

Novo Banco, a 4 de Agosto, o respec-

tivo balanço se encontrava ‘limpo’ 

dos efeitos apurados pela PwC”, com 

imparidades bem constituídas. 

O mesmo escreveu o BNP Paribas 

no memorando con dencial, este 

com data de Fevereiro de 2015, pas-

sados sete meses da resolução: “o 

valor de 4,9 mil milhões teve por 

referência uma valorização conser-

vadora do património transferido 

[no quadro da resolução]” para o 

Novo Banco e a instituição está em 

condições de “acomodar integral-

mente” todos os ajustamentos neces-

sários — dos 4,9 mil milhões, houve 

reconhecimento de 2,75 mil milhões 

relacionados com aplicações do BES 

junto do BES Angola, mais 1,204 mil 

milhões referentes a reforço de impa-

ridades para a carteira de crédito e 

mais 759 milhões com reavaliação de 

activos imobiliários. E restou uma 

folga para constituir imparidades de 

mil milhões. 

Os investidores são esclarecidos 

pelo BNP Paribas que as análises que 

estão a sustentar as suas informações 

seguiram “as melhores práticas” e 

que a carteira de activos fora inspec-

cionada por “sete avaliadores espe-

cializados para efeitos da avaliação 

de imóveis”: Cushman & Wake eld, 
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O
 posicionamento recente do 

governador do Banco de 

Portugal (BdP), Carlos Cos-

ta, sobre os acontecimentos 

que culminaram na aplica-

ção da medida de resolução 

ao BES, a 3 de Agosto de 2014, está a 

suscitar interrogações dentro da ins-

tituição de supervisão e entre mem-

bros da equipa de gestão de Vítor 

Bento, que era o presidente executi-

vo (CEO) do BES à época. Não só 

porque aparentemente se esqueceu 

do que foi escrito num memorando 

con dencial do BNP Paribas, assim 

como as conclusões da “avaliação 

independente sem precedentes 

quanto à sua natureza, profundida-

de, âmbito e prudência” que o BdP 

encomendou à PwC . Mas também 

porque se tem vindo a apresentar 

uma versão particular dos aconteci-

mentos da época. 

A 13 de Março de 2019, ao Expresso, 

Vítor Bento, que 15 dias antes da reso-

lução assumira a presidência do BES, 

considerou que “a avaliação inicial do 

Novo Banco, aquando da criação, foi 

mal feita e houve uma sobrevaloriza-

ção dos activos”. Em Maio daquele 

ano, confrontado com a declaração 

de Bento, Carlos Costa contestou: 

“Não fui eu que assinei as contas de 

27 de Julho de 2014 e não foi isso que 

disseram os auditores que as audita-

ram.” E avisou: “As pessoas têm de 

ter cuidado com o que dizem sob 

pena de darem um tiro nos pés. Se 

alguém que assinou umas contas diz 

que as contas não eram o que eram, 

está naturalmente a cair num campo 

muito pantanoso.” 

Ora, Vítor Bento não apresentou, 

nem certi cou as contas do BES, pois 

condicionou a aceitação do cargo de 

presidente, que assumiu a 16 de Julho 

de 2014, a não as assinar, nem por 

elas ser responsável. Do mesmo 

modo, o BdP não envolveu a equipa 

de Vítor Bento na divisão dos activos 

do BES e só ao nal de sexta-feira 1 

de Agosto de 2014 o gestor foi infor-

mado de que o supervisor planeava 

Vítor Bento desmente  
Carlos Costa sobre o BES 

desde 28 de Julho uma medida de 

resolução. 

Já em Maio de 2020, interpelado 

pelo Expresso, no âmbito da comemo-

ração dos seus dez anos de mandato 

no BdP, sobre se a “injecção feita ao 

Novo Banco em Agosto de 2014 cou 

aquém daquilo que o banco precisa-

ria”, e se houve “uma má avaliação 

dos activos tóxicos”, Carlos Costa 

insistiu: “Muito simples. No m-de-

semana nós trabalhámos com o 

balanço que nos foi entregue no dia 

27 de Julho pelo conselho de adminis-

tração do BES. Se o balanço tinha 

activos mal avaliados ou não, é uma 

questão que tem que ver com o con-

selho de administração da época e do 

seu presidente, que nos entregou esse 

balanço. Tem que ver com o auditor 

externo [a KPMG].” 

Ao PÚBLICO Vítor Bento põe em 

questão as declarações de Carlos Cos-

ta: “Não tive intervenção nas contas 

do BES, tendo, aliás, sido inibido de 

o fazer pelo próprio BdP, como con-

dição para que eu entrasse no banco 

antes de essas contas serem aprova-

das. Assumir funções só depois dessas 

contas aprovadas era a minha inten-

ção publicamente conhecida na altu-

ra.” “[Neste cenário,] dada a urgência 

do BdP para que eu e os meus colegas 

entrássemos, considerámos que só o 

faríamos se fôssemos formalmente 

exonerados de responsabilidade nes-

sas contas. Condição que o BdP acei-

tou, tendo-nos inibido formalmente 

de nelas intervir, como documentado 

no comunicado dessas contas.” 

O diferendo entre Vítor Bento e 

Carlos Costa não é de agora. Na vés-

pera de o BES ser intervencionado, a 

2 de Agosto, o governador reuniu-se 

com Vítor Bento, a quem garantiu 

que o banco só seria vendido ao m 

de cinco anos, dando tempo para o 

sanear. E foi com esta promessa que 

Bento saiu nesse dia do BdP, o que 

evitou que se demitisse naquele 

momento, a horas de Costa anunciar 

a resolução ao BES. Um mês depois, 

Carlos Costa anunciou que o banco 

seria colocado no mercado em dois 

anos, como pretendia Maria Luís 

Albuquerque. E Bento demitiu-se.

Cristina Ferreira

Jones Lang LaSalle, J. Curvelo, Prime 

Yield, CBRE, Worx, Value Thinking. 

A inspecção abrangeu as princi-

pais áreas de risco do balanço do 

Novo Banco e “incidiu especialmen-

te na revisão do reconhecimento de 

imparidades relacionadas com os 

activos”, abrangendo os 250 maiores 

devedores, contemplando no total 

2933 devedores, os quais represen-

tavam no seu conjunto cerca de 51% 

de todo o crédito — tendo 64% da 

carteira de crédito a empresas pas-

sado por uma triagem. E constatou 

que o rácio de cobertura (provisões 

sobre imparidades) do Novo Banco 

em Dezembro de 2014 “compara 

favoravelmente com os seus concor-

rentes” A expectativa é que a partir 

de 2016 o Novo Banco possa apresen-

tar lucros, que em 2019 devem che-

gar a 180 milhões. 

Posição consistente com os relató-

rios e contas de 2014 (Agosto a Dezem-

bro), de 2015 e de 2016 (todos audita-

dos pela PwC), em que não constam 

chamadas de atenção para eventuais 

necessidades adicionais de capital 

relacionadas com as carteiras de cré-

dito herdadas do BES. 

Depois de falhar a primeira tenta-

tiva de colocar o Novo Banco na esfe-

ra privada (no nal de 2015, registou 

prejuízos de 960 milhões), o BdP 

delegou a condução do processo no 

ex-secretário de Estado das Obras 

Públicas, Transportes e Comunica-

ções do Governo de Passos Coelho. E 

atribuiu um salário anual a Sérgio 

Monteiro de 250 mil euros brutos, 

por tempo delimitado. 

Finalmente, em Outubro de 2017 

foi formalizada a venda do Novo Ban-

co ao Lone Star, mas com a garantia 

de uma almofada de capital contin-

gente de 3,9 mil milhões, a que pode 

aceder em caso de perdas do passa-

do mal contabilizadas. E a partir daí 

o cenário de “contas limpas” que 

prevaleceu desde a auditoria com-

pleta da PwC, fechada a 3 de Dezem-

bro de 2014, até 2017, caiu por terra. 

A gestão desatou a descobrir impa-

ridades que não detectara antes, 

atribuindo-as à herança do BES. Em 

2018, o fundo do Texas reconduziu 

António Ramalho. 

Para além de Stock da Cunha, o 

presidente, a comissão executiva do 

Novo Banco que carimbou o memo-

rando con dencial do BNP Paribas, 

que validou as “contas limpas” da 

instituição, era composta ainda por 

Jorge Cardoso, Vítor Fernandes, José 

João Guilherme, Francisco Cary e 

Francisco Vieira da Cruz. Quer Jorge 

Cardoso (ex-CGD), quer Vítor Fernan-

des (que pertenceu à gestão da CGD 

e do BCP lideradas por Carlos Santos 

Ferreira, de que Ramalho foi o CFO), 

continuaram no cargo em 2016, 

depois de Stock da Cunha ter sido 

substituído por António Ramalho. 

E a porta abre-se a perguntas: o 

que levou os 200 auditores da PwC 

a considerarem os 4,9 mil milhões 

injectados su cientes? O BdP, a PwC, 

a gestão e o BNP estavam todos equi-

vocados? Ou, por lapso, deixaram 

equivocados os investidores que 

queriam atrair para a compra do 

Novo Banco? Houve falha de compe-

tências técnicas na análise das con-

tas? Stock da Cunha e Ramalho reno-

varam créditos que não deviam? 

Deram novos créditos em condições 

de cientes? Ou os activos estão ago-

ra a ser vendidos a preços de saldo 

(com descontos que ultrapassam os 

50%), gerando buracos no banco e 

lucros para as sociedades de recupe-

ração de crédito? Ou a resposta 

resulta da conjugação das várias 

questões?

A prioridade  
este ano [2020]  
é a limpeza  
de balanço,  
o desaparecimento 
do legado do BES  
e a resolução  
dos problemas 
António Ramalho 
Presidente 
do Novo Banco,  
a 28 de Fevereiro 
de 2020

cristina.ferreira@publico.pt

RUI GAUDÊNCIO
Carlos Costa 
apadrinhou a 
venda do Novo 
Banco ao Lone 
Star, que 
assegurou 
uma rede  
de segurança 
de 3,9 mil 
milhões

o Novo Banco,  
28 de Fevereiro 
e 2020
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Hacker teria incentivado 
polícia a prendê-lo, mas 
a nal o autor será outro p14

Organismo da Assembleia 
da República critica atrasos 
e adiamentos p12

Padre Lino Maia explica 
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da comunidade” p16

Pandemia 
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mais a política 
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Rui Pinto acusa 
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do Benfica  
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Observatório 
arrasa trabalho 
do Governo 
após Pedrógão

Alguns ATL 
abriram antes 
da data marcada 
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Banco de Portugal garantiu contas 
limpas do Novo Banco em 2015
Auditoria con dencial do BNP Paribas com o BdP previa lucros de 180 milhões para 2019 Destaque, 2/3 e Editorial
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Santo António 
em depressão 
Local, 20/21

Ó freguês, 
há sardinha e 
carapau lindo! 
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Até 2029, o Governo vai transferir 

mais de 850 milhões de euros para a 

CP — Comboios de Portugal pelo cum-

primento das obrigações de serviço 

público, segundo a resolução do Con-

selho de Ministros ontem publicada 

no Diário da República. Para 2020, o 

valor das compensações nanceiras 

à empresa pública será cerca de 88 

milhões de euros. 

No texto da resolução, o executivo 

lembra que as compensações finan-

ceiras visam assegurar que a execu-

ção das obrigações de serviço público 

pela CP é “ nanceiramente sustentá-

vel” e permite uma “gestão e caz por 

parte do operador de serviço público, 

por um lado, e, por outro, a prestação 

de serviços de transporte de passagei-

ros com um adequado nível de quali-

dade e de segurança, tendo em vista 

a promoção do acesso universal, da 

coesão territorial e a salvaguarda dos 

direitos dos utilizadores”, lê-se na 

resolução. “Para a prossecução da 

prestação do serviço público de trans-

porte ferroviário de passageiros mos-

tra-se essencial que sejam atribuídas 

à CP, E.P.E. [Entidade Pública Empre-

sarial], as compensações nanceiras 

que permitam cobrir os gastos decor-

rentes do cumprimento das obriga-

ções de serviço público a que está 

adstrita”, refere. 

O Governo autoriza, assim, a reali-

zação da despesa relativa às compen-

sações nanceiras a pagar pelo Estado 

à CP pelo cumprimento das obriga-

ções de serviço público de transporte 

ferroviário de passageiros, no período 

de 2020 a 2029, nos termos contra-

tualmente previstos, aos quais acres-

ce o IVA à taxa legal em vigor. 

Os montantes xados para cada 

ano económico são acrescidos do 

saldo apurado no ano que antecede, 

e satisfeitos por verbas do orçamento 

do Ministério das Infra-Estruturas e 

Habitação. O apuramento da com-

pensação anual a transferir pelo Esta-

do para a CP está sujeito à aplicação 

de acertos nos termos previstos no 

contrato de prestação de serviço 

público, acrescenta a resolução.

CP recebe  
850 milhões  
do Estado  
até 2029

Comboios

Em causa estão as 
compensações financeiras 
pelo cumprimento  
das obrigações de serviço 
público de transporte 
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Orçamento suplementar 
Pedro Crisóstomo

No Parlamento, foi 
aprovado na generalidade 
o subsídio especial  
de desemprego proposto 
pelo Bloco de Esquerda

pedro.crisostomo@publico.pt

As várias medidas de apoio aos tra-

balhadores independentes lançadas 

ou previstas pelo Governo para este 

ano para responder à crise económi-

ca da pandemia de covid-19 têm um 

impacto orçamental na ordem dos 

240 milhões de euros. 

O valor inclui as medidas de apoio 

aos trabalhadores independentes já 

implementadas desde Março e duas 

novas anunciadas há dias — a que é 

dirigida aos trabalhadores indepen-

dentes e informais em situação de 

desprotecção social e a linha de 

apoio social aos artistas —, con r-

mou ao PÚBLICO o Ministério das 

Finanças. 

O valor tinha sido referido de for-

ma agregada na terça-feira, durante 

a apresentação das linhas gerais do 

orçamento suplementar pelo secre-

tário de Estado do Orçamento e futu-

ro ministro das Finanças, João Leão, 

mas faltava perceber que medidas 

estavam contabilizadas nessa soma, 

porque o relatório que acompanha a 

proposta de lei do Governo não espe-

ci ca estes impactos de forma indi-

vidualizada. 

A nova medida de apoio aos traba-

lhadores desprotegidos — que vem 

Apoios aos 
trabalhadores 
independentes 
valem 240 milhões

reformular apoios anunciados há 

apenas um mês e que se destina a 

quem está fora do sistema de Segu-

rança Social — está orçada em cerca 

de 38 milhões de euros.  A medida 

extraordinária incluída pelo Governo 

no Programa de Estabilização Eco-

nómica e Social visa apoiar, entre 

Julho e Dezembro, os trabalhadores 

independentes e informais em situa-

ção de desprotecção social. Quem for 

apoiado ca vinculado ao regime de 

Segurança Social ao longo de 36 

meses.  

A linha de apoio social aos artistas, 

autores, técnicos e outros pro ssio-

nais das artes que sejam trabalhado-

res independentes (potencialmente 

pensada para abranger 18 mil pes-

soas) representa 34,3 milhões de 

euros, o que signi ca que os primei-

ros apoios postos no terreno pelo 

Governo têm um impacto estimado 

próximos dos 168 milhões. 

Não foi ainda com o orçamento 

suplementar que o Governo apresen-

tou o desenho legislativo das duas 

novas medidas. 

Novas medidas aprovadas 
Além destas, há que ter em conta que 

o Parlamento aprovou esta semana 

uma outra proposta que em parte 

coincide com a nova medida de apoio 

aos trabalhadores desprotegidos, de 

438,81 euros mensais (equivalente ao 

valor de um Indexante dos Apoios 

Sociais).  

Trata-se de uma iniciativa do Bloco 

de Esquerda (BE), apresentada antes 

de o Governo lançar a sua iniciativa, 

para criar um subsídio extraordiná-

rio de desemprego e de cessação de 

actividade (de 438,81 euros por mês 

ou um IAS) para os trabalhadores por 

conta de outrem, trabalhadores inde-

pendentes e trabalhadores informais 

excluídos de outros apoios. 

Aprovada na generalidade, a pro-

posta entrará agora para discussão 

na especialidade na comissão dedi-

cada aos assuntos do trabalho e 

Segurança Social, faltando saber 

como se compatibilizará com as 

outras medidas.  

A iniciativa só contou com o voto 

contra do PS e a abstenção da Inicia-

tiva Liberal. De resto, todos os outros 

partidos (BE, PSD, CDS-PP, PAN, PEV 

e Chega), assim como a deputada não 

inscrita (ex-Livre) Joacine Katar 

Moreira, votaram a favor. 

Orçamento inclui apoio social 
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Alguns ATL abriram antes do tempo.  
Há mais incrições nos campos de férias

A próxima segunda-feira é a data pre-

vista para a reabertura dos centros de 

ATL (Actividades de Tempos Livres), 

no âmbito das orientações resultantes 

do descon namento em contexto da 

pandemia de covid-19, mas algumas 

dessas instituições abriram antes, 

garantiu ao PÚBLICO o presidente da 

Confederação Nacional de Institui-

ções de Solidariedade, Lino Maia. “O 

anúncio foi feito para dia 1 de Junho 

[a primeira data prevista que foi 

entretanto alterada], as instituições 

prepararam-se para isso. Depois, a 

data passou para dia 15. A pressão da 

comunidade pode ter levado estes 

espaços a abrir”, explica.   

O Ministério do Trabalho, Solida-

riedade e Segurança Social (MTSSS) 

assegurou, contudo, que não foram 

abertas excepções para que alguns 

ATL abrissem antes da data indicada 

pelo Governo. “Os Centros de Activi-

dades de Tempos Livres não integra-

dos em estabelecimentos escolares 

reiniciam a sua actividade apenas a 15 

de Junho, conforme dispõe o artigo 

25.º-D do Decreto-Lei n.º 24-A/2020, 

de 29 de Maio, não existindo nenhu-

ma orientação noutro sentido.” 

 A Direcção-Geral da Saúde anun-

ciou ontem a abertura dos ATL em 

duas datas, de forma faseada: “A par-

tir do dia 15 de Junho, os que não 

estão integrados em escolas e depois, 

a partir do dia 26, os que estiverem 

relacionados com as escolas”. As nor-

mas que de nem o funcionamento 

dos espaços ainda não foram lança-

das mas a directora-geral da Saúde, 

Graça Freitas,  garantiu que “sairão 

em tempo oportuno”. 

Jorge Ascenção, presidente da 

Confederação Nacional de Associa-

ções de Pais, a rma que a decisão de 

abrir os ATL que não estão integra-

dos em escolas e os ATL integrados 

nos estabelecimentos escolares em 

diferentes alturas não é uma novida-

de. Jorge Ascenção ressalva que as 

Associações de Pais estão agora a 

aguardar novas orientações, que 

“não andarão muito longe das já lan-

çadas para as creches”, e reforça a 

importância da resposta a algumas 

Os ATL abrem na segunda-feira, mas já houve espaços a abrir nos dias anteriores, segundo o presidente  
da confederação de IPSS. Necessidade de ocupar tempo dos mais novos levou a aumento de procura 

de a uência de crianças. “À partida, 

enquanto as aulas não acabarem, os 

pais não vão deixar aqui as crianças. 

É disso que estamos à espera”, expli-

ca. Também neste centro não têm 

sido feitos testes aos funcionários. 

As expectativas em relação ao 

Verão já são diferentes. “Em Julho e 

na primeira quinzena de Agosto, 

mantemo-nos abertos, com o serviço 

de ATL”, explica Ana Teixeira. As ins-

crições para os meses quentes aumen-

taram em relação aos anos anteriores, 

o que se revela um ponto positivo em 

contraposição à pouca a uência 

durante os meses de pandemia. Um 

dos problemas relaciona-se com a 

adaptação das actividades às regras 

de nidas pela Direcção-Geral da Saú-

de, lançadas em conjunto com o Ins-

tituto Português do Desporto e Juven-

tude. “Algumas não podem aconte-

cer, nomeadamente música e artes 

plásticas, porque nos foi dito que não 

NELSON GARRIDO

podem entrar no espaço pessoas 

externas à escola.” A solução vira-se 

então para as actividades ao ar livre. 

Os campos de férias têm sentido 

também uma maior a uência face 

aos anos anteriores, com os números 

das inscrições a aumentar. Ana Reis, 

responsável pelo Campo Aventura, 

em Óbidos, fala de bastante procura 

para os campos neste Verão. Para 

além das crianças que vêm já dos 

anos anteriores, surgem agora novas 

caras, “dada a situação”. Ana Reis 

refere ainda que há uma “relação de 

grande con ança” entre os pais e o 

campo e que o importante a reter é 

que “a realização de um campo de 

férias nesta altura impõe uma logís-

tica diferente.” Com alterações nos 

programas e a adaptação dos proto-

colos a esta “nova realidade”, os 

campos de férias mantêm--se: ape-

nas de forma diferente. Texto edi-
tado por Pedro Sales Dias

importância da abertura destes espa-

ços para responder às carências de 

algumas famílias e prevê que todos 

tenham condições para abrir no dia 

15. Ao contrário das exigências para a 

abertura de creches, a abertura de 

centros de actividades de tempos 

livres não obrigou a um rastreio obri-

gatório dos funcionários. “Foi feito 

um rastreio não absoluto.” O critério, 

explica, “foi o mesmo em relação ao 

pré-escolar”: “Enquanto que para a 

abertura das creches foi feito um ras-

treio exaustivo, para a pré-escolar foi 

pontual”. Foram testados apenas os 

funcionários que tivessem sintomas 

ou sinais de possível infecção. 

O Seteventos, no Porto, prepara-se 

para abrir. Ana Teixeira, responsável 

pelo espaço que agrega creche, jar-

dim-de-infância e actividades de tem-

pos livres, explica que o serviço está 

pronto para abrir na segunda-feira, 

mas ainda sem grandes perspectivas 

carências: “Há situações que preci-

savam de ser analisadas em termos 

da necessidade das famílias”. 

Já Lino Maia a rma que a CNIS 

recebeu orientações relativas à 

abertura dos ATL enviadas pelo 

Ministério do Trabalho, Solidarieda-

de e Segurança Social. “Quando 

recebemos orientações da Seguran-

ça Social, consideramos que já estão 

consolidadas pela DGS”, sublinha. 

Mas o MTSS assegura que, “em  

articulação com os parceiros do sec-

tor social e solidário e a Direcção-

Geral da Saúde, encontra-se a har-

monizar as orientações para a rea-

bertura desta resposta social,  

no sentido de garantir a máxima 

segurança dos seus utentes, que 

serão publicadas em breve”. A tute-

la refere não ser possível “determi-

nar com precisão o número” de ATL 

“que irão reabrir”. 

O responsável da CNIS ressalva a 

Crianças
Inês Pinto da Costa

As normas que definem o funcionamento dos espaços de ATL  ainda não foram lançadas 
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Ó freguês, 
há sardinha e 
carapau lindo! 
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Novo Banco: quando acaba esta opereta?

A
 história lúgubre do Novo Banco 

não pára de nos surpreender. 

Quando pensamos que já 

sabemos tudo, aparece mais 

uma decisão, um negócio, uma 

imparidade ou um relatório para 

transformar a pior resolução bancária 

de União Europeia (disse-o Mário 

Centeno na Assembleia da República) 

num cada vez mais perfeito 

monumento à irresponsabilidade, à 

incompetência ou à negligência da 

governação da coisa pública nos 

últimos anos. Agora, como o 

demonstra um memorando 

con dencial trabalhado pela jornalista 

Cristina Ferreira, camos a saber que 

em 2015 uma equipa do BPN Paribas 

tinha chegado à conclusão que as 

contas do Novo Banco estavam bem 

provisionadas, com uma carteira de 

crédito devidamente sustentada, não 

antevendo qualquer necessidade de 

novas necessidades de capital. Uma 

monumental mentira que até à data já 

implicou 2,1 mil milhões de euros de 

empréstimos garantidos pelo Estado. 

Custa a entender. Primeiro, a PwC 

passa as contas do Novo Banco a 

pente no e conclui que a avaliação 

dos seus bens estava correcta, 

permitindo assim ambicionar a sua 

venda sem encargos futuros para o 

Estado. Depois, vêm os franceses 

corroborar esta constatação e 

comprovar que, com o valor dos 

activos “bons” mais uma injecção de 

capital do Fundo de Resolução no 

valor de 4,9 mil milhões de euros, 

nada haveria a temer. Foi essa a 

mensagem que quiseram passar os 

políticos que participaram na história 

recente do Novo Banco, do Governo 

de Passos Coelho e de António Costa. 

Foi essa a garantia que o Banco de 

Portugal, ou os gestores do Novo 

Banco reforçaram. Os resultados 

estão à vista. Ou as contas estavam 

erradas, ou mentiram aos 

portugueses. 

E isto por uma razão fundamental: 

entre Fevereiro de 2015 e a 

actualidade, não há razões para se 

acreditar que os bens do Novo Banco 

tenham perdido valor. Pelo contrário. 

A última fase da economia valorizou 

hotéis, habitações, terrenos, 

instalações industriais ou terrenos 

agrícolas. Se em 2015 havia garantias 

para se a rmar que após a venda do 

Novo Banco não haveria necessidade 

de apoio do Estado, em 2017, 2018 e 

2019 havia ainda menos. Mas nem 

assim o fantasma das imparidades 

deixou de atormentar o país, com os 

custos e consequências que se sabem. 

Também por isso, está na hora de pôr 

de lado as promessas de clari cação 

ou o palavreado do economês com 

que o Governo e a gestão do Novo 

Banco nos tentam iludir e exigir 

acções concretas. O que se passou no 

Novo Banco exala aquele perfume 

estranho que legitima todas as 

descon anças. Temos o direito de 

saber o enredo desta tragédia e o 

dever de exigir responsabilidades aos 

seus autores.

Manuel Carvalho
Editorial
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No acesso ao superior só conta 
a nota mais alta para alunos 
que já concluíram o secundário

Média de candidatura  
ao superior terá na base a 
classificação mais alta. Pode 
ser a do exame ou a nota 
final dada pelos docentes

Educação
Clara Viana

cviana@publico.ptSolução já tinha sido anunciada pelo Ministério do Ensino Superior

Os alunos que zeram exames do 

ensino secundário em 2018 e 2019, e 

que ainda não entraram no ensino 

superior, podem candidatar-se este 

ano utilizando apenas as notas inter-

nas para efeitos de apuramento da 

classi cação nal. Esta hipótese 

encontra-se consagrada no projecto 

de portaria que aprova o regulamen-

to do concurso nacional de acesso ao 

ensino superior para 2020-2021, que 

ontem foi colocado em consulta 

pública por 30 dias. 

Esta solução tinha já sido anuncia-

da pelo Ministério da Ciência, Tecno-

logia e Ensino Superior (MCTES) 

como a forma encontrada para mino-

rar a situação de “injustiça relativa” 

em que caram os estudantes que 

pretendiam ir a exame para melhorar 

as notas obtidas em provas realizadas 

nos dois anos anteriores. 

