
Revista_Imprensa_15_Junho_2020



Revista de Imprensa

1. PS cria SNS para salvar as empresas da crise, Correio da Manhã, 15/06/2020 1

2. Marques Mendes - Intimidação do Governo, Correio da Manhã, 15/06/2020 2

3. Centros comerciais perderam "muitas centenas de milhões" por causa da pandemia, i, 15/06/2020 3

4. Já houve 10 ministros mais novos do que João Leão nas Finanças, Jornal de Notícias, 15/06/2020 6

5. Apelo à dádiva agora que voltam as cirurgias, Jornal de Notícias, 15/06/2020 7

6. Cesarianas sobem pelo terceiro ano nos hospitais públicos, Jornal de Notícias, 15/06/2020 8

7. Costa  incentiva turismo interno, Jornal de Notícias, 15/06/2020 10

8. "Espero que os contratos de venda do Novo Banco sejam divulgados"- entrevista a António Ramalho,
Negócios, 15/06/2020

11

9. Banca recusa ser a única a pagar contribuição solidária, Negócios, 15/06/2020 18

10. Portugal pode criar escalões para IVA da luz, Negócios, 15/06/2020 19

11. Nova equipa das Finanças toma posse esta segunda-feira, Negócios, 15/06/2020 20

12. A ajuda de Estado à TAP privada, Público, 15/06/2020 21

13. Uma linha de emergência de ficção a tentar forçar a realidade, Público, 15/06/2020 22

14. Governo não quer restrições a negócios ligados a offshores, Público, 15/06/2020 23

15. Há 1200 postos de trabalho em risco na TAP, Correio da Manhã, 15/06/2020 26

16. Portugal falha nos apoios às famílias, Correio da Manhã, 15/06/2020 27

17. Correio Indiscreto, Correio da Manhã, 15/06/2020 30

18. Parados mas não abandonados. Como está a ser feita a manutenção da frota da TAP, i, 15/06/2020 31

19. Mais desemprego para emigrantes, i, 15/06/2020 36

20. Ministério da Saúde quer contratar novos intensivistas, Jornal de Notícias, 15/06/2020 37

21. Quase 90% dos empregos destruídos eram de mulheres, Negócios, 15/06/2020 38

22. Crédito fiscal copia Vítor Gaspar, mas protege o emprego, Negócios, 15/06/2020 40

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A10
#A10
#A11
#A11
#A11
#A18
#A18
#A19
#A19
#A20
#A20
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A26
#A26
#A27
#A27
#A30
#A30
#A31
#A31
#A36
#A36
#A37
#A37
#A38
#A38
#A40
#A40


A1

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 21,34 x 27,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87031570 15-06-2020
ASSEMBLEIA DA REPUBLICA 
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G. 

Socialistas pretendem criar mecanismos de alerta e ajuda aos empresários que foram apanhados pela crise económica 

PS cria SNS para salvar 
as empresas da crise 
PROPOSTA O  Grupo parlamentar quer evitar queda de empresas viáveis na sequência da Covid-19 
ANÁLISE O  Partido está a reunir ainda contributos para avançar com simplex para as insolvências 
JANETE FRAZÃO 

PS Nrai avançar com a pro-

 

posta no Parlamento de 
criação de urna espécie de 

SNS - Serviço Nacional de Saúde 
para ajudar na recuperação das 
empresas viáveis e que, na se-
quência da Covid -19, estão a 
passar por graves dificuldades.  

solvência é um falhanço", 
adiantou ao CM o deputado Car-
los Pereira. 

O PS quer ainda travar o "cal-
vário de dificuldades" ao longo 
dos processos de insolvência. "E 
necessário uma interação no 
curto prazo para evitar uma san-
gria empresarial decorrente das  

obrigações de comunicação aos 
tribunais quando as empresas 
não cumprem rácios mínimos. 
Essa abordagem torna-se per-
versa e injusta ", explicou o tam-
bém vice-presidente da banca-
da, certo de que "é preciso con-
tribuir para tornar este regime 
amigo do investimento" e fazer  

com que "os mecanismo de 
apoio e recuperação empresarial 
sejam simplificados e efetivos". 
Para isso, será necessário, de-
fende, "um trabalho ainda mais 
profundo de adaptação da dire-
tiva europeia de insolvências".-. 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

CORRJE, K) 

PARTIDO APONTA PARA 
ADAPTAÇÃO Ofit DIRETIVA Partido reúne contributos de especialistas 
EUROPEIA DE INSOLVÊNCIAS 
O partido defende também um 
regime simplex para as insol-
vências. 

"É importante implementar 
mecanismos de alerta aos em-
presários sobre o estado da saú-
de da empresa e introduzir ins-
trumentos que contribuam para 
enfraquecer o estigma que a in-

  

13 O