Entre as medidas excepcionais 

adoptadas no âmbito da pandemia 

de covid-19, o Governo decidiu em 

Abril que este ano os exames nacio-

nais, que se realizam entre 6 e 23 de 

Julho, só contariam como provas de 

ingresso aos cursos do ensino supe-

rior escolhidos pelos estudantes. 

Não podendo, por isso, ser realiza-

dos com o objectivo de subir a clas-

si cação nal do secundário, o que 

apanhou de surpresa muitos estu-

dantes que estavam a contar fazê-los 

com esse m. Habitualmente, os exa-

mes contam 30% para a nota nal 

das disciplinas sujeitas a estas pro-

vas. Mas este ano só serão contabili-

zados para apuramento da média de 

candidatura ao ensino superior, 

onde no geral valem 50%. Para a 

classi cação nal do secundário, que 

vale outros tantos 50% na média de 

candidatura, contarão só  notas 

dadas pelos professores dos alunos 

(classi cação interna). 

Face aos protestos dos alunos que 

contavam com os exames para subir 

notas ( no ano passado foram cerca 

de 25 mil), o MCTES  determinou que, 

no caso dos estudantes que realiza-

ram exames nos dois anos anteriores, 

a fórmula de cálculo da nota da can-

didatura deverá ter em conta uma das 

duas situações seguintes: quando a 

“classi cação do exame nal nacional 

então realizado tenha sido inferior à 

classi cação interna da disciplina, 

deve utilizar-se” esta última; quando 

a classi cação do exame nal então 

realizado tenha sido igual ou superior 

à classi cação interna da respectiva 

disciplina, deve utilizar-se a classi

cação nal da disciplina [para a qual 

contribui 30% da nota do exame]”. 

Clari cando, uma coisa é a classi

cação interna que só tem em conta a 

nota nal dada pelos professores dos 

alunos, outra é a classi cação nal da 

disciplina que é composta por duas 

componentes: a nota nal dos profes-

sores que vale 70% e a nota do exame 

que conta 30%. A regra é que seja esta 

última a entrar para o cálculo da 

DANIEL ROCHA

média de candidatura ao superior, o 

que não acontecerá este ano. 

“O método agora adoptado garan-

te a igualdade de tratamento entre os 

estudantes, aplicando sempre a regra 

mais favorável ao candidato, dentro 

do enquadramento legal excepcional 

recentemente aprovado”, justi cou 

o MCTES.  Este entendimento não é 

partilhado pelas mais de oito mil pes-

soas que subscreveram uma petição 

pública “contra a eliminação da 

melhoria da classi cação nal da dis-

ciplina por exame”, que se encontra 

em apreciação na Comissão Parla-

mentar da Educação, onde legalmen-

te poderá ainda permanecer por mais 

quase dois meses. 

À Comissão Parlamentar de Edu-

cação baixaram também os projectos 

com o mesmo objectivo apresentados 

pelo PCP, PAN, CDS e Iniciativa Libe-

ral. Foram todos chumbados. Falta 

ainda analisar o projecto do Chega.  

O projecto de portaria com o novo 

regulamento de concurso de acesso 

formaliza também o regime de excep-

ção criado este ano para os estudan-

tes que completem o secundário num 

sistema de ensino estrangeiro em que 

tenham sido cancelados os exames 

nacionais por causa da pandemia, 

como aconteceu em França e no Rei-

no Unido. Conforme o PÚBLICO já 

tinha antecipado, estes alunos (serão 

cerca de 250) vão poder concorrer às 

instituições do ensino superior por-

tuguês sem precisarem de provas de 

ingresso, sendo criadas para isso 

vagas adicionais nos cursos. Para 

terem direito a ocupar estas vagas, os 

alunos das escolas estrangeiras terão 

de ter uma nota de candidatura 

“superior à classi cação do último 

aluno” colocado no curso em causa. 

As notas de candidatura destes alu-

nos são calculadas com base na clas-

si cação que obtiveram às disciplinas 

cujos exames seriam obrigatórios 

como provas de ingresso, cujo núme-

ro pode variar entre um e três.  Os 

destinatários deste regime são alunos 

“da França, Reino Unido, Suíça, Cabo 

Verde, dos cursos leccionados no 

âmbito do Cambridge Assessment 

International Education, no Interna-

tional Baccalaureate, Escolas Euro-

peias e outros países ou situações 

análogas, cujos exames nais tenham 

sido considerados homólogos dos 

exames nais portugueses e que 

tenham sido cancelados”.
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Comité do IVA admite proposta 
para baixar taxa na electricidade

O Comité do IVA da Comissão Euro-

peia não levantou nenhuma objec-

ção à intenção do Governo de ade-

quar a taxa do Imposto sobre Valor 

Acrescentado (IVA) da electricidade 

à criação de escalões de consumo. 

A decisão já era aguardada depois 

de o primeiro-ministro António Cos-

ta ter a rmado, no nal do mês pas-

sado, que o Governo aguardava um 

“parecer favorável” do Comité do 

IVA à proposta portuguesa, acres-

centando que o assunto deveria ser 

abordado numa reunião a realizar-

-se a 12 de Junho. 

“O Comité do IVA, reunido esta 

manhã, tratou do dossiê português. 

O Comité tomou nota da redução da 

taxa do IVA para a electricidade 

sugerida por Portugal”, indicaram 

fontes europeias à Lusa. 

Mais tarde, o Ministério das Finan-

ças veio comentar a reunião e, num 

comunicado também citado pela 

agência, notou que na discussão 

daquele órgão consultivo contou o 

parecer da Comissão Europeia, que 

considerou a medida “passível de 

contribuir positivamente para os 

objectivos do Pacto Verde Europeu, 

não devendo comprometer os prin-

cípios da neutralidade e da não dis-

torção da concorrência”. 

O primeiro-ministro veio entre-

tanto realçar na sua conta o cial de 

Twitter que “a decisão de hoje 

[ontem] do Comité do IVA da UE é 

da maior importância, porque per-

mite criar um incentivo inovador, 

ambientalmente responsável e 

socialmente justo”. “Valeu a pena 

ser rme no debate” do OE 2020 “e 

ousar inovar na União Europeia, 

disse ainda. 

De acordo com a autorização 

legislativa concedida pelo OE 2020, 

o que o Governo se propõe criar, 

num modelo que ainda está por 

conhecer, são “escalões de consumo 

de electricidade baseados na estru-

tura de potência contratada existen-

te no mercado eléctrico, aplicando 

aos fornecimentos de electricidade 

de reduzido valor” as taxas reduzida 

(6%) ou intermédia (13%). 

Governo quer aplicar taxas reduzida e intermédia de IVA em função de escalões diferenciados  
de consumo. Medida visa bene ciar clientes com os consumos mais baixos. Bruxelas não se opõe

A potência contratada para cada 

contador é facturada ao dia e não 

está dependente da energia consu-

mida — trata-se de um valor xo 

destinado essencialmente a com-

pensar o custo das redes eléctricas, 

que é suportado pelo conjunto dos 

consumidores. 

Quantos mais aparelhos se neces-

sitar de ligar ao mesmo tempo, 

maior terá de ser a potência, mas 

quanto maior a potência, maior o 

encargo com a componente xa da 

factura. A esta ainda irá somar-se a 

energia consumida, que é a compo-

nente variável, que já depende dos 

termos contratualizados com cada 

comercializador. 

Em Portugal, existem 13 escalões 

de potência contratada, que vão de 
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1,15 kVA até 41,4 kVA (para os clien-

tes domésticos ou pequenos negó-

cios). 

Os escalões de potência mais fre-

quentes são 3,45 kVA e 6,9 kVA, que 

têm, de acordo com a Entidade 

Reguladora dos Serviços Energéti-

cos (ERSE), 2,8 milhões de clientes 

e 1,56 milhões de clientes, respecti-

vamente (em cerca de seis milhões 

de contratos). 

Há um ano que as potências até 

3,45 kVA pagam IVA a 6% no termo 

xo (e o mesmo com os consumos 

de gás natural em baixa pressão que 

não ultrapassem os 10 mil m3 

anuais), o que dá uma redução infe-

rior a um euro por mês.

Comité do IVA. Segundo o Ministé-

rio das Finanças, o procedimento 

de consulta ao Comité deverá estar 

“formalmente finalizado” num pra-

zo até dois meses. 

Em declarações ao Jornal de Notí-

cias, em Dezembro, o ministro do 

Ambiente, Matos Fernandes, havia 

assegurado que os escalões de con-

sumo de luz “serão pensados” tendo 

em conta “o número de membros 

do agregado familiar”. 

A medida permitirá reverter, para 

alguns consumidores com consu-

mos mais baixos, parte do agrava-

mento introduzido em 2011, quan-

do, sob a intervenção da troika, o 

IVA da electricidade e gás natural 

passou da taxa reduzida de 6% para 

a taxa máxima de 23%. 

Em Dezembro, quando já se fala-

va na possibilidade de uma coliga-

ção dos partidos da oposição para 

fazer baixar o IVA da electricidade 

para os 6%, o primeiro-ministro 

enviou uma carta à presidente da 

Comissão, Ursula von der Leyen, 

pedindo abertura de Bruxelas para 

adequar a cobrança de IVA aos 

níveis de consumo, com o argumen-

to de que seria uma arma para 

“melhor combater as alterações cli-

máticas”. 

A iniciativa teve acolhimento e a 

líder da Comissão Europeia concor-

dou, numa resposta enviada em 

Janeiro, ser importante que a tribu-

tação estivesse “alinhada com os 

objectivos climáticos”. O pedido 

português seguiu depois para o 

Energia 
Ana Brito

ana.brito@publico.pt

Sob a intervenção da troika, o IVA da electricidade e gás natural passou da taxa reduzida, de 6%, para a taxa máxima, de 23%
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O Presidente da República aceitou 

ontem os nomes dos novos secretá-

rios de Estado que vão integrar a equi-

pa do Ministério das Finanças, que 

será liderada por João Leão a partir 

de segunda-feira. Cláudia Joaquim, 

que foi secretária de Estado da Segu-

rança Social com Vieira da Silva, assu-

me a Secretaria de Estado do Orça-

mento, até agora nas mãos do futuro 

ministro das Finanças. 

Além de Cláudia Joaquim, assu-

mem funções João Nuno Mendes, 

como secretário de Estado das Finan-

ças, e Miguel Cruz, como secretário 

de Estado do Tesouro, respectiva-

mente, em substituição de Ricardo 

Mourinho Félix e Álvaro Novo. A equi-

pa ca completa com António Men-

donça Mendes, que será o secretário 

de Estado adjunto e dos Assuntos Fis-

cais. Mendonça Mendes é, além de 

João Leão, o único a transitar da equi-

pa anterior, cando agora como o 

número dois do ministro.  

A tomada de posse da nova equipa 

está marcada para segunda-feira, dia 

em que Mário Centeno deixa de ser 

ministro das Finanças. 

A futura secretária de Estado do 

Orçamento fez parte do primeiro 

Governo de António Costa, onde 

Cláudia Joaquim 
volta ao Governo e 
fica com Orçamento

assumiu a secretaria de Estado da 

Segurança Social, ao lado de Vieira da 

Silva. Com as eleições legislativas de 

Outubro de 2019, Cláudia Joaquim 

saiu do Governo, tendo integrado 

dois meses depois a Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, como vogal 

da mesa. Cláudia Joaquim é licenciada 

em Economia pelo ISEG e técnica 

superior do Instituto de Segurança 

Social desde 2001.   

João Nuno Mendes também vem do 

ISEG, mas com a licenciatura de Ges-

tão. Segundo a nota biográ ca dispo-

nibilizada pelo Governo, João Nuno 

Mendes estava desde Maio a liderar 

as negociações da ajuda do Estado à 

TAP que, segundo o orçamento suple-

mentar, pode atingir um máximo de 

1200 milhões de euros. Foi presiden-

te da empresa Águas de Portugal 

entre 2016 e 2019, tendo antes passa-

do pelo sector privado (Galp e grupo 

Amorim). Entre 1999 e 2002, foi 

secretário de Estado do Planeamento, 

quando Elisa Ferreira, a actual comis-

sária da Coesão, era ministra.  

A gestão da participação pública na 

companhia aérea não estará contudo 

sob a sua alçada, já que ao secretário 

de Estado das Finanças cabe, em vez, 

a tutela das participações nanceiras 

do Estado (como a CGD). Com a ges-

tão das participações empresariais do 

Estado ca o novo secretário de Esta-

do Miguel Cruz, que desde 2017 pre-

sidia à holding estatal Parpública, 

tendo passado pelo IAPMEI. Douto-

rado em Economia pela London Busi-

ness School, Miguel Cruz estreia-se 

em funções governativas. 

marta.oliveira@publico.pt

Ministério das Finanças 
Marta Moitinho Oliveira

Já são conhecidos os nomes 
dos três novos secretários 
de Estado que vão 
acompanhar João Leão  
no Ministério das Finanças

Ex-secretária de Estado da Segurança Social volta ao executivo

RUI GAUDÊNCIO
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Incêndios
Luciano Alvarez

Observatório Técnico 
Independente denuncia 
promessas por cumprir, 
recomendações ignoradas 
e muito por fazer

lalvarez@publico.pt

O Observatório Técnico e Indepen-

dente (OTI) da Assembleia da Repú-

blica para análise, acompanhamento 

e avaliação dos incêndios orestais 

tece duras críticas ao Governo pelo 

que não fez ou adiou nos três anos 

após os grandes fogos de 2017. Numa 

longa nota divulgada ontem, o obser-

vatório diz mesmo que “não se pode 

ir adiando mais o inadiável”. 

Cinco dias antes de se assinalarem 

os três anos da tragédia de Pedrógão 

Grande, o OTI faz notar que foram 

dados passos positivos, mas são mui-

to mais os aspectos negativos aponta-

dos, principalmente pelo que foi 

prometido e não cumprido e também 

por se terem ignorado várias reco-

mendações feitas. O organismo con-

clui que um incêndio daquela dimen-

são pode voltar a acontecer. 

“Em 2017 quase todos a rmaram 

que as consequências que resultaram 

dos incêndios de Junho e Outubro 

desse ano não poderiam voltar a repe-

tir-se. Apesar das melhorias nalguns 

componentes do sistema, não esta-

mos seguros de que o país esteja su

cientemente preparado para enfren-

tar eventos da mesma magnitude”, é 

a rmado no comunicado. 

Uma impreparação que a OTI atri-

Três anos após a 
tragédia de Pedrógão, 
observatório arrasa 
trabalho do Governo

bui a variáveis determinantes que 

“permanecem sem alterações estru-

turais”. E identi ca o que entende 

serem as principais falhas, a começar 

pelos “desadequado ordenamento, 

gestão orestal de áreas ardidas e 

mitigação do risco”. Aponta ainda 

uma “insu ciente formação e quali-

cação dos agentes”. 

A “inde nição no modelo de orga-

nização territorial a adoptar pelos 

serviços do Estado com particulares 

responsabilidades no sistema e “a 

precariedade laboral de diversos 

agentes” são outros dos pontos fracos 

identi cados no sistema de combate 

aos incêndios orestais. 

O relatório denuncia ainda a “falta 

de recrutamento para lugares de 

comando operacional” e “a manuten-

ção de alguns comportamentos de 

risco pela população”. 

“O planeamento e operacionaliza-

ção em matéria de prevenção e defe-

sa da oresta contra incêndios care-

cem ainda de uma visão inclusiva de 

todos os agentes, numa conjunção de 

esforços entre as várias entidades 

envolvidas a partir de um modelo de 

interagência”, acrescenta a nota. 

O OTI salienta que o “contexto de 

risco tende a agravar-se como resul-

tado das mudanças na paisagem e das 

alterações climáticas em curso”. E 

conclui: “Estas circunstâncias justi

cam que, três anos após 2017, o país 

não se possa sentir ainda satisfeito 

pelo quanto já foi feito, mas antes que 

se concentre, com considerável e avi-

sada humildade, no muito que está 

ainda por fazer.”

PAULO PIMENTA
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Relações entre Governo e PP 
congeladas desde o início da 
crise de saúde p28/29

Hacker teria incentivado 
polícia a prendê-lo, mas 
a nal o autor será outro p14

Organismo da Assembleia 
da República critica atrasos 
e adiamentos p12

Padre Lino Maia explica 
antecipação por “pressão  
da comunidade” p16

Pandemia 
crispou ainda 
mais a política 
espanhola

Rui Pinto acusa 
funcionário  
do Benfica  
por desafio à PJ

Observatório 
arrasa trabalho 
do Governo 
após Pedrógão

Alguns ATL 
abriram antes 
da data marcada 
para segunda

NUNO FERREIRA SANTOS

Banco de Portugal garantiu contas 
limpas do Novo Banco em 2015
Auditoria con dencial do BNP Paribas com o BdP previa lucros de 180 milhões para 2019 Destaque, 2/3 e Editorial

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.007 • 1,70€ • Sábado, 13 de Junho de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

ISNN-0872-1548

Santo António 
em depressão 
Local, 20/21

Ó freguês, 
há sardinha e 
carapau lindo! 
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Incêndios
Luciano Alvarez

Observatório Técnico 
Independente denuncia 
promessas por cumprir, 
recomendações ignoradas 
e muito por fazer

lalvarez@publico.pt

O Observatório Técnico e Indepen-

dente (OTI) da Assembleia da Repú-

blica para análise, acompanhamento 

e avaliação dos incêndios orestais 

tece duras críticas ao Governo pelo 

que não fez ou adiou nos três anos 

após os grandes fogos de 2017. Numa 

longa nota divulgada ontem, o obser-

vatório diz mesmo que “não se pode 

ir adiando mais o inadiável”. 

Cinco dias antes de se assinalarem 

os três anos da tragédia de Pedrógão 

Grande, o OTI faz notar que foram 

dados passos positivos, mas são mui-

to mais os aspectos negativos aponta-

dos, principalmente pelo que foi 

prometido e não cumprido e também 

por se terem ignorado várias reco-

mendações feitas. O organismo con-

clui que um incêndio daquela dimen-

são pode voltar a acontecer. 

“Em 2017 quase todos a rmaram 

que as consequências que resultaram 

dos incêndios de Junho e Outubro 

desse ano não poderiam voltar a repe-

tir-se. Apesar das melhorias nalguns 

componentes do sistema, não esta-

mos seguros de que o país esteja su

cientemente preparado para enfren-

tar eventos da mesma magnitude”, é 

a rmado no comunicado. 

Uma impreparação que a OTI atri-

Três anos após a 
tragédia de Pedrógão, 
observatório arrasa 
trabalho do Governo

bui a variáveis determinantes que 

“permanecem sem alterações estru-

turais”. E identi ca o que entende 

serem as principais falhas, a começar 

pelos “desadequado ordenamento, 

gestão orestal de áreas ardidas e 

mitigação do risco”. Aponta ainda 

uma “insu ciente formação e quali-

cação dos agentes”. 

A “inde nição no modelo de orga-

nização territorial a adoptar pelos 

serviços do Estado com particulares 

responsabilidades no sistema e “a 

precariedade laboral de diversos 

agentes” são outros dos pontos fracos 

identi cados no sistema de combate 

aos incêndios orestais. 

O relatório denuncia ainda a “falta 

de recrutamento para lugares de 

comando operacional” e “a manuten-

ção de alguns comportamentos de 

risco pela população”. 

“O planeamento e operacionaliza-

ção em matéria de prevenção e defe-

sa da oresta contra incêndios care-

cem ainda de uma visão inclusiva de 

todos os agentes, numa conjunção de 

esforços entre as várias entidades 

envolvidas a partir de um modelo de 

interagência”, acrescenta a nota. 

O OTI salienta que o “contexto de 

risco tende a agravar-se como resul-

tado das mudanças na paisagem e das 

alterações climáticas em curso”. E 

conclui: “Estas circunstâncias justi

cam que, três anos após 2017, o país 

não se possa sentir ainda satisfeito 

pelo quanto já foi feito, mas antes que 

se concentre, com considerável e avi-

sada humildade, no muito que está 

ainda por fazer.”

PAULO PIMENTA
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a nal o autor será outro p14

Organismo da Assembleia 
da República critica atrasos 
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antecipação por “pressão  
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crispou ainda 
mais a política 
espanhola

Rui Pinto acusa 
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Observatório 
arrasa trabalho 
do Governo 
após Pedrógão

Alguns ATL 
abriram antes 
da data marcada 
para segunda

NUNO FERREIRA SANTOS

Banco de Portugal garantiu contas 
limpas do Novo Banco em 2015
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Santo António 
em depressão 
Local, 20/21

Ó freguês, 
há sardinha e 
carapau lindo! 
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“Una metadura de pata” — meter a 

pata na poça —, é como responsáveis 

espanhóis admitiram, ao PÚBLICO, 

os anúncios e discursos contraditó-

rios feitos por alguns dos seus gover-

nantes quanto à data da reabertura 

da fronteira terrestre comum com 

Portugal. A explicação tem que ver 

com as peculiaridades internas da 

vida política do vizinho ibérico. 

É mais do que uma mea culpa. É a 

admissão de di culdades de articula-

ção no seio do gabinete liderado pelo 

socialista Pedro Sánchez e por Pablo 

Iglesias, do Unidas Podemos, o pri-

meiro de coligação na história demo-

crática do país, submetido ao desgas-

te da pandemia do novo coronavírus. 

E a um peculiar processo de descon-

namento a várias velocidades no 

território, que colocou comunidades 

autónomas contra o poder central, a 

oposição de direita às avessas com o 

executivo de Madrid e levou a duras 

manifestações de rua a favor da liber-

dade de movimentos e da actividade 

económica. 

A descoordenação governamental 

tem origem no estado de alarme 

decretado, que concentra os poderes 

nas autoridades sanitárias, nomeada-

mente no Ministério da Saúde. O que 

também provocou confrontos com os 

governos regionais com competên-

cias na área da saúde, demonstrando 

os limites do Estado das autonomias 

em tempo de pandemia. 

À margem caram os interlocuto-

res tradicionais das autoridades por-

tuguesas na gestão das fronteiras, o 

Ministério do Interior de Espanha. E, 

na vertigem de sucessivos erros, cou-

be aos diplomatas a gestão do prejuí-

zo, colocando o Ministério de Rela-

ções Exteriores espanhol na ingrata 

função de esclarecer sem desdizer 

membros do Governo. 

Alguma diplomacia espanhola mais 

experiente reconhece as especi cida-

des portuguesas face a Espanha e 

trata-as com cuidado. Por isso, alguns 

Aos diplomatas espanhóis cabe a gestão 
do prejuízo, colocando-os na ingrata 
função de esclarecer sem desdizer 
membros do seu Governo

dos seus membros garantem ao 

PÚBLICO, como asseguraram na 

semana passada ao Governo portu-

guês, que não houve qualquer má 

intenção na mais recente declaração 

unilateral: a de abrir fronteiras a 22 

de Junho sem consultar franceses e 

portugueses, cuja vigência, aliás, 

durou escassas horas antes de ser 

deitada ao caixote de lixo. 

A experiência dos veteranos da 

diplomacia de Madrid, que ainda 

recordam que a I Cimeira Luso-Espa-

nhola decorreu em Guimarães — o 

berço da nacionalidade — num sím-

bolo de a rmação de existência autó-

noma, aconselha prudência, pois não 

desconhecem que o reaparecimento 

de um nacionalismo populista anties-

panhol pode prejudicar as relações 

entre os dois países. 

A precipitação de Maroto 
A declaração da ministra da Indústria, 

Turismo e Comércio Reyes Maroto 

fez tábua rasa de todo este historial. 

O contexto também não a favoreceu. 

Maroto falava, na quinta-feira 4 de 

Junho, a correspondentes estrangei-

ros em Madrid. Abordou o m do 

estado de alarme, a 22 de Junho em 

toda a Espanha, e anteviu o renasci-

mento do turismo. Tirou conclusões 

apressadas, que desagradaram em 

Lisboa e em Paris. 

“Fomos surpreendidos com esta 

declaração da ministra responsável 

pelo Turismo que anuncia a reaber-

tura da fronteira a 22 de Junho”, retor-

quiu, em conferência de imprensa, 

Augusto Santos Silva, ministro dos 

Negócios Estrangeiros. A resposta do 

chefe da diplomacia portuguesa foi 

pronta, mal lhe chegou a declaração 

de Reyes Maroto de Madrid. 

Aquele anúncio não tinha sido 

acordado no quadro da cooperação 

entre os dois governos, apontado 

como exemplo pela União Europeia, 

e uma referência de trabalho em 

comum. “Quem decide sobre a aber-

tura da fronteira portuguesa é natu-

ralmente Portugal, e Portugal quer 

fazê-lo em coordenação estreita com 

o único Estado com o qual tem uma 

em cada renovação da vigência do 

estado de alarme ou das fases do des-

con namento nas várias comunida-

des autónomas. Um pescar à linha de 

apoios que vai desgastando o gabine-

te Sánchez-Iglesias e ameaça a nura 

de tratamento. 

A 13 de Maio, como então o PÚBLI-

CO noticiou, a Espanha anunciou 

uma quarentena obrigatória de 14 

dias para quem entrasse no país. A 

surpresa reinou no Governo de Lis-

boa e instalou-se no Ministério da 

Administração Interna, habituado 

que estava a uma coordenação profí-

cua com os espanhóis, feita de comu-

nicações atempadas e de decisões 

Fronteiras
Nuno Ribeiro

Espanha assume culpa por 
descoordenação com Portugal

meiro-ministro, António Costa, des-

valorizou o caso. Não só Madrid já 

tinha corrigido o tiro, como Costa 

acabara de apresentar o Plano de 

Estabilização Económica e Social. No 

entanto, o primeiro-ministro portu-

guês cedeu a um comentário sobre as 

declarações unilaterais e as di culda-

des dos governos em tempo de cri-

se. 

Contudo, em plena pandemia, não 

é a primeira vez que, desde Madrid, 

chegaram os maus ventos de frases 

apressadas, numa espécie de delírio 

unilateral. Ditadas pela guerrilha polí-

tica interna e pela composição de 

maiorias diferentes no Parlamento 

fronteira terrestre, Espanha”, desa-

ou Santos Silva. 

Horas depois, Madrid recti cava. 

“Em conformidade com o princípio 

da progressividade e tendo em conta 

os compromissos anunciados de rea-

bertura do turismo internacional, a 

mobilidade internacional segura terá 

lugar a partir de 1 de Julho”, sentencia 

a nota de esclarecimento da ministra 

Reyes Maroto. Uma notável marcha 

atrás. 

“O amigo Costa” 
No princípio da noite de quinta-feira 

no encerramento da conferência de 

imprensa no Palácio da Ajuda, o pri-

Portugal e Espanha tiveram dois momentos de descoordenação em relação à quarentena para turistas que ch
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MANUEL ROBERTO

Indústria, Comércio e Turismo de 

Espanha remetia para o compromis-

so de reabertura do turismo interna-

cional a 1 de Julho, o presidente do 

Governo espanhol preferiu outra fór-

mula.  

“O que faremos é chegar a acordo. 

Logicamente que, com um bom vizi-

nho como Portugal, sem dúvida algu-

ma. E além disso com o meu amigo, 

o primeiro-ministro Costa, ainda com 

mais segurança”, disse Sánchez. Ou 

seja, disse que estava a negociar o que 

a ministra Maroto assentou como 

acordado. 

O PAN quer que quem entra em Por-

tugal tenha de entregar uma declara-

ção de saúde com resultado negativo 

no teste à covid-19 efectuado nas últi-

mas 48 horas e, se não a tiver, que 

seja testado no aeroporto, à chegada. 

E também pretende que seja preen-

chido um questionário para efeitos 

de rastreio que desenhe um percurso 

de locais e contactos desse cidadão. 

Quem apresentar sintomas compa-

tíveis com a doença tem de ser ava-

Maria Lopes

Está disponível  
para aumentar os 
controlos sanitários 
dos passageiros? 
André Silva 
Deputado do PAN

Testes na fronteira? Decisão deve ser da DGS

nribeiro@publico.pt

maria.lopes@publico.pt

liado por um pro ssional de saúde. 

Estas medidas constam de uma 

resolução que o PAN entregou no Par-

lamento a recomendar ao Governo 

uma maior vigilância nas fronteiras. 

Mas se nem todos os instrumentos 

escolhidos agradam aos outros parti-

dos, também a estratégia deixa dúvi-

das. PSD, Bloco, PCP e PEV defendem 

que esta não deve ser uma decisão 

política da AR ou do Governo: é à 

autoridade de saúde que compete 

escolher os melhores instrumentos 

para fazer o controlo adequado. 

PSD, PCP e BE têm dúvidas sobre a 

e cácia da exigência de um teste 

negativo com 48 horas de antecedên-

cia, quando se sabe que nem sempre 

os infectados são detectados na pri-

meira testagem e o contágio pode 

acontecer entretanto. Mas os dois 

primeiros concordam com a necessi-

dade de se encontrar uma forma de 

registo ou inquérito para identi car 

locais de transmissão. O PSD diz até 

que a Europa devia uniformizar o 

controlo através do inquérito para 

evitar a multiplicidade de medidas.

previsíveis. 

Já então, a origem da proposta par-

tiu das entidades sanitárias espanho-

las, quando os responsáveis do Inte-

rior e da Administração Interna tra-

balhavam nos denominados 

corredores sanitários para permitir 

que os emigrantes portugueses atra-

vessassem a Espanha, sem quarente-

na, para virem a Portugal neste Verão 

— como caria de nido. 

No último domingo, Pedro Sánchez 

consciente do desagrado que as decla-

rações da ministra Reyes Maroto 

tinham provocado em Lisboa, des-

dramatizou a situação. Se a nota de 

esclarecimento do Ministério da 

heguem a Espanha e à data de reabertura das fronteiras terrestres

os
rios 

? 
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Moratórias bancárias 
alargadas até março de 2021 
Marcelo Rebelo de Sousa promulgou on-
tem o diploma que alarga a moratória 
dos créditos bancários de famílias, em-
presas e IPSS até março de 2021. O Go-
verno alargou as moratórias bancárias 
aos emigrantes e ao crédito ao consumo 
para educação. 
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.3 • a: Marcelo Rebelo de Sousa discursou 10 minutos 

MARCELO PEDE MUDANÇAS 
E QUER 'PAÍS A ACORDAR' 
Cristina Rita  
cristina.rita@sol.pt 

Presidente fez discurso com recados: não se 
pode fingir que a pandemia não existe e é ne-
cessário evitar soluções que sejam remendos 
para a crise (num claro aviso ao Governo). 
Poderia ter sido o discurso do 25 
de Abril ou a mensagem de Ano 
Novo, sempre prioritária na lista 
de um Presidente da República. 
Mas não foi. Marcelo Rebelo de 
Sousa quis fazé-lo no 10 de Junho, 
Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas. O che-
fe de Estado fez uma intervenção 
com cerca de 10 minutos para dei-
xar recados, alertas e avisos a to-
dos e, em particular, ao Governo. 
Numa cerimónia com apenas oito 
pessoas, Marcelo lançou o primei-
ro aviso: «Portugal não pode fin-
gir que não existiu e existe pan-
demia, como não pode fingir 
que não existiu e existe brutal 
crise económica e fitianceira. E  

este 10 de Junho de 2020 é o exa-
to momento para acordarmos 
todos para essa realidade».O 
alerta era para toda a classe políti-
ca, mas em particular para quem 
executa, leia-se o Governo. E refor-
çou o aviso: «Não podemos enten-
der que nada ou quase nada se 
passou, como não podemos ad-
mitir que algo de grave ou mui-
to grave ocorreu e esperar que 
as soluções de ontem sejam as 
soluções de amanhã, como não 
podemos concordar com a ine-
vitabilidade da mudança e nada 
fazer por ela». 

Mas o Presidente tinha mais re-
cados para dar: para Belém, não se 
pode «remendar, retocar, regres-

  

sar ao habitual, ao já visto, como 
se os portugueses se esqueces-
sem do que lhes foi, é e vai ser 
pedido de sacrificio e se satisfi-
zessem por revisitar uni passa-
do que a pandemia submergiu». 
Mais, é preciso evitar «cálculos 
pessoais ou de grupo, de preferir 
o acessório àquilo que durante 
meses considerámos essencial, 
de fazer de conta que o essencial 
já está adquirido, já passou, já 
cansou, já é um mero álibi para 
apagar a liberdade e controlar 
a democracia». 

Marcelo fez, sobretudo, um dis-
curso sobre aquilo que não se 
deve fazer daqui a para frente. 
aprender com as falhas também 
em tempos de emergência, mas 
não apontou propriamente que 
mudanças concretas são necessá• 
rias. Ficou. porém, a ideia de um 
conjunto de balizas que é preciso 
ter em conta nos próximos meses  

e anos, um período onde também 
terá lugar a eleição presidencial. 

Na reação, Marisa Matias, do 
BE lembrou que Marcelo foi con-
tra a nova lei de bases da saúde, 
aprovada à esquerda, apesar de 
concordar que o país não pode vi-
ver com soluções que sirvam ape-
nas para remendar os problemas. 

A escolha da eurodeputada do 
BE para reagir ao discurso de 
Marcelo não será indiferente ao 
facto de Marisa Matias voltar a 
ser apontada como candidata pre-
sidencial do partido, tal como em 
2016. E o discurso de Marcelo Re-
belo de Sousa já soou a programa 
eleitoral para o que importa no 
próximo mandato presidencial. 
Mesmo que o chefe de Estado não 
tenha ainda esclarecido ( nem o 
vá fazer tão cedo) se é, ou não. re-
candidato a mais cinco anos no 
Palácio de Belém. 

Em novembro se verá. 
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Esquerda e direita, a reboque das ações de radicais de es-
querda e de direita, alimentam o debate sobre o racismo e 
a colonização. O Governo passou, entretanto, a ter mais 
um ministro de ascendência goesa (tal como Nelson de Sou-
za e o próprio António Costa), além de uma ministra luso-
-angolana e de um secretário de Estado de etnia cigana. 

A
manifestação contra 
o racismo (na se-
quência do homicí-
dio de George Floyd 
nos EUA), criticada 
por reunir milhares 

de pessoas em tempos de pandemia 
e ter cartazes de apelo à violência 
contra a Policia, e o ato de vandalis-
mo praticado na estátua do Padre 
António Vieira, em Lisboa, esta se-
mana. relançaram a discussão so-
bre o racismo e o colonialismo em 
Portugal. Um debate que divide a  

esquerda e a direita, os partidos e 
também os historiadores. 

Jaime Nogueira Pinto não tem 
dúvidas de que Portugal «não é, 
hoje, uma sociedade racista». 
Já para Rui Tavares «é evidente 
que há elementos de racismo 
estrutural na sociedade portu-
guesa». 

O debate não é só nacional, 
mas mundial. E começou com a 
morte de George Ffloyd. em Min-
neapolis. às mãos (ou joelhos) da 
Polícia local. 

As manifestações de protesto 
nos EUA, que descabaram em vio-
lência e pilhagens, propagaram-
-se pelo mundo e Lisboa não foi 
exceção. 

O evento foi alvo de muitas cri-
ticas especialmente por juntar mi-
lhares de pessoas durante a pen-
dem ia e não cumprir o distancia-
mento social. 

Rui Rio insurgiu-se contra a 
manifestação, até porque. disse. 
«não há racismo em Portugal». 

O historiador e fundador do  

Livre Rui Tavares considera que 
as declarações de Rui Rio «são 
singularmente negadoras da 
realidade». Para este historia-
dor, «há na sociedade portu-
guesa elementos de racismo 
estrutural». «Basta pensar nas 
dificuldades de acesso ao en-
sino superior, à habitação, ao 
crédito, ao mercado de traba-
lho ou aos empregos. Em vá-
rios destes critérios, pelos es-
tudos que têm sido realizados, 
é claríssimo que minorias 
étnico-raciais têm tido mais 
dificuldade de acesso a todos 
estes elementos. que fazem 
parte e uma vida plena em so-
ciedade. As raízes dessas ex-
clusões são históricas algu-
mas, sociais outras, mas fa-
zem parte daquilo a que se 
costuma chamar racismo es-
trutural». diz Rui Tavares. 

O historiador Jaime Nogueira  

Pinto admite que «possa haver 
racistas - brancos e negros -
em Portugal», mas nào há uma 
sociedade racista em Portugal. 
«Se fosse uma sociedade racis-
ta, seria difícil ter um primei-
ro-ministro português de raí-
zes na antiga Índia portugue-
sa, uma ministra da Justiça 
negra de Angola. Seria como 
Hitler ter ministros chamados 
Benoliel, Abrãao, Jacob ou Co-
hen», diz Nogueira Pinto. 

Curiosamente, o debate sobre 
o racismo surge na semana em 
que o Governo ficou a ter mais 
um ministro com origens goesas. 
João Leão é filho de Cláudio Fer-
nandes, que emigrou para Por-
tugal, e neto do professor Leão 
Fernandes, que deu aulas em 
Pangim. A nomeação de João 
Leão foi notícia na primeira pá-
gina do mais antigo jornal de 
Goa. O jornal dá conta de que 
passam a ser três os membros cio 
Executivo de origem goesa: João 
Leão junta-se ao primeiro-minis-
tro, António Costa, e ao ministro 
do Planeamento, Nelson de Sou-
za. Já Francisca Van Dunem, 
nascida em Luanda. foi a primei-
ra mulher negra a chegar a mi-
nistra - a procuradora lusa-an-
golana tem ascendência holan-
desa. No Governo de António 
Costa há ainda um secretário de 
Estado, Carlos Miguel, de etnia 
cigana o antigo presidente da 
Cámara de Torres Vedras é se-

 

NA AGENDA 
RADICALISTA 
Ana Teresa Banha Luís Claro 
ana.banha@Sol.pt luis.ciaro@soi.pt 
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Partidos 
condenam 
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cretário de Estado Adjunto e do 
Desenvolvimento Regional. 

Relatório sobre racismo 
No dia segi unte às declarações do 
líder do PSD, Isabel Moreira es-
creveu no Facebook que Rio «não 
conhece o país». Numa publica-
ção partilhada na rede social, Isa-
bel Moreira lembrou que o PSD 
tinha aprovado o Relatório sobre 
Racismo, Xenofobia e Discrimi-
nação Étnico-Racial em Portugal 
elaborado em julho de 2019. O re-
latório, que teve como relatora Ca-
tarina Marcelino, «aponta dados 
inegáveis do racismo interpes-
soal, institucional e estrutu-
ral», diz a deputada socialista. 
«Se vota a favor, reconhece [a 
existência de racismo]» afirma ao 
SOL Beatriz Gomes Dias, acres-
centando que questionar se há ou 
não racismo é, neste momento, 
«estar em contraciclo» e uma 
forma de «impedir a consecução 
de políticas públicas de supe-
ração, que é isso que devemos 
fazer enquanto representan-
tes» do povo. 

Quando as estátuas 
são problema... 
Para Rui Tavares, a ideia de que 
nenhuma estátua pode ser remo-
vida é «insustentável». Até por, 
por exemplo, «o mesmo não dis-
seram sobre a estátua de 
Saddam Hussein, em Bagdad, 
quando foi removida logo no  

primeiro dia de invasão do fra-
que». Por outro lado, «outro ex-
tremo seria dizer que todas as 
estátuas manchadas de alguma 
forma pela escravatura teriam 
que ser todas removidas», afir-
ma, explicando que essa medida 
impediria que fosse feita uma es-
tátua à rainha angolana Ginga, 
que, apesar de ser um símbolo cia 
resistência ao colonialismo do séc. 
XVII e à escravidão do seu povo, 
tinha os seus próprios escravos. 

Para o historiador, é preciso 

• -• • 
A estátua vandalizada em Lisboa 

que cada caso seja avaliado demo-
craticamente e que haja um deba-
te «que vá além das caricatu-
ras». A seu ver, é preciso decidir 
sobre o que se quer ter no espaço 
público e aquilo que se quer cele-
brar «Podemos, e devemos, ter 
no espaço público mais arte 
que celebre os valores que são 
da nossa época - tal como as ou-
tras épocas fizeram para si 
mesmas», afirma. 

Para Tavares, é também neces-
sário discutir o que se quer ou 
não manter e decidir o que se 
pode contextualizar. «Ou seja, 
manter, mas, ao mesmo tempo, 
contar a verdade toda», afirma, 
alertando que se não existir tuna 
discussão «própria de um Esta-
do de Direito» na procura de so-
luções, o que vai se vai encontrar 
são soluções «maximalistas». 

Rui Tavares lembra ainda que 
a arte pública é património cole-
tivo e, como tal, «não podemos 
tratar o património coletivo de 
outra forma que não seja atra-
vés de um debate democráti-
co», para o qual deve ser feita in-
vestigação histórica rigorosa. 

Jaime Nogueira Pinto não con-
corda e lembra que derrubar es-
tátuas é «uma moda america-
na», já que depois das estátuas dos 
generais da Confederação, foram 
derrubadas as estátuas de Colom-
bo, Lincoln e da Rainha Vitória. O 
politólogo considera que o passa-
do «pode e deve» ser discutido, 

I_' 

1,  • 

mas sem ser «destruído à luz a 
valores e das mentalidades do 
presente». «Clara Ferreira Al-
ves disse, muito acertadamen-
te, que derrubar estátuas era 
como queimar livros», afirmou, 
referindo-se a um comentário fei-
to no último episódio do Eixo cio 
Mal (curiosamente um programa 
em que a jornalista cometeu a ga-
fe- racista - de dizer que foi a uma 
«mercearia de bangladeshis» e 
em'que Pedro Marques Lopes pe-
diu desculpa por usar o termo -
racista - «preto»). 

Já Nuno Melo considerou que 
quem cometeu o ato de vandalis-
mo que decorreu em Lisboa «não 
podia ter escolhido pior símbo-
lo». «Escolher o Padre António 
Vieira como símbolo do ódio é 
um exercício de estupidez 
bronca e profundamente igno-
rante», explica ao SOL, defenden-
do que «entre outras coisas» o 
clérigo se tornou notável «pela 
defesa dos índios». 

O eurodeputado afirma ainda 
que a História de Portugal estã 
«mais do que contada» e que «o 
resto é interpretação», e subli-
nha que é importante olhar para o 
contexto histórico e não fazer uma 
interpretação dos séculos XV, XVI, 
XVII e XVIII com um «filtro que 
é de 2020». «Não devemos ter 
complexos de esquerda ou trau-
mas coloniais em relação a um 
passado que tem que ser inter-
pretado no tempo», afirma. 

Também a CML conside-
rou o ato 'inadmissível'. 

A estátua do Padre António Viei-
ra, erguida em Lisboa, foi vanda-
lizada durante a tarde de quinta-
-feira. O autor ou autores do ato de 
vandalismo tingiram as mãos, a 
boca e o hábito da escultura e dese-
nharam corações no peito das três 
representações de crianças indí-
genas. No bloco que sustenta a es-
tátua foi ainda escrito com a mes-
ma tinta a palavra «descoloniza». 

No próprio dia, a PSP mobilizou 
equipas de investigação criminal 
que se dirigiram até ao Largo 
Trindade Coelho para. segundo 
fonte oficial da força de segurança 
citada pela Lusa, «recolher mais 
e melhores meios de prova» que 
possibilitem a identificação dos 
autores do crime. 

O PCP condenou o ato de vanda-
lismo, que continua a ser investiga-
do, e, em comunicado, fonte oficial 
do partido considerou que é impor-
tante «combater os fenómenos ra-
cistas e xenófobos». ~porta não 
permitir que este ato sirva para 
animar e inculcar na sociedade 
portuguesa um clima de conflitua-
'idade racial sem sentido, iludin-
do o que o colonialismo represen-
tou do ponto de vista económico e 
de classe em toda a dimensão», 
pode ler-se na nota dos comunistas. 

Também o CDS condenou o ato 
e considerou «urgente dar respos-
ta aos vândalos e fazer com que 
a lei e a ordem se cumpram». Em 
nota à comunicação social, Fran-
cisco Rodrigues dos Santos escre-
veu ainda que «estes destruidores 
de estátuas» não se movem por 
«qualquer intuito de debate», 
acusando os autores de se mobili-
zarem pela cultura de ódio e pela 
ignorância. «Há que defender a 
História portuguesa, protegen-
do-a dos manipuladores e do ter-
rorismo cultural», escreveu. 

Ontem, André Ventura questio-
nou o Governo, sem mencionar o 
ato de vandalismo em questão, so-
bre qual o «rol de medidas» pre-
vistas para «reprimir e preve-
nir» atos de vandalismo a estátuas 
e monumentos. 

• 

Página 82



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 25,30 x 28,04 cm²

  Corte: 3 de 9ID: 87011788 13-06-2020

JOÃO LEÃO, 
DISCRETO SUCESSOR I 
DE ORIGEM GOESA 
Cristina Rita  
cristinaritaCr*solpt 

Tem 46 anos, está no Governo há 1694 dias, tal 
como o ministro cessante, é o rosto das cativações, 
tem origens goesas, tal como o primeiro-minis-
tro e Nelson Souza. E gosta de ler biografias. 
O pai chama-se Manuel Cláudio 
Fernandes, mas não deu ao filho 
João o apelido da família. Substi-
tui-o pelo nome próprio de seu 
pai E o agora ministro das Finan-
ças, sucessor de Mário Centeno, 
ficou por isso a chamar-se João 
Leão. em homenagem ao seu avó, 
Leão Fernandes, professor ainda 
hoje recordado em Pangim, Goa. 

João Leão é o novo rosto das Fi-
nanças e terá pela frente a difícil 
missão de substituir o 'Ronaldo 
do Eurogrupo'. 

O novo ministro de Estado e das 
Finanças conhece bem o Ministé-
rio, está no Governo exatamente há 
1694 dias, tal como o seu antecessor 
e começou acolaborar com o PS ao 
mesmo tempo que Centeno no pla-
no macroeconômico em 2014. Foi, 
aliás,  um dos especialistas que °mi-
nistro das Finanças demissionário 
coordenou e já na altura não era 
um estranho nos corredores do PS. 
Colaborou com o Governo de José 
Sócrates em 2009, por indicação de 
Fernando Medina, então secretá-
rio de Estado da Indústria e do Des-
envolvimento. 

Quem é João Rodrigo Reis Car-
valho Leão? O economista é natu-
ral de Lisboa, nasceu em 1974, ano 
da revolução dos cravos, e tem 
duas irmãs e dois irmãos. É dou-
torado em Economia pelo Massa-
chusetts Institute of Technology 
(IMT), e tem um mestrado em 
Economia. Desde 2008 é docente 
universitário ISCTE - Instituto 
Universitário de Lisboa. 

Apesar de ter nascido em Lis-
boa, tem origens goesas (tal como 
primeiro-ministro e o ministro do 
Planeamento, Nelson de Souza) 
através do pai. Manuel Cláudio 
Fernandes, também ele formado 
em, economia e com uma vida de-
dicada ao funcionalismo público.  

O avô, Leão Fernandes, foi docen-
te no Liceu de Pangim. em Goa. E 
as origens goesas do novo minis-
tro foram motivo de orgulho na 
antiga colónia portuguesa. O jor-
nal O Heraldo deu nota disso mes-
mo. recordando o pai, que «emi-
grou para Portugal e vive em 
Lisboa», e o avô, originário de 
Sarzora em Salcette. A mãe, Mar-
garida , foi docente de Português 
e História. Outra curiosidade é o 
facto de João Leão ser sobrinho 
(segundo o Jornal de Negócios) de 
um dos fundadores do PS, Antó-
nio Reis. antigo grão-mestre do 
Grande Oriente Lusitano. 

Para quem conhece o novo mi-
nistro, a impressão é unànime: ê 
discreto, não se pode esperar que 
dê muitas entrevistas ou decla-
rações públicas e conhece os nú-
meros e o funcionamento do Mi-
nistério das Finanças como pou-
cos. Está lá desde o final de 2015, 
tendo ganho o epíteto de «artifi-
cie das cativações», uma refe-
rência feita no passado pelo pró-
prio Mário Centeno, de quem é 
amigo. Na prática, era Leão 
quem autorizava, ou não, mais 
despesa na Administração Cen-
tral do Estado, e seguia à risca o 
processo de execução orçamen-
tal. Tanto à esquerda como à di-
reita, as queixas sobre as cativa-

 

António Mendonça 
Mendes é promovi-
do a número dois 
do novo ministro de 
Estado e das Finan-
ças. A posse é já 
esta segunda-feira 

ções (despesa prevista mas não 
efetuada) foi unia constante ao 
longo da anterior legislatura. 

Ricardo Paes Mamede, econo-
mista e docente universitário, 
conhece bem João Leão. Cruzou-
-se com ele ainda nos tempos de 
estudante e como colega no ISC-
TE. Ao SOL, o economista recor-
da o governante corno alguém 
«recatado em termos públicos, 
muito afável no trato, com 
grande capacidade e foco no 
trabalho». No PS é apontado 
mesmo como um 'workaholic', 
uma figura independente (tal 
como Mário Centeno) que gosta 
pouco de protagonismo. 

Paes Mamede lembra-o como 
uma pessoa com « formação 
bastante abrangente», que não 
percebe apenas de números, mas 
que tem um «conhecimento 
técnico, de facto, muito sólido 
e muito abrangente dentro da 
economia». 

João Leão não será uma figura 
«com uma grande experiência 
política, com uni grande domí-
nio das interações políticas» , 
como sublinha ao SOL o econo-
mista Paes Mamede. Mas desen-
gane-se quem pense que pode ser 
manipulado: «Não é um ingénuo 
do ponto de vista dos equilí-
brios de poder», afiança o econo-
mista, que lhe aponta ainda, nos 
gostos pessoais, a preferência 
pela leitura vasta de biografias. 

No seu currículo. Leão tem 
ainda a experiência de ter sido 
membro do Conselho Económi-
co e Social entre 2010 e 2014 e 
do Conselho Superior de Esta-
tística entre 2010 e 2014. Mais, 
foi também diretor do Gabinete 
de Estudos do Ministério da 
Economia entre 2010 e 2014, 
uma experiência que lhe gran-
jeou elogios até do antigo mi-
nistro da Economia de Passos 
Coelho, Álvaro Santos Pereira. 
Foi, aliás, um dos primeiros a 
reagir, no twitter, à sua escolha 
para ministro de Estado e das  

Finanças. Ao SOL, nada mais 
quis acrescentar. 

O teste suplementar 
O secretário de Estado do Orça-
mento passa esta semana a minis-
tro de Estado e das Finanças e 
terá já entre os dias 17 e 19 o pri-
meiro teste de fogo: o Orçamento 
Suplementar que irá defender em 
plena crise pandémica, económi-
ca e social provocada pela covid-19 
na Assembleia da República. 

No início desta semana. o PSD 
decide o seu sentido de voto e de-
verá viabilizar o documento. En-
tre os sociais-democratas ganha 
força a tese de que o partido pode-
rá abster-se (o que basta para via-
bilizar o documento). 

O líder do PSD já assumiu que 
tem vontade de viabilizar este or-
çamento, mas falta a decisão final. 
Contudo, o discurso será segura-
mente outro para o Orçamento de 
2021, onde não haverá espaço para 
tréguas. 

O Bloco de Esquerda, por seu 
turno, também está disposto a 
ajudar a viabilizar o Orçamento 
Suplementar, mas Catarina Mar-

  

tins, coordenadora do partido, 
lembrou'as condições bloquistas 
para votar a favor; numa entrevis-
ta ao Jornal Económico: layoff 
pago a 100 por cento, e contribui-
ções extra tanto do setor energéti-
co, como da seguradoras e da 
grande distribuição. Assim. João 
Leão poderá ver o orçamento via-
bilizado pela abstenção, mas ou-
virá críticas e também contesta-
ção, designadamente à direita. 
«Achamos que é um orçamen-
to poucochinho, de gabinete e 
que não foi construído com 
base numa ampla acessão de 
preocupações que o CDS tem 
vindo a testemunhar no terre-
no, ouvindo vários setores afe-
tados e com perdas avultados 
por esta crise», declarou ontem 
o presidente democrata-cristão, 
Francisco Rodrigues dos Santos. 

A remodelação cirúrgica 
Antes da discussão do Orçamen-
to Suplementar, haverá ainda o 
momento da posse do novo minis-
tro de Estado e das Finanças. Será 
já esta segunda-feira numa ceri-
mónia sem público, como especi-
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João Leão é o novo ministro de Estado e das Finanças 

ficou o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, na nota 
oficial em que aceitou a demissão 
de Mário Centeno. E já se sabe 
quem são os três novos secretá-
rios de Estado. Da equipa anterior 
só restará o secretário Estado dos 
Assuntos Fiscais, António Men-
donça Mendes. Que sobe a adjun-
to de João Leão. Até agora, era 
Mourinho Félix quem tinha as 
funções de adjunto, além das Fi-
nanças. De realçar que Mendon-
ça Mendes é o governante com 
maior ligação ao PS, sendo tam-
bém presidente da Federação do 
PS/Setúbal. 

Tendo em conta que a saída de 
Centeno foi anunciada de forma cé-
lere, e o seu sucessor apareceu ao 
lado de António Costa e do minis-
tro cessante no espaço de duas ho-
ras, no PS ficou claro que a remo-
delação seria cirúrgica e circuns-
crita ao Ministério das Finanças. 

Uma remodelação mais alarga-
da (que incluísse ministros, por 
exemplo) traria custos acrescidos 
numa altura em que o foco é o 
combate à crise económica e so-
cial, provocada pela covid-19. As-

  

sim, na tomada de posse de João 
Leão como ministro de Estado e 
das Finanças, fica completa a 
equipa com os nomes de Miguel 
Cruz, até agora presidente da Par-
pública (também envolvido no 
processo da TAP), para o Tesouro 
(onde estava Álvaro Novo) e João 
Nuno Mendes, que está a negociar 
o plano para a restruturação da 
TM', será o novo Secretário de Es-
tado das Finanças (onde estava 
Mourinho Félix). 

A maior novidade é o regresso 
de Cláudia Joaquim ao Governo. 
A ex-secretária de Estado da Se-
gurança Social ficará com a pasta 
que era do novo ministro, a da se-
cretaria de Estado do Orçamento. 
A ex-governante chegou a ser es-
colhida para integrar a Santa 
Casa da Misericórdia após ter sal-
do do anterior Governo. 

Estas soluções podem revelar o 
foco do Ministério das Finanças 
em relação ao futuro da TAP. E 
João Nuno Mendes esteve presen-
te na conferência de imprensa 
dada pelo ministro das Infraestru-
turas, Pedro Nuno Santos. Resta sa-
ber como será a relação entre as  

duas pastas daqui para afrente. Na 
saída de Centeno, recorde-se, Pe-
dro Nuno Santos assumiu os elo-
gios ao governante, mas também a 
«tensão saudável» entre ambos. 

Nomes à parte, a saída de Cen-
teno do Governo deixou um las-
tro de elogios pelo trabalho fei-
to, mas também uma ideia no PS 
e fora dele: o Governo ficará 
mais fraco sem o ministro de Es-
tado e das Finanças, ampliando 
ofoco da responsabilidade políti-
ca nas mãos do primeiro-minis-
tro, António Costa. 

«Nunca um Governo minori-
tário teve um primeiro-minis-
tro tão dominante do Governo 
e do sistema político. Siza Viei-
ra não compensa Centeno pois 
não é um verdadeiro indepen-
dente pelas relações de amiza-
de com o primeiro-ministro. De 
pesos pesados partidários so-
bra Augusto Santos Silva. E até 
o Presidente [da República] de-
pende deste primeiro-minis-
tro», escreveu no twitter a ponto-
ioga Marina Costa Lobo. logo no 
dia do anúncio de saída de Mário 
Centeno. 
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PARA ONDE VAI O 

RONALDO 
DAS FINANÇAS? 
Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@solot 

O ministro das Finanças demissionário não es-
conde a ambição de ir para governador do Ban-
co de Portugal. Em relação à liderança do Eu-
rogrupo, já preparou a sua substituição. 
«/liado o que é bom tem um fim», 
é desta forma que anunciou a sua 
despedida na reunião do Eurogru-
po, mantendo-se, ainda assim, em 
funções até ao dia 12 de julho. Ape-
sar das suas apostas - reforma da 
zona euro e a concretização do 
aprofundamento da União Econó-
mica e Monetária e da União Ban-
cária-ter ficado por cumprir; dois 
anos e meio depois, na hora da des-
pedida os elogios foram rasgados. 
O comissário europeu da Econo-
mia, Paolo Gentiloni, reforçou o 
reconhecimento generalizado ao 
trabalho de Centeno ao longo do 
seu mandato. 

«Foi absolutamente notável», 
disse Gentiloni, acrescentando 
que «não é a última reunião, por 
isso ainda não é altura de dizer 
adeus, mas já é altura de dizer 
`muito obrigado', Mário». 

Certo é que o tiro de partida 
para a eleição do novo presidente 
do Eurogrupo já foi dado. Mário 
Centeno liderou, esta semana, a 
penúltima reunião, depois de ter 
anunciado na terça-feira que ia 
abandonar a pasta das Finanças e 
que não se iria candidatar a um se-
gundo mandato. Para já, a minis-
tra da Economia e Finanças de Es-
panha, Nadia Calvifio, o ministro 
das Finanças da Irlanda, Paschal 
Donohoe e o ministro das Finan-
ças do Luxemburgo, Pierre Gra-
megna são os nomes apontados 
para o suceder. 

Mas Centeno já antecipou um 
«novo ciclo» não só em termos de 
liderança, mas também de políti-
cas. A mensagem foi passada nas 
redes sociais e aproveitou ainda 
para lembrar que agora é «altu-
ra de proteger o euro de estra-
tégias divergentes», acrescen-
tando também que é importante  

«assegurar que as perspetivas 
da Zona Euro são tidas em con-
ta na forma como vamos gas-
tar os novos recursos», apontan-
do para o acordo do pacote de 
emergência de 540 mil milhões de 
euros de apoio a famílias, empre-
sas e países. 

Liderança 
Mário Centeno chegou à lideran-
ça do Eurogrupo em janeiro de 
2018. A desconfiança inicial - por 
ser titular da pasta das Finanças 
de um novo Governo de geringon-
ça, apoiado por uma maioria par-
lamentar de esquerda e com a 
aposta em reverter a política de 
austeridade levada a cabo pelo Go-
verno de Passos Coelho - deu lu-
gar à consagração, em parte, por 
ter posto as contas portuguesas 
em ordem. 

Recorde-se que, nos seus pri-
meiros meses em funções, o Go-
verno teve como principal missão 
em Bruxelas lutar contra as anun-
ciadas sanções a Portugal, devido 
ao défice excessivo, de 4,4% do 
Produto Interno Bruto (PIB), re-
gistado no final de 2015, tendo a 
Comissão Europeia acabado por 
desistir das sanções em julho de 
2016. Centena conseguiu encerrar 

Mário Centeno 
anunciou esta 
semana que iria 
abandonar a pasta 
de ministro 
das Finanças. 
Uma situação 
já expectável 

não só o dossiê de Procedimento 
por Défice Excessivo sob o qual o 
país se encontrava desde 2009, 
como as agências de notação fi-
nanceira começaram a melhorar 
a sua avaliação da dívida sobera-
na portuguesa. 

Trabalhos esses que levaram, 
em maio de 2017, o alemão 
Wolfgang Schãubl a batizá-lo de 'o 
Ronaldo do Ecofm'. 
No seu currículo fica o anúncio de 
um acordo 'histórico' com as au-
toridades gregas - no final de uma 
maratona negociai - sobre a con-
clusão do terceiro programa de as-
sistência à Grécia, consumada em 
agosto, e que, nas palavras do pró-
prio, representou o «final dos úl-
timos resquícios da crise do eu-
ro», já que pós fun ao ciclo de res-
gates a países na zona euro no 
quadro da crise económica e finan-
ceira, entre os quais Portugal 
(2011-2014). 

Mas o que irá marcar mais a sua 
passagem pelo Eurogrupo será a 
profunda crise provocada pela 
pandemia da covil-19, que ainda 
não é possível avaliar o seu real 
impacto, apesar das projeções tan-
to do Fundo Monetário Internacio-
nal e do Banco Central Europeu 
não serem nada animadoras. Se a 
primeira entidade aponta para 
uma queda da zona euro na ordem 
dos 7,5%, a segunda fala numa re-
cessão de quase 9% já este ano. 

Conflitos internos 
Apesar de ter posto as contas de 
Portugal em ordem e ter alcança-
do, pela primeira vez, o primeiro 
excedente orçamental da história 
da democracia (0,2% do PM), nem 
sempre o seu trabalho criou con-
senso. A par das dúvidas por par-
te dos credores internacionais em 
relação à estabilização do setor fi-
nanceiro, com a resolução do Ba-
n if e a reestruturação da Caixa 
Geral de Depósitos (CGD), uma 
das primeiras 'guerras' nacionais 
girou em torno dos salários da ad-

  

ministração do banco público, o 
que acabou por levar António Do-
mingues a bater com a porta. Face 
à polémica criada, Mário Centeno 
viu-se obrigado a dizer que o seu 
lugar estava à disposição «desde 
o dia em que assumiu funções». 

Também internamente houve 
quem duvidasse das capacidades 
do ministro das Finanças. Carlos 
César chegou a admitir que não o 
escolheria para ser «orador num 
comício», uma afirmação a que 
Centeno disse apenas: «O exercí-
cio de governação não é um co-
mício». 

A injeção em torno do Novo Ban-
co acabou por estalar o verniz en-
tre o ainda ministro das Finanças 
e António Costa, levando Centeno 
várias vezes a garantir que a trans-
ferência de 850 milhões de euros 
para a instituição financeira lide-
rada por António Ramalho não ti-
nha sido feito à revelia do primei-
ro-ministro. E até à sua demissão  

passou um curto espaço de tempo. 
Esta semana admitiu que a sua re-
lação com António Costa foi «sau-
davelmente tensa». Em entrevis-
ta à RTP, Mário Centeno revelou 
também que a decisão de sair «foi 
construída juntamente com o 
primeiro-ministro, num contex-
to de grande responsabilidade». 
E voltou a garantir que «não hou-
ve nenhuma deterioração, nem 
seria sério. Ficaria desgostoso 
de exercer o lugar de ministro 
das Finanças sem ter uma rela-
ção clara e transparente com o 
primeiro-ministro». 

Quanto ao seu futuro não escon-
de a ambição: Banco de Portugal, 
mas garante que a decisão cabe ao 
próximo ministro das Finanças e 
ao primeiro-ministro. E não vê in-
compatibilidades nesta mudança. 
«Ser governante não é um ca-
dastro», revelou, lembrando que 
só em Portugal é que existem es-
sas restrições. 
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Mário Centeno nunca escondeu a sua simpatia pelo cargo de governador do Banco de Portugal 

Calendário aperta para o BdP 
Contra-relógio no Par-
lamento para aprovar 
projeto do PAN que pre-
vê 'período de nojo' de 5 
anos para políticos. 

Apesar de ainda nào haver uma 
decisão sobre o sucessor de Car-
los Costa no Banco de Portugal, o 
primeiro-ministro irá ouvir os 
partidos, a seguir à aprovação fi-
nal global do Orçamento Suple-
mentar Até lá. o PAN tenta urna 
solução legal que crie um 'perío-
do de nojo' obrigatório que evite 
que os políticos passem para en-
tidades de supervisão, sem qual-
quer interregno de atividade. . 

O projeto de lei foi aprovado 
apenas com os votos contra do PS, 
mas não é líquido que veja a luz  

do dia a tempo de ser aplicável ao 
caso de Mário Centeno. 

Vamos por partes. O processo 
de debate na especialidade, após 
a aprovação na generalidade, im-
plica unia análise de semanas (se-
não meses). Depois, mesmo com 
o pedido do PAN para acelerar o 
processo até esta quarta-feira, não 
é líquido que a intenção do parti-
do. liderado por André Silva, con-
siga garantir o consenso necessá-
rio para o efeito. 

Além disso. o PSD, que ajudou 
a viabilizar o projeto do PAN (tal 
como o do PEV sobre entidades 
reguladoras), não concorda que o 
`período de nojo' seja tão longo. 
Cinco anos é muito e os sociais-
-democratas defendem uma pausa 
inferior. entre um ano e dois anos. 
Assim, mesmo que haja consen-

  

so nesta matéria (com a alteração 
de prazos e redução do período de 
nojo), há ainda outro problema: a 
aprovação final global de um tex-
to comum terá de ser feita até 3 de 
julho. E deverá seguir para Belém 
para promulgação. 

O chefe de Estado ficaria com o 
dossié nas mãos e teria de decidir 
rapidamente em que sentido se 
pronunciaria a tempo de se publi-
car a nova legislação em Diário 
da República. E tudo teria de es-
tar pronto, e em vigor, até ao dia 7 
de julho. antes de António Costa 
decidir quem será o sucessor de 
Carlos Costa. Ou seja, qualquer 
que seja a versão final do projeto 
de lei do PAN não deverá travar a 
ida de Mário Centeno para o Ban-
co de Portugal se Costa assim 
também o entender Cristina Rita 
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Principal desafio será incentivar regresso ao consumo, defendem analistas :'-~1121"--13111111~,- ft 

Mudanças 
em tempos 
difíceis 
para 
a economia 
Daniela Soares Ferreira 
daniela.frreira@sol.pt 

João Leão assume o comando numa altura em 
que as perspetivas económicas não são anima-
doras. Analistas defendem que o novo minis-
tro das Finanças não deverá comprometer me-
tas do Governo que passa pelo incentivo do re-
gresso ao consumo. 

João Leão assume a pasta das Fi-
nanças numa das mais difíceis al-
turas da economia portuguesa. Foi 
o próprio que anunciou as previ-
sões pouco animadoras para este 
ano: um défice orçamental de 6,3% 
do produto interno bruto (PIB) já 
este ano. A descida foi provocada, 
essencialmente pelo aumento da 
despesa e a redução da receita face 
àpandemia. Recuperar a economia 
já não está nas mãos de Mário Cen-
teno, mas João Leão deverá conti-
nuar o trabalho do seu antecessor. 
Pelo menos é essa a opinião de An-
dré Pires, analista da XTB: «A subs-
tituição do ministro das Finan-
ças não deverá pôr em causa a 
atual linha estratégica do Gover-
no uma vez que João Leão já ocu-
pava a secretaria de Estado do 
Orçamento há cinco anos, esten-
do diretamente envolvido com a 
elaboração orçamental das con-
tas públicas». Por tudo isto, André 
Pires não tem dúvidas: «Esta subs-
tituição procura, por isso, uma 
continuidade», diz ao SOL. 

Questionado sobre se a mudan-
ça de ministro das Finanças não 
poderá alterar metas ou objetivos, 
Francisco Alves, analista da cor-
retora Infinox, admite que esse ce-
nário pode ocorrer. «Observar-
mos alguma instabilidade nos 
próximos dias, mas tendo em  

conta que o plano e as metas 
estabelecidas serão iguais, não 
haverá grandes alterações», re-
fere ao SOL. 

Sobre se será ultrapassar as me-
tas previstas em relação à queda do 
PIB, dívida e taxa de desemprego, 
oanalista defende que «tendo em 
conta a situação atual, não ver 
ser fácil atingir as metas previs-
tas pelo Governo. Existe risco de 
a queda do PIB ser maior que a 
esperada, como também um 
maior aumento do desemprego». 

As metas do Orçamento de Es-
tado (OE) Suplementar já foram 
reveladas: a despesa pública vai 
crescer 13,1% este ano, um valor 
quase duas vezes superior ao do 
ano passado. A subida dos gastos 
públicos em conjunto com a que-
bra da receita trouxeram estra-
gos: um buraco orçamental de 
13,675 milhões de euros, o que si-
gnifica um défice de 6,3% em per-
centagem do PIB. 

'A substituição do 
ministro das Finan-
ças não deverá põr 
em causa a atual 
linha estratégica' 

Já o rácio da dívida pública pas-
sará dos 117,7% do PIB para os 
134,4%. «Este aumento é, em 
parte mas apenas uma peque-
na parte, justificado por uma 
deterioração do saldo primário 
que tem um peso de 3,2 pontos 
percentuais nesta evolução e é 
maioritariamente justificado 
pela queda do PIB», explicou 
Mário Centeno. 

De um orçamento para o outro, 
oendividamento líquido aumen-
tou para os 20,3 mil milhões - qua-
se o dobro —para aligeirar o 'bura-
co' orçamental. 

A despesa com subsídios sobe 
233,3%, fixando-se nos 2,957 mi-
lhões de e= principalmente de-
vido às medidas de apoio a empre-
sas, como o layoff. 

O recentemente apresentado 
Programa de Estabilização Eco-
nómica e Social (PEES) terá um 
custo de 1,635 milhões de euros 
para o Orçamento do Estado. No 
entanto, poderá dar um estímulo 
de 5 mil milhões de euros. 

No OE Suplementar está ainda 
previsto o apoio à TAP (ver pági-
na 60) mas não ao Novo Banco. 

Previsões pouco animadoras 
A verdade é que João Leão assume 
ocomando numa altura em que as 
perspetivas não são as melhores e  

entidades como o Conselho das Fi-
nanças Públicas, o Instituto Nacio-
nal de Estatística, o Fundo Monetá-
rio Internacional ou mais recente-
mente a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
(OCDE) preveem grandes contra-
ções na economia. Os mais recen-
tes dados são da OCDE que prevé 
para Portugal, já este ano, um re-
cuo de 11,3% do PIB assumindo 
uma segunda vaga. Já o desempre-
go poderá aumentar para 13%. A 
contribuir para a queda está, se-
gundo a OCDE, o comportamento 
negativo de todas as componentes 
do PIB, à exceção da despesa do Es-
tado. E estas são, até agora, as pre-
visões mais 'positivas'. 

Quanto ao desemprego, André 
Pires não tem dúvidas que os nú-
meros só não são maiores por me-
didas adotadas pelo Governo. 
como é o caso do layoff: Mas o ce-
nário pode mudar de figura: «No 
entanto, a quebra na atividade 
das PMEs terá sequelas dificeis 
de curar. Algumas empresas, 
não vendo viabilidade econó-
mica em continuar a sua ativi-
dade com o número de funcio-
nários atuais nem tendo os re-
cursos para despedir pessoal, 
poderão ver-se constrangidas 
a abrir falência, o que levará a 
um nível de desemprego cres-

  

cente e prolongado no tempo», 
prevê o analista da XTB. 

O analista relembra a «enorme 
incerteza que paira sobre o fu-
turo» no que diz respeito a uma 
segunda vaga ou à vacina contra 
ovírus mas não tem dúvidas que 
as empresas recuperarão e volta-
rão à normalidade «tanto da par-
te de ajudas do Estado como da 
parte da oferta e procura». 

E não tem dúvidas de quais serão 
os maiores desafios futuros: «Será 
incentivar o regresso do consu-
mo aos níveis pré-pandémicos. 
Indústrias, estabelecimentos, co-
mércio, podem reabrir mas, se 
os consumidores não voltarem 
às ruas, a recuperação está com-
prometida», defende. 

Recessão mais profunda 
desde a II Guerra Mundial 
O Banco Mundial fez as contas e 
aqui os dados também não são 
animadores. É prevista uma re-
cessão mundial de 5,2% já este 
ano, que será a mais profunda em 
80 anos, «apesar das politicas 
sem precedentes» de mitigação. 

Segundo as Perspetivas Econó-
micas Mundiais, caso estas esti-
mativas se confirmem, «esta se-
ria a recessão mundial mais 
profunda desde a II Guerra 
Mundial e quase três vezes tão 
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acentuada como a recessão glo-
bal de 2009►►. 

Ainda assim, André Pires consi-
dera que o tempo de recuperação 
desta crise será menos do que a de 
2009, pelo menos a nível global. 
«Primeiramente, devido a uma 
maior preparação e coordena-
ção entre os países europeus. E 
em segundo, uma vez que pode-
mos pensar na crise provocada 
pela Covid-19 como uma 'crise 
artificial', no sentido em que os 
fundamentos do mercado e da 
economia não foram afetados di-
retamente, mas indiretamente, 
devido ao impacto das medidas 
de confinamento o bloqueio, as 
quais provocaram forte abalo 
na oferta e na procura», explica. 

Já Francisco Alves relembra 
que a crise de 2009 e a crise global 
de agora são diferentes. «Em 
2009, temos uma profunda cri-
se financeira, onde grande par-
te da economia global se encon-
trava em grande instabilidade 
financeira. Atualmente, sofre-
mos uma crise pandémica à es-
cala global, o que forçou uma 
quarentena obrigatória, conge-
lando assim a economia». Face 
a estas diferenças, o analista acre-
dita que «esta recuperação será 
mais facilmente ultrapassada». 

As várias previsões já elabora-

  

das, quer à escala global quer à es-
cala nacional, apontam para um 
crescimento tímido ou para uma 
retoma «historicamente fraca» 
já a partir do próximo ano. O ana-
lista defende que «a vacina terá 
um impacto gigante na recupe-
ração económica. Com o aumen-
to do investimento e consumo 
em massa, penso que será pos-
sível uma recuperação maior 
que a prevista», diz ao SOL. 

A recuperação já a partir do 
próximo ano é, aliás, apontada 
por várias entidades. No entanto, 
«neste momento é muito dificil 
prever a recuperação económi-
ca tendo em conta que o vírus 
ainda não está dominado», re-
fere Francisco Alves. 

Contribuição adicional 
prevista no PEES irrita banca 
O PEES. publicado em Diário da 
República no final da semana pas-
sada, contém uma medida que 
visa criar um adicional de solida-
riedade sobre o setor bancário no 
valor de 0,02 pontos percentuais 
«cuja receita é adstrita a con-
tribuir para suportar os custos 
de resposta à atual crise». O 
montante arrecadado - estimado 
pelo Governo em 33 milhões de eu-
ros - será consignado ao Fundo de 
Estabilização Financeira da Segu-
rança Social, refere o documento. 

Quem não reagiu bem a esta 
medida foi a principal visada, a 
banca, que diz «desconhecer e 
não compreender» as razões 
que justificam aplicar uma 
contribuição adicional de soli-
dariedade «apenas ao setor 
bancário►► e que, «a ser neces-
sária, não deveria incidir pre-
cisamente sobre este setor», de-
fende a Associação Portuguesa de 
Bancos (APB). 

«Qualquer taxa de solidarie-
dade, a ser necessária, não deve-
ria incidir precisamente sobre o 
setor que, quer no presente, 
onde vem apoiando decisiva-
mente famílias e empresas, mas 
essencialmente no futuro, tem 
um papel determinante na recu-
peração da atividade económi-
ca», diz a entidade liderada por Fer-
reira de Oliveira. 

A entidade defende ainda que 
«não deveria, ainda, deixar de 
se ter em consideração que o 
sistema bancário, em conse-
quência da brutal recessão pro-
vocada pela pandemia e do au-
mento do incumprimento do 
crédito que sempre ocorre nes-
tas circunstâncias, poderá ser 
um dos setores mais afetados». 

.4 • 

F. 

• 4 ,5r ek 

41. 

Página 88



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 17,80 x 12,81 cm²

  Corte: 9 de 9ID: 87011788 13-06-2020

ANTÓNIO SARAIVA 

`0 GOVERNO 
ATRASOU-SE NA 
RESPOSTA A CRISE 
ECONOMICA' 
'CONHEÇO BEM ANTÓNIO CISTA 
SILVA. FOI UMA BOA OPÇÃO 
Págs. 54-59 

14, 

r 

M
A

f A
L

G
A

 G
O

M
E

S
 

CONSELHEIRO EDITORIAL: JOSÉ ANTÓNIO SARAIVA EDIÇÃO N.o 720 13 JUNHO 2020 4€ WWW.SOLPT 

ISALTINO MORAIS 

`CAVACO CHAMOU-ME PARA 
RESOLVER O PROBLEMA 
DAS BARRACAS NO PAIS' 
`NA PRISÃO VI A FACE MAIS NEGRA DO ESTADO' 
'SOU MAÇOM COM MUITA HONRA. SOU MAÇOM E SOU CATÓLICO' 
Pãgs. 14-21 

Diretor Mário Remires 
Diretor Executivo Vítor Rainho 

Dir. Exec. Adj. José Cabrita Saraiva 
Sub-Dir. Exec. Marta F. Reis 
Dir.de Arte Francisco Alves 

ORDEM QUER HOSPITAIS MILITARES v,~ 

Miguel Guimarães: 'Tivemos bons resultados à custa dos doentes não covid'  Págs. 28-31 

DE PREVENÇAO PARA SEGUNDA VAGA 

RACISMO E COLONIZAÇÃO 
AGITAM ESQUERDA E DIREITA 
Portugal não escapa à onda de manifestações e de atos de vandalismo contra o racismo 
e o colonialismo. Esquerda e direita trocam argumentos a reboque dos radicais 
João Cotrim Figueiredo: 'Os extremos tocam-se no ataque à liberdade' 
O exemplo do Governo português: além do primeiro-ministro, 
há mais dois ministros com origens em Goa (João Leão e Nelson de Souza), 
uma ministra luso-angolana (Francisca Van Dunem) 
e um secretário de Estado de etnia cigana (Carlos Miguel)  Págs. 6-13 e 40 

••• 

 
 

 

 

Maddie 
Judiciária 
continua a 
relativizar 
novas provas 
Pãgs. 34-35 

Macau 
Condenado 
por corrupção 
quer cumprir 
pena em Portugal 
Pág. 36 

Mark Chapman 
Assassino de John 
Lennon pede saída 
precária ao fim 
de 20 anos 
b,L 

Nas bancas bancas 
O livro censurado 
que Herberto 
Helder não quis 
reeditar 
Págs. 42-43 

mantovani 
Cozinha e Banho 

www.mantovani.pt  

 

 

Página 89



A90

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 62

  Cores: Cor

  Área: 20,18 x 16,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87011834 13-06-2020

Taxa pode pode variar entre 6% 23% consoante o consumo 11~ 

IVA da luz 
pode ser 
ajustado 
Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@sol,pt 

Portugal tem luz verde para adequar IVA da 
luz aos escalões de consumo. Famílias que con-
somem menos passam a ter taxa mais baixa. 

O Comité do IVA da Comissão 
Europeia não manifestou uma 
oposição à mudança solicitada 
pelo Governo português para 
adequar esta taxa na fatura da 
luz ao escalão do consumo. Esta 
decisão permite que as famílias 
com menos consumo energético 
passem a ter uma taxa de NA in-
ferior à atual, variando entre um 
mínimo de 6% e um máximo de 
23%, consoante o consumo. 

Em dezembro passado, Antó-
nio Costa anunciou ter enviado 
uma carta à presidente da Co-
missão Europeia, Ursula Von 
Der Leyen, a solicitar autoriza-
ção para alterar os critérios do  

IVA da energia para permitir 
uma variação da taxa em função 
dos diferentes escalões de con-
sumo. Já no final de maio, o pri-
meiro-ministro revelou que «no 
Orçamento do Estado para 
2020, foi concedida a autori-
zação ao Governo para poder 
reduzir o IVA da energia de 
uma forma financeiramente 
responsável». 

Recorde-se que cabe ao Tribu-
nal de Justiça da União Europeia 
decidir se uma medida constitui 
uma violação do princípio da neu-
tralidade do NA ou se causa qual-
quer distorção da concorrência a 
nível comunitário. 
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DISCURSODIRETO 

Roque da Cunha, do Sindicato Independente 
dos Médicos, fala da situação da Grande Lisboa 

"FALTA ORGANIZAÇÃO 
PARA LIDAR COM A COVID" 
13  CM- Foram reali-

 

zados mais de 14 mil 
testes à Covid-19 
em empresas de ris-

 

co de Lisboa. Des-

 

ses, 5% deram posi-

 

tivo. Como comenta 
esta situação? 
- A prioridade deve ser 
acompanhar as pessoas infe-

 

tadas, os seus contactosfa - 
miliares e profissionais. Não 
adianta fazer testes de forma 
cega, porque os resultados 
vão ser dececionantes. 
- Que experiência tem da 
evolução pandémica? 
- Tenho doentes que preci-
sam de ser acompanhados 
mas que, por incompetência 
e incapacidade de organiza-
ção não têm tido esse acom-

  

panhamento. 
- Há falta de organi-

 

zação? • 
- Em particular da 
Autoridade de Saú-
de de Lisboa e Vale 
cio Tejo, que deixa 
passar mais de uma 

semana para fazer o controlo 
epidemlólógico dos infeta-
dos. Quando se põem as 
equipas de comunicação a 
gerir pandemias em vez das 
autoridades competentes, 
correm-se riscos. 
-  Como remediar? 
- Portugal teve mais infeta-
dos nesta semana do que Es-
panha, França e Itália. O Dr. 
Durval (delegado de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo) já 
devia ter pedido ajuda. r A.M.R. 
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o som 
CLÁUDIA 
JOAQUIM 
SEC. EST. DO ORÇAMENTO 

xb  

A ex-secretária 
de Estado da Se-
gurança Social 
regressa agora 
ao Governo para 
assumir a secre-
taria de Estado do 
Orçamento. 

O DESCE 
ANA MENDES 
GODINHO 
MINISTRA DO TRABALHO 

O Sindicato dos 
Motoristas de 
Matérias Perigo-
sas acusa a mi-
nistra de ignorar 
pedidos de reu-
nião sobre ilegali-
dades no setor. 
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ORE 
PEDRO SOARES 
DOS SANTOS 
PRES. JERÓNIMO MARTINS 

O grupo dono das 
lojas Pingo Doce 
vai investir na 
produção de uva 
biológica sem 
grainha em parce-
ria com a Herdade 
Vale da Rosa. 

ØESCE 
ANTONOALDO 
NEVES 
PRES. COM. EXEC. TAP 

40-

 

Amanhã a compa-
nhia aérea reúne-
-se com sindica-
tos do setor. Em 
cima da mesa, es-
tarão despedi-
mentos e redução 
de voos. 
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A petição “Legalização da prostitui-

ção em Portugal e/ou despenalização 

de lenocínio, desde que não seja por 

coacção”, que se encontra no Parla-

mento, não desagrada só a quem na 

Plataforma Portuguesa dos Direitos 

das Mulheres (PPDM) equipara pros-

tituição a violência, mas também a 

quem se bate pela legitimação da pro-

ssão dentro do Movimento dos Tra-

balhadores do Sexo (MTS). 

Na sua posição pública, o MTS arra-

sa a petição, que termina com uma 

proposta de projecto de lei: “Não con-

sideramos esta petição minimamen-

te pensada para garantir direitos 

laborais e humanos a trabalhadores 

do sexo. (...) Não há nada pensado 

para nos proteger, legalmente, de 

clientes e, no caso dessa legalização, 

de donos de bordéis exploratórios.” 

Naquele articulado, o MTS encon-

tra “zero preocupação acima de tudo 

com os trabalhadores do sexo mais 

marginalizados: trabalhadores 

migrantes, trabalhadores trans, tra-

balhadores em situação habitacional 

instável, etc.”. “Sendo o pior a suges-

tão indirecta e melhor pensada de 

que trabalhadores migrantes devem 

ser culpados, perseguidos, deporta-

dos, ‘erradicados’ (citando a própria) 

[Ana Loureiro, a primeira peticioná-

ria] por necessitarem de trabalhar, ao 

invés de se pensar em formas de os 

ajudar a regularizar-se e mantê-los 

seguros. Entendemos que a petição 

tem em vista zelar pelos interesses de 

donos de bordéis e não pelos nossos, 

e criticamos profundamente a a rma-

ção de que fala ‘por todas’, quando 

pretende, de forma profundamente 

xenófoba, criminalizar ainda mais a 

camada que mais necessita de direi-

tos e protecção.” 

 

Os sistemas legais 

Para perceber o que está em causa, 

ajuda ter em conta que existem três 

sistemas mais ou menos clássicos: o 

protecionista (que encara a prostitui-

ção como um crime a erradicar, enca-

rando quem vende serviços sexuais 

como criminoso), o abolicionista (que 

não criminaliza a prostituição em si, 

mas a sua exploração), o  regulamen-

tarista (que, em nome da ordem e da 

saúde pública, aceita a actividade 

como um negócio e prevê um enqua-

dramento legal especí co). 

O que a primeira signatária, Ana 

Loureiro, defende, naquela petição é 

um sistema regulamentarista. A acti-

vidade ca limitada a pessoas maiores 

de 21 anos, portuguesas ou estrangei-

ras em situação regular, que se sujei-

tem a exames médicos de seis em seis 

meses e sejam portadoras de um ates-

tado de aptidão para trabalhar. E deve 

ser exercida, mediante contratos de 

prestação de serviços, em estabeleci-

mentos de serviços sexuais devida-

mente registados. 

“Isto é uma regulamentação sani-

tarista que não faz sentido actualmen-

te, é própria do século XIX”, comen-

ta Alexandra Oliveira, professora da 

Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto 

que há mais de 20 anos estuda estas 

matérias. De que serve forçar alguém 

a sujeitar-se a exames de seis em seis 

meses, quando, em qualquer momen-

to, se não usar protecção, pode apa-

nhar uma doença sexualmente trans-

missível? “O que faz sentido é sensi-

bilizar as pessoas para a importância 

da prevenção e dos exames médicos. 

Obrigá-las não funciona. Já aconteceu 

aqui. Muitas cavam clandestinas. 

Preferiam andar a fugir à polícia.”  

No livro As Vendedoras de Ilusões 

(Notícias Editorial), a investigadora 

explica que, por cá, na origem do 

modelo regulamentarista esteve um 

surto de sí lis entre militares, em 

1853, no Porto. Este e outros conce-

lhos começaram a de nir o que  

era uma meretriz, uma tolerada ou 

“uma mulher pública”, como então  

se chamava. Em poucos anos,  

quase todos os distritos criaram o seu 

regulamento. As mulheres matricu-

lavam-se, sujeitavam-se a inspecções 

periódicas e apresentavam livrete. 

todos os aspectos, incluindo o lenocí-

nio simples, que penaliza as pessoas 

que querem trabalhar juntas e parti-

lhar despesas. “Uma trabalhadora do 

sexo não pode contratar uma maqui-

lhadora, um segurança ou um moto-

rista”, exempli ca Maria Margarida. 

Qualquer um deles, hoje, pode sentar-

se no banco dos réus, sob acusação 

de, pro ssionalmente ou com inten-

ção lucrativa, facilitar a prostituição. 

“Não estamos em concordância 

que bordéis sejam o único local onde 

se tem segurança e higiene para tra-

balhar, não estamos em concordân-

cia com defender os direitos de donos 

Isto é uma 
regulamentação 
sanitarista que não 
faz sentido, própria 
do século XIX 
Alexandra Oliveira 
Professora na Universidade  
do Porto

“A petição zela pelos interesses de 
donos de bordéis e não pelos nossos”

Proposta prevê que prostituição se pratique apenas em locais 
registados e exclui pessoas em situação irregular. Movimento 
dos Trabalhadores do Sexo e Plataforma dos Direitos das 
Mulheres falam em motivações racistas e xenófobas

Prostituição
Ana Cristina Pereira

A actividade foi proibida em 1962, 

depois de diversas disposições legais 

irem apertando o controlo. “O proi-

bicionismo acentuou a exposição das 

prostitutas a perigos vários, em que 

às agressões e assaltos havia que jun-

tar as rugas policiais”, escreveu. “O 

medo da polícia que as levava presas 

não residia apenas na consequente 

perda de liberdade, com o que isso 

signi cava, nomeadamente o aban-

dono forçado dos lhos e a humilha-

ção. O temor da polícia também advi-

nha das experiências de abusos poli-

ciais e da forma discricionária como 

estes exerciam a autoridade.” 

Essa lei, que as empurrou “para a 

rua e para a clandestinidade”, vigo-

rou até 1983. Desde então, não é cri-

me comprar, nem vender sexo, mas 

é crime, “pro ssionalmente ou com 

intenção lucrativa, fomentar, favore-

cer ou facilitar” esse negócio. Mesmo 

que os envolvidos sejam todos adul-

tos a agir de livre vontade (lenocínio 

simples), o que tem dividido o Tribu-

nal Constitucional, já que nestes casos 

não está em causa a liberdade sexual 

de quem se prostitui. 

 

“Descriminalização total  
do trabalho sexual” 

O que o MTS defende é o que alguns 

consideram um sistema novo (des-

criminalização) e outros apenas 

uma variante do modelo regulamen-

tarista. Assume que a prostituição 

voluntária, de adultos, é um traba-

lho, mas recusa um tratamento dife-

renciado. “Não queremos um regu-

lamento especí co, que vai trazer 

controlo sanitário e policial e 

aumentar o estigma e a violência”, 

explica Maria Margarida, porta-voz 

do movimento, dando o exemplo da 

Alemanha, onde a actividade é proi-

bida numas ruas e permitida nou-

tras. Querem inscrever-se nas Finan-

ças e na Segurança Social e ter direi-

tos e deveres iguais aos de qualquer 

outro trabalhador. É o modelo da 

Nova Zelândia, com uma variante 

que será apresentada adiante. 

Este modelo implica despenalizar 
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PAULO PIMENTA

de casas acima dos nossos, e senti-

mos que esta sugestão pretende 

implementar um sistema onde o 

Estado só tornaria legal trabalhar em 

bordéis, para outrem, e com imensa 

burocracia para o efeito”, lê-se na 

posição pública. “Pretendemos 

poder trabalhar como necessitarmos, 

organizar-nos e ajudar-nos mutua-

mente sem incorrer em crime: em 

apartamentos, na rua, ou em bordéis, 

mas com a possibilidade desses 

serem autogeridos.” 

O que a PPDM defende, por sua 

vez, é uma variante do sistema aboli-

cionista: o neoabolicionismo, tam-

Liberdades e Garantias, com a parti-

cipação da Comissão de Trabalho e 

Segurança Social. O relatório sobre a 

petição e a audição está a ser feito e 

terá de ser votado antes de o assunto 

subir ao plenário, o que já só deverá 

acontecer na próxima legislatura, 

uma vez que todas as sessões estão 

agendadas.  

Desde já, a PPDM insta o Estado a 

criar condições para que ninguém 

tenha de se prostituir e a desenvol-

ver “uma estratégia nacional inte-

grada para apoio a pessoas que, em 

Portugal, pretendam sair do sistema 

da prostituição, com programas de 

saída enquanto política pública de 

um Estado social” (na sessão de dia 

4, o PAN já anunciou que está a pre-

parar uma iniciativa legislativa nesse 

sentido e o PCP reclama-a há muito). 

E insta também o Estado a “dissua-

dir qualquer prática estigmatizante 

ou discriminatória contra pessoas 

que se prostituem”. 

“Num momento em que estamos 

a viver e vamos viver as consequên-

cias económicas e sociais da covid-19 

e há maior risco de as mulheres 

serem atiradas a prostituição, ter 

este debate é importante”, conside-

ra Ana So a Fernandes. “É impor-

tante no sentido de poder criar pro-

gramas que as possam apoiar, pro-

gramas de ajuda para as que querem 

sair. A esmagadora maioria nunca 

quis fazer disto vida, mas as circuns-

tâncias empurraram-nas.” 

O MTS exige ter uma voz no debate. 

Tentando conduzi-lo para um mode-

lo “inovador e progressista”, deverá 

lançar o seu próprio manifesto e a sua 

própria petição. “O MTS defende dife-

rentes formas de pôr estas ideias em 

prática”, diz Maria Margarida. 

“Vamos lançar um formulário para a 

indústria em geral e para as trabalha-

doras do sexo dizerem como querem 

que a lei funcione. O que vamos escre-

ver vai ter em conta isso. Queremos 

incluir as vozes e as opiniões de outras 

pessoas. A Ana Loureiro não tem 

direito de fazer uma proposta em 

nome de todas nós. Ainda por cima, 

a excluir a vasta maioria dos seus 

direitos.” Para já, é ponto assente que 

a proposta do MTS incluirá um meca-

nismo legal de antidiscriminação das 

pessoas que se prostituem. E que o 

movimento se irá formalizar. Será 

uma associação — com ideia de, um 

dia, vir a ser um sindicato.   

acpereira@publico.pt

bém conhecido por “modelo nórdi-

co”, que encara a prostituição como 

uma forma de violência contra as 

mulheres, criminaliza o cliente, não 

apenas o intermediário, classi cando 

qualquer pessoa que se prostitua 

como uma vítima, mesmo que ela 

não se identi que como tal.  

Na reacção à petição, a PPDM admi-

te que “a prostituição pode ser, num 

certo sentido, uma expressão da livre 

disponibilidade da sexualidade indi-

vidual, daí que não seja proibida por 

lei”. Não concebe que possa ser regu-

lamentada “como um trabalho”.  

Argumenta, por um lado, que “o 

Artigo 1.º da Constituição, ao funda-

mentar o Estado português na igual 

dignidade da pessoa humana [...], 

não permite que seja o próprio Esta-

do a colocar-se na posição de ter 

interesse nanceiro na prostituição 

de uma pessoa, através da cobrança 

dos impostos”. E, por outro, que “o 

aproveitamento económico por ter-

ceiros não deixa de poder exprimir 

já uma interferência, que comporta 

riscos intoleráveis, dados os contex-

tos sociais da prostituição, na auto-

nomia e liberdade do agente que se 

prostitui (colocando-o em perigo), 

na medida em que corresponda à 

utilização de uma dimensão especi-

camente íntima do outro não para 

os ns dele próprio”.  

 

Motivações suscitam 
desconfiança 

Os dois movimentos unem-se, depois, 

contra alguns aspectos da proposta. 

Um e outro questionam, por exem-

plo, a idade mínima de 21 anos, quan-

do a idade do consentimento sexual 

é 16 anos e a maioridade 18. E repu-

diam a exclusão de cidadãos estran-

geiros em situação irregular, já que, 

por lei, dar início a uma actividade ou 

assinar um contrato de trabalho per-

mite requerer autorização de resi-

dência no país. 

“A audição foi clara em mostrar as 

motivações das signatárias”, diz Ana 

So a Fernandes, secretária-geral da 

PPDM, vice-presidente do Lobby 

Europeu das Mulheres, defensor do 

modelo nórdico. “A motivação é não 

ter concorrência. No sistema prosti-

tucional, são as mais novinhas que os 

compradores do sexo querem. Tam-

bém tem motivações racistas e xenó-

fobas. Nós zemos uma análise do 

que os compradores de sexo dizem 

sobre as mulheres. Os comentários 

racistas e xenófobos estão presentes. 

Assim como está presente um certo 

fascínio pelo que consideram um exo-

tismo, ao qual estão associados este-

reótipos de género.” 

“Consideramos esta medida xenó-

foba e racista”, declara, por sua vez, 

Maria Margarida. Propõem Estado e 

os espaços de trabalho, que se outor-

guem vistos de trabalho para traba-

lhadores do sexo migrantes, que lhes 

seja permitido trabalhar em espaços 

legalizados com os mesmos direitos 

que os outros. É neste ponto, subli-

nha, que a proposta que está a ser 

trabalhada pelo MST diverge do 

modelo já desenvolvido na Nova 

Zelândia. 

Um estrangeiro entra em Portugal 

e, abrindo actividade ou assinando 

um contrato de trabalho, pode reque-

rer a autorização de residência. Ale-

xandra Oliveira conhece várias traba-

lhadoras do sexo que arranjam um 

trabalho a meio tempo para consegui-

rem obter os documentos. “O que a 

petição diz é que isso não deve ser 

possível. Qual o fundamento disso? 

Parece xenófobo.” 

A petição reabriu um debate. Dia 

4, houve sessão na Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, 

21 
anos será a idade mínima para a 
prática da actividade de 
prostituição

1962 
neste ano a prostituição foi 
proibida em Portugal
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Empresas com maior 
robustez nanceira 
acabaram por bene ciar 
mais do apoio público p18/19

Boavista foi ao Minho vencer 
os bracarenses, o que já não 
sucedia há 18 anos. Minhotos 
alcançados no 3.º lugar p30

Governo reage ao facto de 
Portugal ser o segundo país 
da UE com maior número de 
casos diários de covid-19 p13

Cidade foi palco de 
manifestações anti-racismo 
e o ambiente foi tenso, 
embora sem confrontos p20

Cinco dos 27 acusados de crimes 
de ódio foram condenados pela 
morte de Alcindo Monteiro 
Ministério Público con rmou ontem acusação. Caso que tem pelo menos 18 vítimas  
era investigado pela Unidade de Contraterrorismo da PJ desde 2015 Sociedade, 12

Peso das grandes 
empresas no 
layoff é o dobro 
das pequenas

Sp. Braga perde 
e deixa-se 
apanhar pelo 
Sporting 

“Não fomos 
bestiais primeiro, 
nem somos o 
oposto agora”

Extrema-direita 
sai à rua em 
Londres e ataca 
a polícia

Legalização da 
prostituição  
Trabalhadores 
do sexo acusam 
petição 
de zelar por 
interesses 
de donos 
de bordéis 
Sociedade, 14 e 15

“Não é claro  
que a democracia 
americana sobreviva 
à reeleição de Trump” 
Destaque, 2 a 4

Porque se 
ajoelha 
agora a 
América?

or 
s

s
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A proporção de empresas de média 

e grande dimensão que requereu o 

acesso ao layoff simpli cado é cerca 

de duas vezes superior face ao veri-

cado nas microempresas. Dito com 

números, 52,1% das médias empre-

sas e 54,1% das grandes empresas 

recorreram àquele mecanismo entre 

Março e Maio, ao passo que no reino 

das microempresas e das pequenas 

empresas, essa percentagem foi de 

27% e 41,8%, respectivamente. 

“Isto signi ca que as empresas 

com maior robustez nanceira (as de 

média e grande dimensão) e capaci-

dade de resposta à travagem da eco-

nomia estão a bene ciar mais, em 

termos relativos, deste apoio públi-

co”, enfatiza Frederico Cantante, 

investigador doutorado e autor des-

tas contas incluídas na segunda vaga 

de estudos do Laboratório Colabo-

rativo para o Trabalho, Emprego e 

Protecção Social (CoLabor), cujo 

relatório acaba de ser divulgado. Este 

trabalho analisa a situação portugue-

sa em termos de desemprego, tele-

trabalho e layoff nos meses do con

namento. E nele se conclui que “para 

além de auferirem, em média, remu-

nerações mais baixas, os trabalhado-

res das empresas de menor dimen-

são estão também a ser menos pro-

tegidos”. 

O layoff simpli cado foi “muito 

positivo”, porque “funcionou como 

um dique” que ajudou a mitigar a 

destruição de emprego, defende Fre-

derico Cantante, autor do livro O 

Risco da Desigualdade (Almedina). 

Porém, também lhe aponta defeitos 

que têm de ser corrigidos.  

“Este regime tinha alguns proble-

mas de desigualdade, desde logo por 

não ter acautelado a protecção do 

emprego dos precários, nem do 

apoio para trabalhadores indepen-

dentes, cujos valores são bastante 

mais baixos”, exempli ca. 

Ainda que considere o layoff sim-

pli cado “uma medida muito positi-

Apenas 29,1% das empresas recorreram 
ao layoff e os trabalhadores das mais 
pequenas foram menos protegidos. O 
que aconteceu às restantes 70,9%?

NELSON GARRIDO

O layoff foi “muito positivo”, 
porque “funcionou como um 
dique” que ajudou a mitigar a 
destruição de emprego, 
defende Frederico Cantante 

va que, no curto prazo, nos ajudou 

em termos colectivos a evitar um 

cenário ainda mais tenebroso”, frisa 

que “era possível corrigir alguma 

coisa”. 

Uma das correcções diz respeito 

às regras de acesso. No estudo inti-

tulado Trabalho e Desigualdades no 

Grande Confinamento II — Desempre-

go, Layo  e Adaptação ao Teletraba-

lho, os oito autores veri caram que 

as 110 mil empresas que, até 21 de 

Maio, tinham recorrido ao layoff sim-

pli cado são apenas 29,1% do tecido 

empresarial (depois de descontadas 

as empresas em nome individual ou 

sem trabalhadores por sua conta). 

Cantante diz que 29,1% é um valor 

“muito baixo e muito preocupante”. 

“Faz sentido introduzir outros crité-

rios de acesso”, defende, porque “há 

empresas que não teriam tanta 

necessidade deste apoio como 

outras” e porque “muitas ‘micro’ e 

pequenas empresas se viram afasta-

das do apoio devido a dívidas scais 

ou contributivas”. “Faria sentido 

pensar em mitigar essas barreiras”, 

sustenta. 

Desigualdade e diferenças 
Outra desigualdade patente foi o 

apoio do Estado aos salários, que 

“deveria ter tido em conta o nível 

salarial”, protegendo os rendimen-

tos mais baixos. O corte de 33% no 

layoff não se aplicava a quem ganha 

o salário mínimo, mas isso foi insu

ciente, avalia Cantante. Porque mui-

tos dos que estão na “metade inferior 

da distribuição do salário estão aci-

ma do salário mínimo nacional, 

estão longe do limiar de pobreza, 

mas em termos objectivos são traba-

lhadores que, não estando na cauda 

da distribuição do salário, vivem em 

situação idêntica à dos que estão na 

cauda, sem capacidade de poupança 

ou de lidar com emergências nan-

ceiras”. O autor exempli ca: quem 

aufere 800 euros mensais pode per-

der até dois salários em 2020. 

Mas a desigualdade também repro-

duziu diferenças já existentes, apon-

ta o relatório. Ter quali cações supe-

Trabalho
Victor Ferreira

Layoff: peso relativo das maiores 
empresas é o dobro das pequenas

riores funcionou como uma dupla 

protecção. Com base numa sonda-

gem feita a uma amostra representa-

tiva da população portuguesa, con-

clui-se que somente 14% dos inquiri-

dos com formação superior foram 

afectados pelo layoff, contrastando 

com 25% daqueles que têm o secun-

dário ou menos.  

Excluindo da análise os pensionis-

tas, 53% dos inquiridos a rmam ter 

mantido os rendimentos, enquanto 
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Desemprego registado 
2008-2019 (fim do ano) e Abril 2020

Taxa de variação do desemprego 
Registado por regiões NUTS II, 
Portugal (Fevereiro -Abril de 2020)

Desemprego registado por sector de origem do desempregado, 
Taxa de variação, em Portugal Continental (Fev-Abril 2020)

Fonte: IEFP; CoLABOR; MTSSS; Sondagem ICS/ISCTE-IUL; N = 263. PÚBLICO

Actividades financeiras e de seguros

Admin. pública, educação, actividades de saúde e apoio social

Electricidade, gás e água, saneamento, resíduos e despoluição

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

Actividades de informação e de comunicação

Indústrias extractivas

Outras actividades de serviços

Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

Comércio, manut. repar. de veículos automóveis e motociclos

Transportes e armazenagem

Construção

Indústrias transformadoras

Alojamento, restauração e similares

Actividades administrativas e dos serviços de apoio, e imobiliárias
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LAYOFF SIMPLIFICADO
Empresas que pediram 
Portugal (31/03/2020-21/05/2020)

Por dimensão da empresa
Incidência estimada do pedido, 
em n.º de trabalhadores 

Situação no trabalho dos activos 
Por escolaridade (Maio de 2020)

Algarve

LVT
Alentejo

Portugal Norte

Centro

RA
Madeira

RA
Açores

37,5

30,9
25,0

24,3 22,1

21,2

5,4

0,1

Total
Secundário ou inferior
Superior

Está em layoff ou a gerir 
uma empresa em layoff

Está em teletrabalho total ou parcial

Está a trabalhar normalmente
no seu local de trabalho

250 +50 a 24910 a 491 a 9 

Média

54,152,1
41,8

27

31%
58%

50%

55%
17%

28%

14%
25%

22%

47% disseram ter perdido alguma 

coisa após a declaração do estado de 

emergência. De novo, quem tem for-

mação superior esteve mais protegi-

do — 62% destes não perderam ren-

dimento. Pelo contrário, metade dos 

que perderam rendimento tem o 

ensino secundário ou menos. 

A “situação nanceira subjectiva 

antes do início da pandemia é tam-

bém um factor relevante” na evolu-

ção dos rendimentos. Entre quem 

vivia razoável ou confortavelmente, 

64% não sofreram perdas. Ao invés, 

entre quem vivia com di culdades 

ou muitas di culdades antes da pan-

demia, 48% caram ainda pior. 

A idade também foi um factor de 

diferenciação. Houve maiores perdas 

de rendimentos nos mais jovens. A 

maioria dos inquiridos até aos 35 

anos a rma ter perdido rendimentos 

(52%). Pelo contrário, entre os 36 e 

os 64 anos, a maioria declarou que 

manteve os rendimentos (56%). 

Um sentimento de urgência 
“Ainda que seja prematuro avaliar a 

extensão exacta da crise, há um con-

junto de tendências inequívocas”, 

desde logo a “natureza não demo-

crática da covid-19”, isto é, “a forma 

como social e economicamente a 

pandemia afecta mais uns grupos do 

que outros”, lê-se no estudo, cuja 

primeira vaga já tinha demonstrado 

que a criação de emprego após a cri-

se da troika assentou nos vínculos 

precários e que isso tem agora um 

efeito nefasto, o de elevar o risco de 

desemprego após o layoff. 

Conclusões do estudo: o “dique” 

do layoff simpli cado “não conse-

guiu controlar uma parte signi ca-

tiva do denso caudal do desempre-

go”. No m de Abril, o país tinha 

392.323 desempregados. Em Feve-

reiro eram 315.562. Em dois meses, 

o desemprego registado cresceu 

24,3%. São mais 76.761 desempre-

gados em 60 dias. Comparativamen-

te, no pico da grande recessão, entre 

2008 e 2009, houve mais 108.669 

desempregados, num ano. 

“O ritmo de destruição de empre-

go num tão curto período de tempo 

não encontra paralelo recente”, 

apontam. Um facto “ainda mais preo-

cupante, porque ocorreu, apesar da 

bateria de políticas públicas vocacio-

nadas para a manutenção do nível de 

emprego”, alerta o relatório. 

Para Frederico Cantante, é motivo 

de preocupação o que ainda não se 

vê por entre “os escombros desta 

crise”. “Quando só 30% das empre-

27% 
das microempresas 
aderiram ao layoff

sas acederam ao layoff, isso leva-nos 

a questionar: o que aconteceu ao 

resto?” 

Enquanto a poeira não assentar, 

“não pode haver conclusões sóli-

das”, diz. Até porque faltam dados 

que o Governo não tem publicado, 

como anota o relatório: por exem-

plo, qual a massa salarial? Quantas 

empresas estão efectivamente a 

receber este apoio? Como variam 

estes indicadores por sector de acti-

vidade? Mas o documento conjec-

tura que nos tais 70% que não recor-

reram o layoff estão as empresas 

que não precisaram, as que não 

cumpriam os requisitos e as que 

“nem foram a jogo”, porque já esta-

vam fragilizadas de mais para 

aguentar este choque. “Os apoios 

públicos não evitarão o encerra-

mento de muitas empresas. (...) E 

certas actividades muito di cilmen-

te terão a procura necessária para 

sustentar a sua capacidade de ofer-

ta anterior à crise.” 

“A resposta não é muito optimista. 

Para fazer face a esta realidade há 

um certo sentimento de urgência na 

abertura económica do país. O 

Governo está ciente de que há um 

conjunto muito signi cativo de 

empresas e de emprego que, se não 

for alimentado, no curto prazo, pela 

procura, poderá desaparecer nos 

próximos tempos.” 
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Empresas com maior 
robustez nanceira 
acabaram por bene ciar 
mais do apoio público p18/19

Boavista foi ao Minho vencer 
os bracarenses, o que já não 
sucedia há 18 anos. Minhotos 
alcançados no 3.º lugar p30

Governo reage ao facto de 
Portugal ser o segundo país 
da UE com maior número de 
casos diários de covid-19 p13

Cidade foi palco de 
manifestações anti-racismo 
e o ambiente foi tenso, 
embora sem confrontos p20

Cinco dos 27 acusados de crimes 
de ódio foram condenados pela 
morte de Alcindo Monteiro 
Ministério Público con rmou ontem acusação. Caso que tem pelo menos 18 vítimas  
era investigado pela Unidade de Contraterrorismo da PJ desde 2015 Sociedade, 12

Peso das grandes 
empresas no 
layoff é o dobro 
das pequenas

Sp. Braga perde 
e deixa-se 
apanhar pelo 
Sporting 

“Não fomos 
bestiais primeiro, 
nem somos o 
oposto agora”

Extrema-direita 
sai à rua em 
Londres e ataca 
a polícia

Legalização da 
prostituição  
Trabalhadores 
do sexo acusam 
petição 
de zelar por 
interesses 
de donos 
de bordéis 
Sociedade, 14 e 15

“Não é claro  
que a democracia 
americana sobreviva 
à reeleição de Trump” 
Destaque, 2 a 4

Porque se 
ajoelha 
agora a 
América?

or 
s

s
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GREVE NOS CTT - CORREIOS 

ADESÃO DE 78% n Sindicato Nacional dos Tra-

 

balhadores dos Correios e 
Telecomunicações disse ontem 
que a adesão à greve nos CTT era 
de 78% até às 12h00, enquanto a 
empresa apontou 18,4%, "sem im-
pacto expressivo" na atividade. Os 
trabalhadores dos CTT estiveram 
em greve contra o pagamento do 
subsidio de refeição em cartão. e 
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ANTONOALDO NEVES 
CHAMA SINDICATOS DA TAP 

Ikk 
O presidente da comissão 

executiva da TAP reúne-se 
na segunda-feira com quatro 
sindicatos representativos 
dos trabalhadores da empre-
sa. depois de o Governo ter 
admitido a necessidade de 
cortes em pessoal e voos. 
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TINTA POR 
UMA LINHA 
José Jorge 
Letna 

rroR 

A fraqueza 
de quem 
nada tem 

ornou-se um triste 
lugar comum afir-

 

  mar que o ciclo pan-
démico imobilizou a cultu-
ra. Ninguém pode acusar os 
trabalhadores do sector de 
não terem utilizado a sua 
criatividade para denuncia-
rem a extrema gravidade de 
uma situação que os deixou 
sem palcos, sem público e 
sem garantias de futuro. 

Na realidade, esta situação 
de excepção só veio atingir 
violentamente quem já se , 4 

encontrava vuinerabilizado 
e dar a força das grandes 
evidências ao que desde 
sempre esteve errado. 
Quem está sujeito à preca-
riedade da intermitência 
fica agora ainda mais pobre e 
indefeso. As medidas de so-
lidariedade programadas 
têm ficado aquém das ex-

 

PORTUGAL ERA 
O QUARTO PAIS 

COM MENOR EMPREGC, 
CULTURAL 

pectativas e das exigências. 
O números são dramatica-
mente eloquentes. 

O sector cultural dava 
emprego em 2018 a 160.600 
pessoas em todo o país. Um 
em cada quatro trabalha -
dores da cultura exercia a 
sua actividade por conta 
própria, ou seja, com muito 
escassa garantia de susten-
tabilidade. Portugal era na 
União Europeia o quarto 
país com menor emprego 
cultural. 

A SPA propôs durante anos 
ao Ministério da Cultura a 
criação urgente de um Esta-
tuto do Autor Português, 
com incidência nas áreas 
fiscal e assistencial, mas sem 
resultado. E agora ? a 

TEXTOS ESCRITOS COM A ANTIGA GRAFIA 
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Fernando Medina.  O autarca de Lisboa repete as palavras "jovens e classes 
médias" várias vezes, mas garante que os idosos não foram esquecidos pela 
cidade. Também gosta de falar de sustentabilidade, ciclovias e até defende 
o bom serviço da Carris fora da hora de ponta - vê-se que não anda de 
autocarro, mas de metro e agora cada vez mais de bicicleta. A pandemia está 
sempre presente, só não quer comentar a recandidatura, contudo espicaça 
os que criticam o Museu da Descoberta e anuncia um memorial à escravatura. 

"É claro que Lisboa não pode 
voltar à véspera da pandemia" 

JOÃO CÉU E SILVA 

Em tempo de festejos do Santo António 
proibidos, o presidente da Câmara Munici-
pal de Lisboa (CML) pede distanciamento 
social e promete que para o ano- se tudo 
correr bem-haverá festa rija na capital. Se 
essa promessa lhe é possível fazer, o mesmo 
não é capaz com o regresso de Lisboa à nor-
malidade, principalmente no setor do tu-
rismo, que, afirma, em 2020 jamais recupe-
rará o desempenho de antes da pandemia. 
Evita avançar um horizonte para voltar a 
haver o circuito normal dos visitantes es-
trangeiros de que a capital tanto depende e 
pede segurança. Entre os regressos possí-
veis poderá estar a final da Champions em 
Lisboa, mas não dá certeza:' Ainda não está 
decidido, mas tenho acompanhado e 
apoiado de forma muito clara os esforços 
do Governo e da Federação Portuguesa de 
Futebol para que seja possível. Agu ardo 
com expectativa." Nada se pergunta sobre 
integrar a lista de Luís Filipe Vieira às elei-
ções no Benfica, de que é adepto, porque já 
onegou publicamente, mas sim o que pen-
sa sobre a reabertura dos estádios de fute-
bol sem espectadores quando se encheu 
meio Campo Pequeno, a CGTP ocupou a 
Alameda e a manifestação contra o racis-
mo reuniu milhares na Avenida Almirante 
Reis."Essa é uma situação que cabe à Dire-
ção-Geral da Saúde e aos organismos de fu-
tebol determinar. Nada tenho a acrescen-
tar, senão que é uma solução para a finali-
zação desta época e não para a próxima", 
diz, antes de passar a bola para temas mais 
importantes em tempos de crise. 

É capaz de imaginar Lisboa daqui a um ano, 
a dois meses das eleições autárquicas? 
Sou, acho que teremos uma cidade mais 
sustentável, mais centrada sobre a saúde 
das pessoas e melhor qualidade de vida. 

Temos de aproveitar esta crise que vivemos 
para dar mais velocidade e urgência a uma 
agenda que temos vindo a prosseguir ao 
longo de muitos anos. 
Até às10.00 de amanhã Lisboa está num' es-
tado de emergência". Foi um finca-pé seu ou 
é resultadodeuma política do Governo? 
Temos acompanhado de forma articulada 
com as autoridades da Saúde e o Governo a 
situação relativamente a Lisboa -não só do 
município, mas da Região de Lisboa eVale 
do Tejo. Sabemos de alguns focos que estão 
localizados e identificados, muitos são casos 
associados à construção civil e têm que ver 
com população que, muita dela, não reside 
na cidade, e não há informação de contami-
nação alargada ou fora de controlo. Sempre 
foi nosso entendimento que nestas matérias 
mais vale prevenir do que remediar. Esta-
mos numa situação de pandemia que ne-
nhum país venceu ou ultrapassou -o nosso 
não ultrapassou -e não podemos correr ris-
cos. Por isso, nesta altura do ano, a das festas 
populares, tomámos um conjunto de medi-
das em articulação com o Governo e outras 
de responsabilidade da Câmara para evitar 
aglomerações e um funcionamento festivo 
que, infelizmente, não é possível assegurar 
aos lisboetas este ano em segurança. 
Uma das proibiçõessãoosfogareiros para 
assar sardinhas.Como équese vai conseguir 
manter esta proibição, pondo um polícia à 
porta decada restaurante? 
Não será necessário haver um policia à porta 
de cada restaurante porque existe uma de-
terminação e os restaurantes têm conheci-
mento dela. Contamos com a cooperação de 
toda a cidade e de todos os lisboetas para 
uma matéria que é do nosso interesse coleti-
vo e diz respeito à saúde de todos e de cada 
um. Infelizmente, este ano não poderemos 
celebrar o SantoAntónio como gostaríamos, 
mas fica prometido que teremos essa cele-
bração em grande na cidade de Lisboa quan-

  

do houver condições de segurança. A decisão 
de não realização dos festejos de Santo Antó-
nio está tomada há alguns meses, quando se 
conheceram os impactos da pandemia. Ago-
ra, reforçámos essa mensagem para que seja 
muito clara e não se corram riscos nesta fase. 
Já temo cálculo de quebra de receitas da câ-
mara devido a esta crise pandémica? 
Há urna estimativa feita e já apresentada 
pela CML. É uma quebra com significado e 
que se deve ao mercado imobiliário e à dimi-
nuição do turismo. 
É o numeroqueesperava? 
É a nossa estimativa, nem sei se se irá con-
cretizar. É o que admitimos, não se sabe se 
vai acontecer, e espero que não passe assim 
tanto de uma previsão e que as coisas pos-
sam correr melhor. 
°endividamento público do país vai subir 
até aos134,4% do PIB. Na CML, a covid-19 
destruiu otrabalho dos últimos anos? 
Não, de forma alguma no que respeita às fi-
nanças da CML. Aliás, só prova o acerto da 
estratégia de termos sempre contas certas e 
de grande saneamento financeiro. Existe 
uma dívida muito reduzida, mas toda asso-
ciada aos processos de eliminação das bar-
racas nos mandatos de Jorge Sampaio e de 
João Soares. Fora isso, a câmara eliminou 
muitas centenas de milhões de dívida e 
passivo, o que nos permite ter folga para 
este ano, que é o mais dificil, e poder gerir 
sem sobressaltos de maior. 
Lisboa está muitodependentedoturismo. 
A cidade vai ser capaz de redimensionar as 
suas atividades esobreviver? 
A economia da cidade tem vários motores. 
Lisboa é acima de tudo produtora de servi-
ços para as empresas do país, como é nor-
mal numa capital. É aqui que se concen-
tram essas atividades e elas continuam a 
funcionar de forma muito plena. Quanto ao 
turismo, demorará o seu tempo e contamos 
fa7Pr uma recuperação gradual, mas não es-

 

► Fernando 
Medina 
encontrou 
na pandemia a 
oportunidade 
para diminuir 
otransporte 
com motorista 
e aumentar 
outras formas 
de circular 
em Lisboa, 
como se pode 
comprovar na 
fotografia: "Eu 
ando muito de 
metro e agora 
uso a bicicleta 
com mais 
frequência e 
regularidade." 
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pero que seja muito rápida nem de imedia-
to—no prazo de poucos meses—para se vol-
tar à situação de pré-pandemia. 
Que horizonte prevê. Dois anos? 
Não posso dizer, está tudo muito depen-
dente da descoberta ou não de uma vacina 
ou de um antivfrico que tenha eficácia para 
a diminuição dos contágios. As previsões 
apontam para que possa estar disponível 
em meados do próximo ano e, quando isso 
acontecer, haverá uma mudança e uma 
aceleração no que vai ser o regresso do cir-
cuito de viagens a Portugal. 
Só admite um regresso muito gradual? 
Neste ano acho que terá um aumento gra-
dual, espero que relativamente ao próximo 
já possamos ter sinais mais fortes. 
Na segunda-feira deverá recomeçar o movi-
mento nos aeroportos e no início de julho a 
Espanha quer reabrir as fronteiras terres-
tres. Famas situações podem voltar a trazer 
um mínimo de turistas necessários? 
Não espero uma recuperação rápida neste 
ano—isso não acontecerá. A reabertura 
deve ser feita em condições de segurança e 
só quando esta existir. E preciso fazer bem a 
gestão desta fase, que é a mais dificil da 
pandemia. A do confinamento foi a mais 
dura para as famílias, com um impacto 
muito grande no emprego, mas era uma 
fase em que a mensagem era muito sim-
ples: ficar em casa e fechar as atividades. 
Agora, é preciso um grau de consciência 
elevado nos comportamentos individuais e 
dessa segurança vai dependera capacidade 
de evitar dar um passo atrás. 
Podemos depreender que não o vemos a ir ã 
praia como o Presidente e o primeiro-minis-
tro por essa razão? 
Não. Temos de viver sem nenhum anátema 
em comportamentos de muito baixo risco. 
A ideia de que uma ida à praia comporta 
um risco grande não é verdade, não temos 
nenhuma indicação do ponto de vista da 
Direção-Geral da Saúde que seja assim des-
de que se respeitem as medidas de segu-
rança e um distanciamento social. Não há 
nada isento de risco zero, por isso acho que 
aquilo que o Presidente e o primeiro-minis-
tro fizeram foi perfeitamente adequado, até 
porque estava bom tempo e lhes apeteceu. 
As sondagens de António Costeado Presi-
dentetéen subido. Consoestãoassuas? 
Neste momento ainda estamos longe de 
qualquer ato eleitoral, depois se verá. Este 

COiltiMa na pãoina seguinte 
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"Quero dar ainda neste mandato 
passos significativos na concretização 
do Museu da Descoberta. Também 
teremos um memorial dedicado à 
escravatura - sem nenhum complexo:' 

»continuação na página anterior 

ainda não é o calendário para pensar 
nisso. 
Deve conhecer os valores. Como acompa-
nha a sua reeleição na Câmara de Lisboa? 
A seu tempo se pensará. Ainda não é um 
tema porque falta muito tempo para as 
eleições autárquicas. Ainda antes haverá 
eleições presidenciais. 
Já disse que as presidenciais têm candidato 
natural: Marcelo. As a utá rquicas tam bém 
têm em si um candidato natural? 
A seu tempo se verá. 
Será um vencedor natural? 
Não sou pessoa de alimentar tabus nem in-
definições políticas sobre nada, mas acho 
que não é este o tempo para comentar as 
eleições autárquicas de outubro de 2021. 
Entre as promessas do seu programa eleito-
ral está o Museu da Descoberta. Caso seja 
reeleito pretende cumprir ocompromisso? 
Pretendo, aliás, que ainda durante este 
mandato haja passos muito significativos 
para a sua concretização. Está tudo muito 
bem detalhado no meu programa, o que 
aconteceu foi uma polémica completa-
mente gratuita e na qual decidi nem entrar, 
sobre algo que não estava escrito. 
É a moda do politicamente correto... 
Por isso é que vale a pena ler o programa, 
que fui eu mesmo a redigir nessa parte: 
deve ser uma instituição que espelhe o pro-
cesso histórico em todas as suas vertentes, 
inclusivamente a questão da escravatura. 
Está lá que o museu tem de expressar tudo e 
em todas as dimensões positivas e negati-
vas, e é muito clara a forma como a questão 
deve ser abordada. Mantenho integral-
mente o que lá está escrito, e quero ainda 
durante este mandato dar passos significa-
tivos na concretização do projeto, porque é 
importante e devemos valorizara nossa 
história em vez de a reescrever. Temos de 
ser capazes de a saber contar na sua com-
plexidade e no seu tempo, por isso é que es-
tamos neste momento a financiar o fecho 
do Palácio da Ajuda, obra nunca acabada 
há 200 anos. Também teremos um memo-
rial dedicado à escravatura—sem nenhum 
complexo. Considerando que é importante 
do ponto de vista da história e do melhor 
conhecimento de um período do nosso 
país, também é importante ter o Museu da 
Descoberta de forma a relatar essa história 
do ponto de vista multidimensional e de fu-
turo. Por isso, chamar-se-á da Descoberta, 
no singular. 
Assistimos nas últimas semanas à exonera-
ção do ministro Mário Centeno sob grande 
exposição pública. Na CM L, tem consegui-
do bloqueara mediatização de conflitos, 
porque não acontece a nível govemativo? 
A saída do ministro Mário Centeno é sem-
pre um momento com relevância política, 
mas não me preocupa por múltiplas razões: 
conheço bem o pensamento do primeiro-
-ministro sob a gestão do país e conheço 
bem o novo titular da pasta, que dá todas as 
garantias de as coisas correrem bem. 
Surpreendeu-ooaparecimento de António 
Costa Silva para ressuscitar a economia? 
O primeiro-ministro clarificou bem o papel 
deAntónio Costa Silva, ode assessorarrela-
tivamente à afinação dos instrumentos de 
recuperação económica, nomeadamente 
para os novos programas da União Euro-
peia. Não me levanta qualquer questão, é 
mais uma voz e um contributo para a con-

  

cretização de uma agenda que está muito 
definida do ponto de vista do Governo. 
Sente que existe uma pressão por parte de 
alguns setores do país para que se crie uma 
espáciedeblococentral com António Costa 
e Rui Rio para os próximos temposde crise? 
Não, não sinto. Aliás, sinto que o Governo e 
o primeiro-ministro têm uma confiança 
muito significativa da população portugue-
sa pela forma como foram capazes de gerir 
este período dificil. O Governo tem sido ca-
paz de fazer um diálogo com os vários seto-
res da sociedade —sindicais, empresariais, 
sociais, desportivos—e também do ponto 
de vista partidário. Um dos ativos que o país 
teve nesta altura foi essa capacidade de diá-
logo, por isso não vejo necessidade de ne-
nhuma solução desse tipo. 

Nem reeditarageringonça? 
O Governo tomou claro o Orçamento su-
plementar, que vai ser votado nos próximos 
dias e creio que terá um apoio alargado no 
Parlamento. Depois, terá de tratar da nego-
ciação do próximo Orçamento, mas já 
adiantou que os termos da negociação se-
rão fundamentalmente à esquerda. Parece-
-me que esse lado é o caminho adequado. 
Quandocilzà esquerda, écom oapolodo PCP 
edo Bloco de Esquerda... 
É essa a orientação que tem sido falada, mas 
cabe ao Governo avaliar. 
No discurso do 10 de Junho, o Presidente <lis-
se que "Portugal não podefing ir que não 
existiu uma pandemia e uma brutal crise 
económica e financeira" e que não se pode 
"esperar que as soluções de ontem sejam as 

deamanhã". Essas palavras inspiram-no 
para mudar algo nasuagestãodeLisboa? 
Para mim é claro que a cidade não pode re-
gressar à véspera da pandemia, em particu-
lar a certos problemas dessa altura. Por 
exemplo, os que têm que ver com as ques-
tões de criar oportunidades na habitação 
para os jovens e as classes médias. 
Oque está em causa não éachar-sequeLis-
boadepende muitodosserviçosedoturis-
mo. Preocupa-oa situaçãoequer alterá-la? 
A cidade de Lisboa não vive de atividades 
industriais ou agrícolas já há muito tempo, 
mas de ser uma capital de serviços e com tu-
rismo, que é uma marca e a base económica 
da sociedade. Quando falo de serviços, não 
é necessário que sejam associados ao turis-
mo mas de prestação de empresas financei-
ras, seguros, consultadoria, contabilidade, 
de muito e cada vez mais emprego tecnoló-
gico. Temos empresas a produzir serviços 
para todo o mundo neste último nível em 
Lisboa por parte de multinacionais que se 
instalaram cá, aproveitam as excelentes 
qualidades dos nossos recursos humanos e 
da centralidade de Lisboa. É também o tu-
rismo, que tem uma importância económi-
ca grande. 
Nãoquer Lisboaafugiraessa`ivocação"? 
À vocação de ser uma cidade de serviços 
certamente não, relativamente ao turismo 
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As próximas eleições 
autárquicas, em 
setembro ou outubro 
de 2021, é o único tema 
que Fernando Medina 
evita falar. Não por 
querer fazer da 
recandidatura um tabu, 
mas por considerar 
que ainda é muito cedo. 

temos de cuidar para que, após a recupera-
ção, se faça por um valor cada vez mais ele-
vado e com cuidado para assegurar que as 
tensões do ponto de vista da sustentabilida-
de e da convivência com a cidade sejam me-
nores do que eram antes. Creio que seremos 
capas de gerir essa questão. 
Quesetoresda economia lisboeta ~irão 
recuperar tão cedo? 
A maior dificuldade está mesmo no turis-
mo, aquele que depende mais da confiança 
da circulação internacional e que demora-
rá mais a recuperar. Mas há uma situação 
central na habitação, que já existia antes da 
pandemia, e que continua a exigir esforços, 
bem como a poluição, o congestionamento 
e a mobilidade. Aí as respostas têm que ver 
com as questões do transporte público e a 
aposta neste setor, mesmo que estejamos 
numa fase em que existe receio de o utilizar, 
e o mesmo acontece com as ciclovias e a or-
ganização dos tempos de trabalho. 
Fez recentemente o anúncio das novas ciclo-
vias por toda a cidade. Essa é a resposta à 
"suspensão" de Lisboa enquanto Capital Ver-
de que deveria estarem curso? 
É uma peça de um conjunto muito vasto da 
estratégia para uma cidade com mais saúde 
e sustentável, que é também o programa de 
Lisboa Capital Verde, que sai reforçada aos 
olhos de todos como uma urgência. Se há 
coisa que esta pandemia mostrou é que pre-
cisamos de ter um ambiente com mais saú-
de e de viver com menos poluição. Ainda 
não está demonstrado que a poluição foi 
em muito responsável pela celeridade da 
pandemia, mas algumas regiões com maior 
índice de poluição são aquelas em que as 
pessoas foram atingidas de forma mais se-
vera, na mortalidade, nos internamentos 
em cuidados intensivos e noutras conse-
quências negativas. 
Na segunda-feira devem reabrir as grandes 
superfícies em Lisboa. É a "normalidade"? 
A reabertura das grandes superficies de 
acordo como calendário será possível na 
medida em que todos cumpram as regras 
de segurança no que respeita à lotação e à 
circulação dentro dos centros comerciais. 
É mais um passo nesta recuperação de uma 
certa normalidade possível. 
Um dos setores mais afetados nesta crise foi 
odas atividades culturais, praticamente er-
radicadas da vida da cidade. A CML irá pre-
cisar do apoio financeiro do Governo para 
voltara ter os artistas na rua? 
Não solicitámos apoio ao Governo para essa 
área nem contamos fazê-lo, poisa câmara 
tomou um conjunto de medidas com muito 
impacto desde o início da pandemia. Fo-
mos o primeiro município a assegurar a ma-
nutenção de todos os contratos que esta-
vam celebrados—que em Lisboa somam vá-
rios milhões de euros de programação 
cultural— e também para linhas de emer-
gência relativamente ao setor. O trabalho 
nos próximos meses vai ser o de assegurar 
uma reabertura gradual de equipamentos e 
das atividades dentro deste novo modelo de 
vida de modo a ativar mais a via cultural— e 
temos os recursos para o fazer. 
Os lisboetas foram surpreendidos com a 
desocupação de um edifício abandonado 
em Arroios. O que aconteceu? 
Vi com surpresa, pois não tinha conheci-
mento da ocupação nem da desocupação. 
Nem de que aquelas necessidades não esti-
vessem devidamente equacionadas no sis-
tema de proteção social. 

A CML retirou algumas lições com a dimi-
nuição do tráfego na cidade nesta crise? 
As diminuições que aconteceram foram 
por um mau motivo, a covid-19, mas creio 
que todos temos a consciência de que não 
podemos voltar aos níveis de poluição e de 
congestionamento que tínhamos antes da 
pandemia. Seria um erro se isso aconteces-
se, portanto temos de fazer um conjunto de 
mudanças e acelerá-las de forma que não 
tenhamos os mesmos problemas—ou até 
mais agravados —no futuro. 
Que mudançassugere? 
São mudanças que podem ser sintetizadas 
em quatro pontos fundamentais: primeiro, 
temos de intensificar as políticas de habita-
ção na cidade de Lisboa para melhorar o 
acesso às classes médias e aos jovens. Esta é 
a única forma de reduzir as deslocações 
pendulares de fora para dentro da cidade e 
dar oportunidades para viverem numa ci-
dade de cicio mais curto no que respeita à 
distância onde se trabalha e se tem casa. Daí 
termos lançado o Programa Renda Segura 
já depois da pandemia, ou seja, apoiara re-
conversão de uma parte do alojamento lo-
cal em habitação permanente e fazer de 
uma dificuldade no setor do turismo uma 
oportunidade para ter mais pessoas na ci-
dade, como os jovens e as classes médias. 
E nostransporbes? 
É a segunda área, a da mobilidade sustentá-
vel. Este plano das ciclovias anunciado pre-
tende criar uma alternativa para os que po-
dem e querem utilizara sua bicicleta como  

meio de ir para os locais de trabalho, escolas, 
universidades e politécnicos, e fazerem em 
complemento com o transporte público e 
em alternativa ao transporte individuaL 
Também há uma política de aumentar o es-
paço público disponível para as pessoas, 
como programa A Rua É Sua, que continua o 
de Uma Praça em Cada Bairro, ou seja, trans-
formar zonas de circulação em pedonais, o 
alargamento para esplanadas e fruição pú-
blica. O quarto pilar é o trabalho com os 
grandes empregadores da cidade de Lisboa 
para promoverem parte da sua força de tra-
balho em regime de teletrabalho e com ho-
rários desfasados. Esse é um instrumento 
importante para reequilibrar toda a vida ur-
bana, por exemplo o transporte público, que 
fora da hora de ponta tem uma taxa de ocu-
pação, no caso da Carris, de cerca de 10%. 
Como há grande procura nas horas de ponta 
da manhã e da tarde, se 25% do trabalho for 
organizado de outra forma, conseguiremos 
partira hora de ponta e ter muito menos 
pressão no congestionamento do trânsito. 
Peloquediz, nãodeveser 'dentada Canis... 
As questões da Carris são reais, mas estão 
muito concentradas nas horas de ponta de-
vido ao ritmo dos carros e dos congestiona-
mentos. Do ponto de vista da pontualidade, 
de disponibilidade e de conforto, há duas si-
tuações: a da Carris nas horas de ponta e a 
da Carris fora dessas horas de congestiona-
mento e que anda com muito poucos pas-
sageiros, pontualidade e regularidade 
maiores, porque há menos trânsito. 
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ANTÓNIO SILVA RIBEIRO  FORÇAS ARMADAS, O CONHECIMENTO NO COMBATE À COVID-19-p.16 
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Conde de Ferreira 
O traficante de escravos 
que ofereceu 120 escolas 
a Portugal -P.24e25 

Manuela Júdice "Gosto de pôr 
os embaixadores no terreno. 
Dos queijos à cortiça, do azeite 
às cerejas do Fundão"-P.38e39 

Ferrando Medina "Lisboa 
vã ter Museu da Descoberta 
e um memorial à escravatura" 
entrevista. O autarca de Lisboa não espera uma recuperação rápida cio turismo e está certo de que não 
acontecerá neste ano mas só quando houver uma vacina. Avisa que a capital não pode voltar ao que era 
na véspera da pandemia e deixa a promessa de que Santo António terá festa logo que seja possível. - P. 04 a 07 
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Mário Centeno 
no Banco de 
Portugal depende 
do PCP -P.18e19 

Futuros médicos 
Prestes a "meter as 
mãos na massa", a 
covid-19 mandou-os 
para casa -P.08a11 

Riqueza 
de Portugal 
recuou dois anos 
com a pandemia 
- Dinheiro Vivo 
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Henrique Monteiro

Mário Centeno  
é o Ronaldo do Ecofin
Wolfgang Schäuble, o duro  
e exigente ex-ministro das 
Finanças alemão, no dia 23  
de maio de 2017. A frase, escrita 
pelo site “Politico” e nunca 
desmentida, foi justificada pelo 
facto de Portugal não violar  
as regras da UE e entregar 
antecipadamente 10 mil 
milhões de euros ao FMI

REFLEXÕES  
VIRAIS

PRIVILÉGIOS
É um pouco 
repetitivo, 
mas é verdade. 
Há privilégios 
concedidos 
consoante os 
objetivos e a 
cor daqueles 
que obtêm 

benefícios para as suas causas. 
Por exemplo: o 1º de Maio 
teve alguma coisa a ver com 
o ressurgimento pandémico 
na região de Lisboa? Há 
quem diga que não, e eu 
acredito. Mas o certo é que a 
possibilidade de se fazer uma 
concentração não existiu, 
salvo para a CGTP e o PCP 
(no passado dia 7). Também 
um dia antes, por uma boa 
causa, o antirracismo, existiu 
um aglomerado intolerável 
durante uma pandemia. O 
certo é que as autoridades, 
neste caso, fizeram alguns 
reparos, mas nada com a 
assertividade com que o 
fascista de serviço, André 
Ventura, foi repreendido 
quando utilizou a palavra 
‘vergonha’ no Parlamento. 
Há aqueles a quem tudo é 
permitido. Por medo das 
consequências. E aqueles 
que se têm de contentar 
com as orientações da DGS 
e do Governo porque não 
são... ativistas. Pois é, Rui 
Rio, mais do que ter dito 
que não havia racismo em 
Portugal (coisa com que não 
concordo e que foi aproveitada 
para lhe malhar) tem razão 
em tudo o resto, coisa que 
poucos tiveram a coragem de 
reconhecer. 

OMS E MITOS
A Organização 
Mundial de 
Saúde decidiu 
desfazer 10 
mitos sobre a 
covid-19, aliás 
explicitados 
no online do 
Expresso. 

Nunca serei contra que se 
desfaçam mitos e se explique 
o que há para explicar: por 
exemplo, que não se mata 
o vírus com um secador de 
mãos ou que comer alho 
não aquece nem arrefece 
sobre esta matéria. Mas, 
sinceramente, alguns dos 
mitos já foram espalhados 
pela OMS, razão que me 
leva a desconfiar, não tanto 
da seriedade do organismo, 
mas sobretudo da sua crença 
numa ciência irrevogável. 
Por exemplo, a mesma OMS 
já teve posições antagónicas 
sobre as máscaras, ou sobre 
a possibilidade de alguém 
que já tivesse sofrido de 
covid poder infetar outros. 
Prefiro as respostas que 
começam por “até agora não 
sabemos”. São mais honestas. 
E entre os dez mitos que se 
pretende desfazer, um deles 
começa mesmo assim: “Neste 
momento não existem provas 
de que o novo coronavírus 
infete animais de estimação, 
como cães e gatos.” 

O NOVO
O novo 
coronavírus  
— eis uma frase 
que a todo o 
momento se lê  

e ouve nas notícias.  
Além de o SARS-CoV-2 ser 
bastante antigo (embora 
não se transmitindo entre 
humanos), a pandemia 
começou a ser falada há, pelo 
menos, quatro meses. Novo? 
Quando isto tudo parece ter 
20 anos? Já passou o tempo. 
A covid, sim, é uma doença 
nova... o vírus deve ter uns 
milhões de anos.

OS DIAS DA  
QUARENTENA

10 DE JUNHO
Foi uma cerimónia exemplar, 
com o exemplar discurso de 

D. José Tolentino Mendonça. 
As sociedades precisam de 

datas, de heróis, de figuras para 
poderem ser vividas, como 
ele disse, com compaixão e 

fraternidade. E citou Camões, na 
sua obra maior “Os Lusíadas”, 

a Simone Weil, que nos explica 
como se pode amar pela força, 

mas sobretudo pela fragilidade. 
Ou ainda a antropóloga 

Margaret Mead, que identifica 
o primeiro sinal de humanidade 
no curativo que um homem fez 
a outro (um fémur cicatrizado). 

O animal ferido fica para trás; 
o homem é capaz de o levar 

com ele e curá-lo. Como o bom 
samaritano fez ao viajante na 

parábola contada por Jesus.

VÍTIMAS DO PASSADO
Muita gente, seja para desculpar 

o que por aí vai seja para 
explicar, lembra que estátuas 

de Estaline ou de Saddam 
também caíram. Entendamo-

nos: Saddam, Estaline, Lenine, 
Hitler, Mussolini, Salazar podem 

ter visto os nomes retirados de 
monumentos e ruas ou estátuas 

suas no chão, quando os 
regimes que impuseram caíram. 

Não como Cristóvão Colombo 
ou, entre nós, Padre António 

Vieira, séculos depois de terem 
morrido. Há uma tentativa 

de reescrever a história. Há 
uma tentativa de destruir uma 
civilização e de tudo equalizar. 

Porém, quer queiram quer 
não, essa civilização não teve a 

particularidade do que agora 
contestam, mas sim uma 

singularidade oposta: a de que 
era errado haver escravos, a de 

que é detestável o racismo, a de 
que é condenável a desigualdade 

entre homens e mulheres. 
Levantámo-nos aos ombros de 
gigantes — melhores ou piores 

—, de Camões, Shakespeare, 
Da Vinci, Cervantes, Montaigne, 

Montesquieu, Jefferson, etc. 
Uma imensidão de artistas e 

pensadores que influenciaram 
políticos. Renegámos os nossos 

erros, pedimos desculpa 
de massacres. E nunca nos 

aconteceu nada que pese na 
consciência de negros, de índios 

ou chineses? Com certeza que 
sim... Mas é aqui, no desejo e 

consecução da fraternidade e da 
compaixão, que nos tornámos 

diferentes. E perdoem-
me — porque isto é muito 

politicamente incorreto — 
melhores como sociedade, ainda 

que ela tenha energúmenos 
desumanos fardados de polícia 

que matam a sangue frio um 
cidadão indefeso.

POLÍCIA BOM...
Um jovem, com a idiotice 

adequada a todos os jovens (tive 
as minhas e vi muitos terem 

as deles), escreveu num cartaz 
“Polícia bom é polícia morto”. 

Acredito que nem ele acredita 
no que escreve. Mas não creio 

que haja crime algum, como 
pretendem os sindicatos da 

polícia. Se reconhecesse ali um 
crime, teria de aceitar que a 

turbamulta, que vê crimes em 
todas as opiniões de que não 

gosta, tem afinal razão.

OLOF PALME
O antigo primeiro-ministro 

sueco, símbolo da social-
democracia europeia, 

assassinado em plena rua 
quando regressava de um 

espetáculo, constava da lista 
de vítimas de crimes nunca 

solucionados. Baleado em 1986, 
só esta semana as autoridades 

puseram um ponto final ao 
caso. O assassino, terá sido Stig 
Engström, um dos suspeitos de 

sempre, que faleceu em 2000. 
Será verdade, mas as teorias da 

conspiração hão de continuar.

E
u sei que o provérbio 
não é bem assim, mas 
fiz uma adaptação para 
acomodar a situação de 

Mário Centeno. E qual é a si-
tuação do que foi até agora mi-
nistro das Finanças? Não deixa 
de ser misteriosa, parecendo 
um daqueles casos de divórcio 
em que o casal se desgosta ao 
mesmo tempo. 

Vejamos: Centeno era um 
quadro do Banco de Portugal 
até o irem desassossegar para 
coordenar um plano macroe-
conómico para o PS. Ele coor-
denou e, quando o PS aceitou 
a ‘geringonça’, tornou-se mi-
nistro das Finanças. Mas quem 
acreditava naquela solução? 
Talvez o ‘otimista irritante’... 
mas poucos mais. 

Para Centeno, tanto quanto o 
foi dando a entender, a questão 
era cumprir normas europeias 
que ele considera serem, no 
geral, lógicas e racionais. Como 
compaginar isso com os que 
defendem que o défice não é 
importante? Que as dívidas 
não são para pagar? Não era 
fácil, mas Centeno através de 
um mecanismo que sempre 
existiu, mas ele popularizou 
(tornou-o tão visível como im-
possível escondê-lo), conseguiu 
o feito. O mecanismo chama-se 
cativação. 

Os opositores compreende-
ram o passe de mágica. No fun-
do é algo como prometer levar 
um grupo à Mongólia, e... não 
passar da Turquia. Haverá uma 
relação entre mongóis e tur-
cos? Talvez... Mas o grupo sem-
pre foi a algum sítio, mesmo 
pagando mais cara uma viagem 

Em casamento, governo e batizado 
não fiques se não fores desejado

mais barata. O que sobra é cati-
vado. O caso seria escandaloso 
se tais verbas desaparecessem, 
mas o facto é que elas estavam 
à vista: o défice baixava, e no úl-
timo ano civil completo de Cen-
teno, conseguiu-se o inédito em 
democracia: houve superávite.

Um excedente orçamental é 
algo de que a esquerda não gos-
ta. O dinheiro é para gastar, já. 
Aliás, as palavras de ordem aca-
bam em ‘já’ porque tudo é um 

imperativo imediato. Centeno, 
à medida que hospitais, escolas 
e outros serviços do Estado (à 
exceção da Autoridade Tribu-
tária) se degradavam, sem que 
ele pudesse dizer “não há di-
nheiro”, porque tinha mais car-
ga fiscal, maior incidência fiscal 
e milhões de turistas, passou a 
ser um ‘patinho feio’ da glorio-
sa marcha da ‘geringonça’. Mas 
em 2019 havia eleições e — as 
coisas são o que são — ele era o 

mais popular dos ministros, o 
rosto dos cartazes e discursos 
do PS que falavam de “contas 
certas”. Tinha de voltar, tanto 
mais que fora eleito — e essa 
ninguém esperava — presiden-
te do Eurogrupo.

Não sei se Costa, como a rai-
nha má da Branca de Neve, tem 
um espelho a quem pergunta 
se há alguém mais popular do 
que ele. Caso tenha, e o espelho 
seja bom, terá como resposta: 
Mário Centeno. Mas o caldo 
estava entornado... Nos últimos 
meses as questões agravaram-
-se, e o próprio Presidente da 
República, que prefere os votos 
de Costa às contas de Centeno, 
mostrou uma pequena, mas 
decifrável, animosidade em re-
lação a ele.

Agora, que choverão milhões 
para recuperar da pandemia, 
que se lhes pode fazer? Atirá-
-los para cima dos problemas 
com pouco ou nenhum critério, 
como tem sido desde que entrá-
mos na Europa? Geri-los, refor-
mando a Economia e tornando-
-a mais competitiva? Ou pondo 
o Estado a gerir tudo com a sua 
exasperante burocracia?

A ver vamos. Mas com Cente-
no tudo seria difícil. Para quem 
pretende uma orgia do Estado 
com empresários de mão esten-
dida; para quem quer ser herói 
dos tempos e para o próprio 
Centeno, que não sendo dese-
jado, também não desejaria ver 
a filigrana do seu trabalho des-
truído. E não se desejando nem 
sendo desejado, o melhor é sair. 
Para onde? A resposta também 
dirá muito sobre ele.

hmonteiroexpresso@gmail.com

Não sei se Costa, 
como a rainha 
má da Branca  

de Neve, tem um 
espelho a quem 
pergunta se há 
alguém mais 

popular do que 
ele. Caso tenha,  
e o espelho seja 

bom, terá  
como resposta: 
Mário Centeno
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Sindicato critica fusão das 
polícias Acácio Pereira, presi-
dente do Sindicato da Carreira 
de Investigação e Fiscalização 
do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF), acusa o Go-
verno de “fragilizar as bases de 
dados policiais do SEF” e de 
estar a preparar-se para “fun-
dir todas as polícias numa só, 
numa obsessão centralista”.
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COMPRAS

Lufthansa 
no encalço 
da TAP?

A Lufthansa esteve mesmo 
a avaliar a compra da TAP, 
e o Governo via o interesse 
da companhia alemã com 
agrado, assumiu o ministro 
das Infraestruturas. Pedro 
Nuno Santos falou esta 
semana pela primeira vez 
no interesse manifestado, 
antes da pandemia, pela 
Lufthansa na TAP. “O 
Estado português não 
veria com maus olhos 
essa parceria”, admitiu. 
Para dizer depois: “As 
companhias aéreas 
têm dificuldade em 
sobreviver isoladamente.” 
A afirmação não deixou 
de causar surpresa, já 
que até agora o Governo 
nunca quis comentar, até 
porque as negociações, a 
existir, seriam sempre com 
os acionistas privados. A 
Lufthansa, diz fonte da 
TAP, chegou a fazer uma 
avaliação da companhia 
e a falar com Antonoaldo 
Neves para saber se 
ele estaria interessado 
em ficar. O ministro 
esclareceu porém que isto 
é algo que não está nas 
preocupações imediatas 
do Governo. Nem podia 
estar. Com um plano de 
ajuda de €9 mil milhões 
em curso, a Lufthansa não 
irá tão cedo às compras. A 
companhia alemã, apesar 
de lucrativa, também 
enfrenta uma tempestade. 
Esta semana anunciou 
que poderá despedir 22 
mil trabalhadores e já 
está a negociar com os 
sindicatos um plano de 
cortes. Para minimizar 
os despedimentos, está 
a propor a redução da 
jornada laboral e o corte de 
salários. A.C. e P.L.

AVIAÇÃO

TAP será resgatada, mas não 
escapará a um duro corte
Estado abdica de representante na Comissão Executiva, mas reforça poder através do 
Conselho de Administração e poderá vetar decisões antes tomadas apenas pelos privados

Anabela Campos  
e Pedro Lima

Depois da luz verde da Comis-
são Europeia (CE) ao resgate 
da TAP, agora é tempo de ne-
gociações e de imposição de 
condições. Negociações com 
o Estado, que quer controlar 
mais a gestão da companhia, 
e com Bruxelas, que impõe 
um plano de reestruturação 
ao fim de seis meses, do qual 
resultará um inevitável enco-
lhimento da companhia aérea 
nacional. A sobrevivência da 
TAP está por um fio, e era fun-
damental que a ajuda públi-
ca chegasse ainda em junho, 
para que a empresa pudesse 
continuar a voar e a pagar a 
trabalhadores e fornecedores.

A CE autorizou um emprés-
timo do Estado que poderá 
chegar até €1,2 mil milhões, 
indo ao encontro das expec-
tativas da gestão da empresa, 
como o Expresso já tinha noti-
ciado. Mas como não há almo-
ços grátis, o dinheiro vem com 
condições, e são essas balizas 
que a TAP e os seus acionistas 
privados, David Neeleman e 
Humberto Pedrosa, vão ter 
agora de dizer se aceitam ou 
não. A resposta dos privados, 
sabe o Expresso, deverá che-
gar no início da próxima se-
mana, e há poucas dúvidas de 
que não seja positiva, já que a 
alternativa é a falência.

Conselho de Administração 
vai ter mais poder

Ao contrário do que o minis-
tro das Infraestruturas, Pedro 
Nuno Santos, admitiu nas úl-
timas semanas que iria acon-
tecer, o Estado, dono de 50% 
da TAP, vai abdicar de ter um 
representante na Comissão 
Executiva, onde estão apenas 
três representantes dos acio-
nistas privados, que têm 45% 
do capital. Mas vai reforçar o 
seu poder através do Conse-
lho de Administração, que até 
agora não podia decidir prati-
camente nada. O recuo face à 
presença na gestão executiva, 
liderada por Antonoaldo Ne-

apoio à empresa, que o Esta-
do iria passar a ter controlo 
sobre a caixa da companhia. 
“O Estado terá um quadro de 
monitorização dos movimen-
tos de caixa da TAP. Tem de 
ser garantido aos portugue-
ses que o dinheiro que vai ser 
injetado está a ser bem gas-
to”, afirmou. O ministro não 
abriu o jogo mais do que isto. 
O tema é sensível, e a TAP 
é uma empresa demasiado 
importante para a economia 
para que as palavras do mi-
nistro não sejam medidas. Os 
excessos de linguagem das 
últimas intervenções, em que 
falou da possibilidade de in-
solvência, obrigam-no agora 
a ser mais prudente.

Quanto vai  
encolher a TAP?

Vai ser longa a travessia que a 
TAP terá de fazer para levar a 
bom porto todo este processo. 
A gestão da transportadora, 
sabe o Expresso, já está in-
clusive a trabalhar num pla-
no de reestruturação, que irá 
aplicar quando, dentro de seis 
meses, não conseguir pagar o 
empréstimo que o Estado lhe 
vai agora fazer. Tudo aponta 
para que no futuro tenhamos 
uma TAP com menos rotas, 
menos aviões e menos traba-
lhadores. É que, para receber 
os €946 milhões que o Estado 
tem inscritos no Orçamento 
suplementar — o empréstimo 
pode ir até um máximo de €1,2 
mil milhões —, a empresa terá 
de preparar um plano de rees-
truturação. A TAP agigantou-
-se após a privatização e agora 
vai ter de apequenar-se para 
se salvar. Já ninguém duvida 
disso, nem a gestão nem o 
próprio ministro das Infraes-
truturas. A questão que está 
em cima da mesa agora é sa-
ber qual será a dimensão do 
corte e como sobreviverá a 
companhia se voltar a reduzir 
a sua dimensão, já que parte 
da sua importância no pano-
rama da aviação internacional 
resulta da sua expansão para 
o mercado norte-americano e 
da triangulação do continente 

A TAP tem 105 aviões, 
cerca de 10 mil 
trabalhadores  
e voa para 95 destinos 
em 39 países

Em troca da injeção de capital, 
a TAP terá de avançar com 
um plano de reestruturação. 
Vai haver redução de rotas, 
devolução de aviões, corte  
de salários e de trabalhadores  
FOTO NUNO BOTELHO

americano com Portugal e a 
Europa. A receita de emagre-
cimento da TAP aplicada no 
início dos anos 90 fragilizou 
a empresa. Há quem tema 
que o mesmo possa voltar a 
acontecer.

Muito irá depender da arte 
de negociação junto da Dire-
ção-Geral da Concorrência 
Europeia e de Margrethe Ves-
tager. Tipicamente, nestas re-
estruturações, o plano passa 
pela redução do número de 
trabalhadores, pela desativa-
ção de rotas não rentáveis e 
pela diminuição do número 
de aviões e de salários dos 
administradores e quadros 
de topo — os pilotos poderão 
estar entre os visados, o que 
levará necessariamente a agi-
tação sindical, onde a arma 
normalmente é a greve. A 
TAP tem 105 aviões, cerca 
de 10 mil trabalhadores e voa 
para 95 destinos em 39 paí-
ses. A companhia está atual-
mente a negociar o leasing de 
aviões e é quase certo que terá 
de devolver alguns.

Pedro Nuno Santos não es-
condeu na quarta-feira que 
será um parto com dor. “Não 
podemos ter neste momento 
uma empresa com uma di-
mensão superior àquela que 
são as necessidades nos próxi-
mos anos. Isto é uma condição 
da Comissão Europeia.” O go-
vernante tem porém esperan-
ça de que Bruxelas reconheça 
a importância da TAP para a 
economia portuguesa e que o 
país consiga apresentar “um 
bom caso”, por forma a que 
não haja uma “restruturação 
excessiva da TAP”.

Parte da fatura vai chegar 
aos bolsos dos contribuintes 
portugueses. O empréstimo 
a efetuar em 2020 terá, em 
princípio, impacto no défice 
e na dívida, como reconheceu 
o secretário de Estado do Te-
souro, Álvaro Novo. Poderá 
haver ainda neste plano de 
resgate um empréstimo priva-
do garantido, convertível em 
ações, abrindo assim caminho 
para o Estado reforçar mais a 
sua posição.

acampos@expresso.impresa.pt

ves, poderá estar relacionado 
com os cortes que terão de 
ser feitos nos próximos tem-
pos e que serão tudo menos 
populares.

O reforço do poder do Es-
tado acontecerá porque o 
Conselho de Administração 
passará a ter mais poderes 
para decidir sobre matérias 
relevantes na vida da com-
panhia. Este órgão social é 
composto por 12 elementos, 
seis nomeados pelos privados 
(incluindo os três que estão na 
Comissão Executiva) e outros 
seis indicados pelo Estado, in-
cluindo o presidente, Miguel 
Frasquilho, que tem voto de 
qualidade — ou seja, na práti-
ca, o Estado tem a maioria do 
Conselho de Administração. 
Mas este reforço de poderes 
terá de passar também por 
mudanças do modelo de go-
verno da sociedade.

Embora ainda não esteja 
vertido em acordo, o poder 
do Estado já começa a fazer-
-se sentir. Isso foi visível no 
polémico plano de rotas, que 
levou à crítica dos autarcas do 
Norte do país de haver poucos 
voos a partir do Porto. Agora, 
com o plano de regaste, há 
poderes da gestão executiva 
que vão estender-se ao Conse-
lho de Administração, que vai 
passar a ter direito de voto em 
matérias como decisões de in-
vestimento e desinvestimen-
to, negociações de grande 
envergadura, como a compra 
de aviões, escolha de novas 
rotas, acordos de code share, 
prémios de desempenho ou 
vencimentos.

O ministro das Infraestru-
turas, Pedro Nuno Santos, 
já tinha sinalizado a ideia de 
reforço do poder público, ao 
dizer na quarta-feira, durante 
a apresentação do plano de Página 110
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Estado terá 
mais poder na 
TAP através da 
administração
Governo trocou entrada 
na Comissão Executiva 
por reforço dos poderes do 
Conselho de Administração

O Estado abdicou de estar 
na Comissão Executiva 
da TAP, mas vai apertar o 
controlo da gestão privada 
através do Conselho de Ad-
ministração. A companhia 
vai agora preparar-se para 
avançar com uma reestrutu-
ração imposta por Bruxelas 
e encolher, avançando com 
cortes de rotas, de número 
de aviões, de trabalhadores 
e de salários. E10
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Piketty: 
“Quem não  
tem dívida 
deve pagar 
mais 
impostos” R52

Martin Luther 
King III:  
“A paciência 
dos negros 
esgotou-se” P28

Filha de 
português 
impulsiona 
novo #MeToo 
em Harvard P33

Reportagem 
em Pedrógão, 
três anos 
depois P20

Salman 
Rushdie avisa: 
“Cuidado, 
América!” R22

Costa, Sánchez, 
Marcelo e rei juntos
A reabertura das fronteiras 
entre Portugal e Espanha, no 
dia 1 de julho, terá honras de 
Estado. Entre Caia e Badajoz 
estarão Marcelo Rebelo de 
Sousa e o rei Felipe VI de Es-
panha, além dos dois chefes 
de Governo, António Costa e 
Pedro Sánchez. Os líderes dos 
dois países tentam mostrar 
assim uma resolução conjun-
ta de reabrir, tal como foi a 
decisão de fechar, em março. 
A tensão sobre a data de rea-
bertura foi ultrapassada. P40

Bruxelas autoriza 
mudanças no IVA
O Comité do IVA da Comis-
são Europeia não manifestou 
oposição à mudança solicita-
da pelo Governo português 
para adequar a taxa do IVA 
na fatura da eletricidade ao 
escalão do consumo, poden-
do a medida avançar.

Fitch alerta para 
subida da dívida
A agência de rating Fitch 
considera que o rácio da dí-
vida pública portuguesa face 
ao produto interno bruto 
(PIB) deverá ser, em 2020, 
superior ao de 2014, mas 
assinalou a “tolerância” dos 
mercados devido à consoli-
dação orçamental anterior. 
A Fitch prevê que a dívida 
pública portuguesa represen-
te 133,4% do PIB em 2020 
e 130,2% em 2021 e diz que 
“os riscos orçamentais das 
garantias do Estado são alta-
mente incertos”.

Tolentino Mendonça 
vence prémio
D. José Tolentino Mendon-
ça, cardeal e colunista do 
Expresso, venceu o Prémio 
Helena Vaz da Silva 2020. P40
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POLÍCIA INVESTIGA LIGAÇÕES  
À EXTREMA-ESQUERDA NO ATAQUE À 
ESTÁTUA DO PADRE ANTÓNIO VIEIRA P5

RACISMO: O QUE  
FAZER AO PASSADO  
QUE NOS DÓI? P4
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Estátua  
de Cristóvão 

Colombo 
vandalizada em 

Boston, EUA
Direita nega racismo  
estrutural em Portugal P12

TAP vai 
cortar  
em aviões, 
voos e 
pessoal

Estado reforça poder 
através do Conselho de 
Administração. Governo 
deixa cair exigência  
de ter gestor executivo

O Governo desistiu de ter um 
representante na Comissão 
Executiva da TAP como con-
trapartida para lhe empres-
tar dinheiro. Mas o Conselho 
de Administração, onde está 
em maioria, vai ter poderes 
reforçados para controlar a 
gestão privada. Empresa vai 
passar por reestruturação, 
com cortes de aviões, de voos 
e de trabalhadores. E10

As novas 
provas da 
PJ no caso 
Maddie

Telefonema e vestígio 
biológico fundamentais 
para prender  
suspeito do rapto P22

Região de Lisboa 
com tolerância zero 
para ajuntamentos
Governo quer mais rapidez na 
referenciação e isolamento de casos 
positivos. Foco preocupa especialistas P8  

Os piores 
Benfica e  
FC Porto dos 
últimos anos   

Os dois candidatos ao 
título estão a marcar 
menos golos e a fazer 
menos remates P37  

Governo abre 
guerra a lei 
anti-Centeno
PS quer abrir caminho a Centeno no Banco  
de Portugal e tem plano para travar lei na AR.  
Quem é o novo homem-forte das Finanças?
João Leão está há seis meses 
sem chefe de gabinete, e isso, 
afirma quem o conhece, quer 
dizer muito sobre quem é o 
novo ministro das Finanças: 
trabalhador e competente, 

mas com muita dificuldade em 
delegar. É este o novo coronel 
que subiu a general em plena 
crise económica provocada 
pela pandemia. Para a sema-
na, toma posse como ministro 

das Finanças e vai ter de defen-
der o Orçamento suplementar 
no Parlamento. Com a saída 
de Centeno e a sua subida a 
ministro, o que vai mudar nas 
contas públicas? P6eE6
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Recrutamento Pandemia travou o mercado de trabalho.  
Novas ofertas disponíveis nos centros de emprego  
já são menos 40% do que as registadas em 2009

Quem está  
a contratar?  

Os serviços, mas pouco

Cátia Mateus

E
m apenas dois meses o 
número de novas ofer-
tas de emprego a dar 
entrada nos centros do 
Instituto do Emprego e 
Formação Profissional 
(IEFP) sofreu uma re-
dução de mais de 68%. 
Em abril deste ano, com 

a “economia suspensa” pelo estado de 
emergência e mais de 100 mil empresas 
em lay-off, só 3040 novas ofertas de 
emprego foram disponibilizadas atra-
vés dos serviços públicos de emprego. 
São menos 70% do que as novas vagas 
divulgadas no mesmo mês do ano pas-
sado e menos 40% do que as que deram 
entrada durante o mês homólogo de 
2009, durante a crise financeira mun-
dial que também impactou duramen-
te o mercado de trabalho português. 
Apesar disso, há sectores de atividade 
que continuam a contratar e outros a 
quem a pandemia obrigou mesmo a ir 
ao mercado.

Os dados mensais do IEFP são um 
dos indicadores para analisar a relação 
entre a oferta e a procura no mercado 
de trabalho, nomeadamente a predis-
posição das empresas para a contra-
tação através das novas vagas criadas 
a cada mês. E os números disponíveis 
mostram que o desequilíbrio entre 
os dois pratos da balança se agravou 
nos últimos meses, acompanhando 
as muitas sequelas que a pandemia 
de covid-19 está a deixar na economia 
nacional e nas empresas.

Em abril deste ano (últimos dados 
disponíveis no IEFP), o número de de-
sempregados inscritos nos centros de 
emprego — o chamado desemprego re-
gistado — era de 392.323, o mais eleva-
do desde março de 2018. O desemprego 
registado traduziu no mês passado um 
aumento de mais de 14% em cadeia 
(se comparado com o mês de março) 
e de mais de 22% face ao mesmo mês 
de 2019. Contas feitas, há mais 77 mil 
desempregados do que havia antes da 
pandemia, em fevereiro deste ano.

Novas ofertas de emprego  
são menos do que em 2009

E se o número de desempregados dis-
parou, o de novas ofertas de emprego 
disponibilizadas pelas empresas fez 
o caminho inverso. Em abril, já com 
a economia parada, o stock total de 
ofertas de emprego (novas e antigas) 
disponíveis nos centros do IEFP e na 
sua plataforma online era de 10.940, 
mas dessas só 3040 correspondiam a 
novas oportunidades criadas durante 
o mês em que a crise da covid fez parar 
a economia, revelam os dados compi-
lados pelo IEFP a pedido do Expresso. 
Uma redução de quase 59% no número 
de novas oportunidades criadas face a 
março deste ano (que, por sua vez, já 
traduzia também uma redução de mais 
de 22% face ao período pré-pandemia) 
e de 70%, se comparado com abril de 
2019.

Ao longo do ano passado, os centros 
de emprego públicos do país regista-
ram uma média de 11.417 novas ofer-
tas divulgadas por mês. Em janeiro 
deste ano, as 11.743 novas ofertas de 
emprego recebidas pelo IEFP ainda 
superavam esta média. Em fevereiro, 
o mercado já dava sinais de alerta, com 
uma redução das novas oportunidades 
para as 9585. Em abril, o número de 
ofertas de emprego colocadas pelas 
empresas nos centros do IEFP estava já 
40% abaixo do limiar mínimo das 5060 
registadas no mesmo mês de 2009, em 
plena crise financeira mundial.

Novo emprego está  
nos serviços de apoio

A confidencialidade das contratações 
impede a divulgação do nome das em-
presas, mas os números das novas ofer-
tas, desagregados por sectores que o 
IEFP forneceu ao Expresso, dão pistas 
sobre os sectores que desafiaram a crise 
e decidiram contratar nos meses em 
que muitos despediram. A divulgação 
de novas ofertas está a diminuir, de 
forma transversal, em todos os sectores 
de atividade. Mas, em termos abso-
lutos, o sector dos serviços é aquele 
em que as empresas mais continuam a 
divulgar ofertas de emprego. Das 3040 
oportunidades que deram entrada nos 
serviços de emprego em abril, 2157 
eram deste sector.

As atividades imobiliárias, adminis-
trativas e de serviços de apoio concen-
traram a maioria das intenções de con-
tratação das empresas no último mês, 
com 999 novas ofertas divulgadas. Em 
segundo lugar da lista estão as profis-
sões ligadas à administração pública, 
educação, atividades de saúde e apoio 
social e pessoal, com 378 novas ofertas 
a dar entrada nos centros de empre-
go. E, neste caso específico, a procu-
ra de profissionais até foi beneficiada 
pela pandemia e pela necessidade de 
adaptação e reforço de muitos serviços, 
como as unidades de saúde e de apoio 
social ou até de apoio às famílias. Co-
mércio (277 novas ofertas) e construção 
(247) completam a lista de subsectores 
com maior número de novas ofertas 
de emprego a dar entrada nos centros 
do IEFP.

A região centro tem sido a menos im-
pactada pela redução do número de no-
vas oportunidades divulgadas durante a 
pandemia (março e abril), ainda assim 
viu cair o número de ofertas em 47% 
de um mês para o outro. Lisboa viu as 
novas ofertas reduzirem-se em 59%, o 
Norte em 56% e o Alentejo, 63,6%. O Al-
garve é o caso mais complicado. Afetado 
pela paragem do turismo e das ativida-
des associadas, as novas oportunidades 
de emprego caíram 92% na região.

Uma consulta à plataforma de recru-
tamento do IEFP permite, contudo, 
perceber que muitas das novas ofertas 
que estão a ser criadas são de curta 
duração (até três ou seis meses), com 
remuneração ao nível do salário míni-
mo nacional, 635 euros, e baixas qua-
lificações.

cmateus@expresso.impresa.ptFunções de apoio social e pessoal destacam-se nas intenções de contratação durante a pandemia FOTO GETTY IMAGES
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IMOBILIÁRIO 
& EMPREGO

Expresso

OPINIÃO PESSOAS

Jerónimo Martins produz uvas biológicas

PARCERIA António Serrano (à esq.), presidente da Jeróni-
mo Martins Agroalimentar, e António Silvestre Ferreira (à 
dir.), proprietário da Herdade Vale da Rosa, vão trabalhar 
juntos na produção de uva biológica sem grainha, numa 
parceria que assinala a entrada da Jerónimo Martins na 
agricultura biológica. FOTO NUNO BOTELHO E16

Assim
não brinco
JOÃO  
DUQUE  
E18

Os 
mistérios 
de Centeno
LUÍS 
MARQUES  
E10

Será que o ‘vento levou’ a noção dos 
limites da censura? FRANCISCO LOUÇÃ E5

Há €7 mil 
milhões para 
investir no 
imobiliário E19

> Luís Miguel Ribeiro  
é o novo presidente  
da Associação 
Empresarial  
de Portugal  
E27

> Dicas Avaliações  
de desempenho em 
tempo de pandemia E27

CONTRIBUIÇÃO 
ADICIONAL 
“DISCRIMINA” 
BANCA  
Faria de Oliveira, 
presidente da APB, 
diz que o sector está 
a ser “discriminado” 
e que, desde 2011, “as 
contribuições pagas 
pela banca ascendem 
a €2470 milhões, 
além do IRC”. E18

Onde estão a 
surgir as novas 
oportunidades 
de emprego E24PASSAGEM DE TESTEMUNHO  

NAS FINANÇAS: O QUE MUDA  
NAS CONTAS PÚBLICAS?

Mário Centeno conseguiu o primeiro excedente da democracia,  
mas sai com o mundo a viver uma das maiores crises da História E6
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EDP: o poder 
da empresa 
ainda é  
o que era?
Ministério Público ameaça 
futuro de Mexia na EDP e 
pode ser o virar de página 
na história do grupo

A EDP tem uma bateria de 
argumentos para responder 
às suspeitas de corrupção, 
mas a investigação de que 
é alvo ensombra o presente 
e futuro da elétrica. O gru-
po ganhou músculo lá fora 
e perdeu peso e influência 
cá dentro. A empresa, que 
desvaloriza a questão de ser 
mais ou menos influente, ga-
rante que sempre respeitou 
governos e reguladores. E12

Estado terá 
mais poder na 
TAP através da 
administração
Governo trocou entrada 
na Comissão Executiva 
por reforço dos poderes do 
Conselho de Administração

O Estado abdicou de estar 
na Comissão Executiva 
da TAP, mas vai apertar o 
controlo da gestão privada 
através do Conselho de Ad-
ministração. A companhia 
vai agora preparar-se para 
avançar com uma reestrutu-
ração imposta por Bruxelas 
e encolher, avançando com 
cortes de rotas, de número 
de aviões, de trabalhadores 
e de salários. E10

Orçamento de  
João Leão criticado 
por atrasar retoma

> Orçamento suplementar só aumenta em €37 milhões o investimento 
público > Apoio à TAP é o dobro do reforço na Saúde > Consumo só cai 
4%, mas impostos descem mais de 10% > Pandemia rouba quase €9 mil 
milhões às receitas > Economistas duvidam que receita do IRS aumente E8

A filosofia digital do Santander
Sorria mais, faça mais e viva mais.
Seguimos ao seu lado com as 
soluções digitais Santander. 
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NÚMERO 

78% 
de adesão à greve 
dos CTT até ao meio-día 
foi o número adiantado 
pelo Sindicato Nacional 
dos Trabalhadores dos 
Correios e Telecomunica-
ções (SNTCT), enquanto 
a empresa apontou um 
número bem inferior, 
apenas 18,4%, "sem im-
pacto expressivo" na ati-
vidade. 
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DETALHES 

Construída 
há 26 anos 
A esquadra de S. João 
da Madeira foi cons-
truída em 1994. Des-
de então, o terraço já 
teve obras de melho-
ramento, mas o pro-
blema não ficou re-
solvido. 

Plano de 
investimentos 
O plano de investi-
mentos do Ministé-
rio da Administração 
Interna em infraes-
truturas prevê 400 
mil euros para requa-
lificar a esquadra 
sanjoanense. Mas 
não há data prevista 
para a obra avançar. 

Efeito pandemia 
O comissário da es-
quadra e o Sindicato 
Unificado da PSP te-
mem que a pande-
mia tenha atrasado o 
processo de desen-
volvimento de pro-
jeto para a obra e 
consequentemente 
o avançar da emprei-
tada. 

Infiltrações já 
obrigaram a fechar 
espaços na esquadra 
Câmara de S. João da Madeira diz que o Governo prometeu 
400 mil euros para obras. Sindicato critica atrasos 

Estragos da água são visíveis no exterior da esquadra de S. João da Madeira 

Catarina Silva 
locais@jn.pt 

EQUIPAMENTO  Água a escor-
rer do teto, um balneário 
inutilizado, camaratas com 
baldes e um terraço que 
inunda em dias de chuva. As 
infiltrações na esquadra da 
PSP de S. João da Madeira 
motivam queixas dos agen-
tes. Segundo a Autarquia, o 
Ministério da Administração 
Interna (MAI) prometeu 
400 mil euros para a requali-
fícação do edifício. Mas as 
obras tardam em chegar. 
Questionado pelo JN, o MAI 
não respondeu em tempo 
útil. 

"Isto está à vista de todos. 
Temos água a correr em al-
guns espaços e não dá para os 
fechar todos, naturalmente. 
Acaba por afetar a imagem 
da esquadra e o conforto dos 
polícias", diz o comissário, 
Hélder Andrade, que acredi-
ta, contudo, que as obras vão 
avançar: "Há um plano de 
reestruturação e já houve 
deslocações de arquitetos e 
responsáveis da Direção Na-
cional". 

Lá dentro, um balneário 
está inutilizado. Os agentes 
tentaram usá-lo para guardar 
material, mas estava a ficar 
danificado, por isso foi esva-
ziado. Mesmo dias depois de 
chover, a água continua a 
pingar da fachada e para o in-

  

tenor do edifício. O proble-
ma está no terraço que infil-
tra as águas e que vira uma 
piscina em dias de chuva. 
Todo o piso abaixo fica afeta-
do e obriga os agentes a espa-
lharem baldes e a limpar o 
bolor que se acumula nas pa-
redes. 

OBRAS TARDAM 
Segundo Peixoto Rodrigues, 
presidente do Sindicato 
Unificado da PSP, "esta es-
quadra precisa de uma inter-
venção urgente, não ofere-
ce condições nem para os 
elementos que ali traba-
lham, nem para o cidadão 
que ali se desloca". O sindi-
calista critica que, "apesar de 
haver um plano de inter-
venção do MAI nas infraes-
truturas, as obras tardam em 
ser executadas". 

Peixoto Rodrigues defen-
de que o Município poderia 
tomar a dianteira e assumir 
a obra. Mas o autarca Jorge 
Sequeira remete para o pla-
no do MAI para infraestrutu-
ras. "Foi-nos apresentado no 
início de 2019, está previsto 
um investimento de 400 mil 
euros na nossa esquadra". 

O edil diz que uma equipa 
de arquitetos e técnicos já se 
deslocou à esquadra para "fa-
zer levantamento das neces-
sidades e patologias" e acre-
dita que o processo "está em 
curso". • 
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PRAÇA DA 
LIBERDADE  A grande lacuna nas respostas 

Manuel Carvalho 
da Silva 
Investigador e professor 
universitário 

Tem-se comparado os impactos da 
pandemia aos efeitos de uma 
guerra, e afirmado que se trata de 
uma catástrofe que ficará a marcar 
a sociedade como grande aconteci-
mento histórico universal. Estas 
comparações não são descabidas. 
Nas últimas décadas vem-se di-
zendo que "o Mundo está a viver 
a emergência de uma nova era". 
Têm sido relevados os esgotamen-
tos de "velhas instituições", a 
existência de poderes não contro-
lados e não responsabilizáveis, a 
proliferação de sofrimentos, ris-
cos, inseguranças, contradições e 
também de "desafios mágicos" 
que geram medos e amputam ho-
rizontes. E hoje estão bem ativos 
os movimentos geopoliticos e 
geoestratégicos que alteram cor-
relações de forças à escala global, 
bastante protagonizadas por lide-
ranças novas distantes da chama-
da cultura ocidental. 

Uma evidência do relevo históri-

  

co deste tempo que vivemos é, 
sem dúvida, a reafirmação do lugar 
central que o trabalho tem na so-
ciedade e a necessidade de, em de-
fesa da justiça social, das liberda-
des e da democracia se eliminarem 
gritantes desigualdades observa-
das na sua divisão social e interna-
cional, na sua organização e presta-
ção. Em 1919, no rescaldo da I guer-
ra mundial e de uma grande pan-
demia, a criação da Organização 
Internacional do Trabalho signifi-
cou um sinal da premência das re-
formas a adotar para proteger os 
trabalhadores e dignificar o traba-
lho. Em 1944, ainda a II guerra de-
corria, já se realizava a Conferên-
cia de Filadélfia, repetindo objeti-

, vos de 1919 e colocando os direitos 
dos trabalhadores como direitos 
humanos. No início da construção 
da União Europeia houve um for-
te envolvimento dos trabalhado-
res e seus sindicatos (até indica-

i vam um dos comissários da Comu-

  

nidade) e plasmou-se o compro-
misso de harmonizar no progresso 
os direitos laborais e sociais. 

Observemos agora o que se pas-
sa em algumas áreas que mais ex-
pressam a irracionalidade do siste-
ma económico e social dominante 
e mais expõem as pessoas e os paí-
ses a vulnerabilidades, e verifica-
mos: i) a afirmação crescente de 
que o financiamento da economia 
não deve continuar prisioneiro de 
dinâmicas mercantis e, por isso, 
colocam-se os bancos centrais a 
dar as respostas que só eles podem 
e devem dar; ii) o reforço da ideia 
de que não é sustentável um sis-
tema produtivo baseado em redes 
de subcontratações (cadeias de va-
lor) globais e discute-se a reindus-
trialização e a necessidade de cada 
país não abdicar da produção de 
bens e serviços essenciais; iii) a to-
mada de consciência quanto ao 
respeito pelo ambiente, debaten-
do-se a descarbonização, o recurso  

a energias limpas e práticas que 
não desequilibrem os ecossiste-
mas; iv) que no trabalho, no em-
prego e nas relações laborais não 
há mudanças, nem na opinião 
nem nas políticas, prosseguindo a 
imposição da cartilha neoliberal 
da flexibilidade e da desvaloriza-
ção, carregada de subjugações, de 
violações de direitos, de injustiças 
que ampliam a pobreza. 

Urge mudar de agulha no mundo 
do trabalho, sob pena de se trans-
formar o choque pandémico numa 
crise social e económica perma-
nente. Nesta pandemia, os traba-
lhadores, presenciais ou em tele-
trabalho, demonstraram uma ca-
pacidade de adaptação, de rigor, de 
criatividade que devia envergo-
nhar quem teima em pagar salários 
de miséria e legislar utilizando os 
escabrosos pressupostos da vanta-
gem do chicote e da suspeição so-
bre quem vive da venda da sua for-
ça de trabalho. 
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TAP: ESTADO 
`APERTA' COM 
O ACIONISTA 
PRIVADO 
João Amaral Santos 
joao.santos-.,  sol,pt 

O empréstimo para 'salvar' a TAP permite ao 
acionista Estado gerir no presente e no futuro. 
Reestruturação da empresa prevê novos parcei-
ros e até pode afastar atual acionista privado. 
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A «intervenção alargada» do Es-
tado na TAP, anunciada pelo mi-
nistro Pedro Nuno Santos, avan-
ça, imparável. Dentro de seis me-
ses, a companhia aérea nacional, 
tal como hoje a conhecemos, não 
mais existirá. 

É este o prazo que a comissão 
executiva da TAP, presidida por 
Antonoaldo Neves, tem para apre-
sentar um plano de reestrutura-
ção que garanta a viabilidade da 
empresa a médio e longo prazo -
e que estará dependente do aval 
do acionista Estado, a partir des-
te momento, com poderes reforça-
dos. O objetivo é simples: inverter 
ocenário de falência técnica, com 
agravamento de prejuízos, em que 
a TAP se vê arrastada há mais de 
uma década - entre 2008 e 2019, os 
prejuízos somam 928 milhões (já 
depois de deduzido o lucro de 21,2 
milhões de 2017). Para tal, será ne-
cessário redimensionar toda a 
companhia aérea, o que, na práti-
ca, significa menos rotas e redu-
ção de frota e pessoal. 

A primeira fase desta «inter-
venção» estatal na TAP ficou con-
cluída esta semana com a aprova-
ção pela Comissão Europeia de 
um empréstimo até 1,2 mil mi-
lhões de euros que permite dar 
«liquidez» imediata à empresa, 
salvando-a de uma falência que o 
contexto pandémico aventou 
como possibilidade real. O grupo 
de trabalho nomeado pelo Gover-
no -liderado por João Nuno Men-
des - acertou com a Atlantic Ga-
teway (de David Neeleman e 
Humberto Pedrosa) ceder perto 
de mil milhões de euros até ao fi-
nal do ano (foram inscritos, para  

esse efeito, 946 milhões no Orça-
mento Suplementar). Mas, para 
que esse auxílio se concretize, o 
privado tem ainda de aceitar um 
conjunto de condições definidas 
pelo Governo. Na prática, esta exi-
gência - em troca do dinheiro -
permite ao Estado, acionista 
maioritário da TAP (com 50% do 
capital), passar a ter uma palavra 
a dizer em relação ao futuro da 
companhia aérea. Ao contrário 
do que acontecia até aqui, os re-
presentantes do Estado no conse-
lho de administração da TAP, pre-
sidido por Miguel Fraquilho, pas-
sam a ter 'poder' de decisão - e o 
plano de reestruturação terá sem-
pre de ter o seu aval. 

Estrutura societária muda 
O plano de reestruturação dará 
início à segunda fase da «inter-
venção», e deverá resultar em al-
terações na própria estrutura so-
cietária da companhia aérea. O 
ministro Pedro Nuno Santos es-
clareceu que o plano «incluirá a 
capitalização da empresa, ob-
viamente», não fechando a porta 
a nenhum cenário: desde o refor-
ço da posição do Estado ou, em al-
ternativa, à entrada de outro par-
ceiro privado na empresa. Desta 

Reestruturação 
seria evitada no 
caso (improvável) 
de a TAP devolver 
o empréstimo 
em seis meses 

forma, o Governo começa a pres-
sionar a Atlantic Gateway (dona 
de 45% da empresa) a encontrar 
soluções de investimento ou, em 
alternativa, a sair da TAP. 

Pedro Nuno Santos admitiu 
mesmo não ter visto «com maus 
olhos» o interesse da alemã 
Lufthansa na TAP, antes da pan-
demia, admitindo recuperar a re-
ceita. «Temos consciência que é 
dificil as companhias aéreas so-
breviverem sozinhas. Uma par-
ceria no futuro, para se tornar 
viável a longo prazo, é uma hi-
pótese», afirmou. 

Contactada pelo SOL, e questio-
nada sobre o que esperar do plano 
de reestruturação, a TAP escusou-
-se, para já, a responder. A compa-
nhia aérea diz que, neste momen-
to, «não tem nada a dizer». 

Sindicato: Estado deve gerir 
A TAP possui, atualmente, 105 
aviões e 10 mil trabalhadores. O 
crescimento acelerado da empre-
sa, nos últimos anos, principal-
mente desde 2016, ultrapassou o  

próprio plano de negócios aprova-
do pelos acionistas - incluindo o 
Estado-, o que, em contexto de cri-
se, acentuou as dificuldades. Fei-
tas as contas, a TAP adquiriu mais 
17 aviões do que estava previsto. 
Neste momento, dos 86 Airbus que 
possui, cinco já não vão regressar 
aos céus, por estarem em proces-
so de abate, apurou o SOL. 

Os próximos meses, e a evolu-
ção do mercado, defmirão os nú-
meros da redução de rotas, frota 
e pessoal. Embora seja necessário 
`emagrecer', Pedro Nuno Santos 
adiantou que «o Governo não 
quer uma TAP pequena, mas 
com a dimensão necessária 
para fazer face às necessidades 
da economia». 

Ao SOL, José Sousa, do Sindica-
to dos Trabalhadores e Aviação 
(SITAVA), desdramatiza a situa-
ção, considerando que a TAP 
«deve manter a dimensão atual, 
avalizada anteriormente pelo 
Governo, pois, de outra forma, 
não será possível alimentar o 
setor do turismo, como tem vin-

  

do a acontecer». O sindicalista 
acredita «que não haverá despe-
dimentos», a não ser «os motiva-
dos pela diminuição da procu-
ra, devido à pandemia, e pelo 
caráter sazonal do setor», como, 
aliás, acontece todos os anos. «Na 
aviação, os contratos a termo 
sempre existiram. Nesta fase, 
deverão ser estes os mais afeta-
dos», sublinha. 

Quanto ao futuro da TAP, o res-
ponsável pelo SITAVA entende 
que a companhia aérea é não só 
fundamental para a economia 
portuguesa, mas também «um 
órgão de soberania». Por isso, 
defende «que a TAP deve ter 
controlo público na sua ges-
tão». «Para o SITAVA não faz 
nenhum sentido o maior acio-
nista da TAP não integrar a co-
missão executiva da empresa», 
diz José Sousa, acrescentando 
que esse aspeto «explica muito 
da instabilidade que a empresa 
atravessou nos últimos anos». 
«Esperamos que essa situação 
seja agora revista», conclui. 
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A TAP tem cinco airbus em processo de abate. A frota de 105 aviões ainda vai reduzir 
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Prejuízos, quebras 
e despedimentos 
Daniela Soares Ferreira 
deniela.ferreiraaSol.pt 

Meses de rodas no chão foram 
catastróficos para o setor da 
aviação. Mesmo com a reabertu-
ra das fronteiras, as compa-
nhias aéreas podem não conse-
guir recuperar. É que a reaber-
tura das fronteiras não significa 
necessariamente que os voos 
voltem à normalidade. «Tendo 
em conta o que os especialis-
tas estão a dizer e também 
olhando para os planos de 
viagem que foram divulgados 
[pelas companhias aéreas] para 
o próximo verão, esta tempo-
rada terá níveis muito abai-
xo da média do ano passado», 
disse à Lusa Patrick Ky. diretor 
executivo da Agência Europeia 
para a Segurança da Aviação 
(EASA, na sigla inglesa). Os nú-
meros não são animadores: 
«Prevê-se uma redução de en-
tre 40% a 50% do tráfego aé-
reo em julho e agosto, em 
comparação com o ano passa-
do», estimou. 

Sem passageiros e com vários 
aviões parados, muitas compa-
nhias avançam para os despedi. 
mentos como forma de poder 
poupar algum dinheiro e manter 
a empresa. O mais recente caso é 
o da Lufthansa que pensava em 
dispensar pelo menos 10 mil tra-
balhadores, mas agora o núme-
ro mais do que duplicou, para 22 
mil. Além disso, a companhia aé-
rea alemã vai suprimir cerca de 
100 aviões. 

Os prejuízos da Lufthansa fo-
ram de tal modo avultados que 
obrigaram a um acordo com o 
Governo alemão para um resga-
te no valor de 9 mil milhões de 
euros. Em troca, o Estado ale-
mão torna-se o maior acionista 
da empresa. Agora, a companhia 
aérea avança que o objetivo é re-
duzir ao máximo os despedimen-
tos e avançar para alternativas 
como a diminuição da jornada 
laborai. 

Mas as reduções são inevitáveis: 
«Sem uma redução significati-
va dos custos de pessoal duran-
te a crise perderemos a oportu-
nidade de sair da crise com um 
reinicio melhor e arriscaremos 
que o grupo Lufthansa saia cla-
ramente debilitado da crise», 
disse o administrador da empre-
sa, Michael. Niggeman. 

A companhia alemã está longe 
de ser a única afetada pela crise. 
A TAP aguarda agora uma inter-
venção do Estado português para 
conseguir sobreviver aos 'estra-
gos' provocados pela pandemia 
(ver texto na página ao lado). 

Lufthansa aumen-
tou a estimativa 
de despedimentos, 
que passa de 10 mil 
para 22 mil 
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Com perdas estimadas em 100 
milhões de euros entre abril e 
junho, a Ryanair já admitiu des-
pedimentos, reduções de frota 
mas também redução de preços. 
«Anunciámos há algumas se-
manas que iríamos ter de re-
duzir cerca de três mil postos 
de trabalho em cerca de 15 a 
16 mil funcionários e alguns 
deles provavelmente serão 
em Portugal, dependendo do 
número de aeronaves que lá 
tivermos», chegou a admitir 
Eddie Wilson. O presidente exe-
cutivo da Ryanair explicou 
como se processam os despedi. 
mentos: «Por cada aeronave 
que é retirada, são cortados 
cerca de dez postos de traba-
lho de pilotos e aproximada-
mente 20 empregos na tripu-
lação de cabine». 

Já a Easyjet anunciou a redu-
ção de pelo menos 4500 postos de 
trabalho, quase um terço dos 
seus efetivos, na sequência da 
pandemia de covid-19. British 
Airways ou Virgin Atlantic fo-
ram outras grandes companhias 
que também já anunciaram cor-
tes de pessoal devido à crise pro-
funda no setor 

1!!) 70 

Lufthansa, Ryanair e Easyjet são algumas das 
companhias que já anunciaram despedimentos. 
Menos turismo este verão pode levar a quebras 
até 50% nos voos das várias transportadoras. 
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Ryanair admite despedimento de trabalhadores em Portugal 
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PCP quer EFACEC 
nacionalizada 
A Direção da Organização 
Regional do Porto (DORP) 
do PCP anunciou que vai 
apresentar um projeto para 
«assegurar o controlo 
público» da EFACEC, citan-
do a deputada Diana 
Ferreira, que esteve reuni-
da com o Sindicato dos 
Trabalhadores das 
Indústrias Transformadoras, 
Energia e Atividades do 
Ambiente do Norte. 
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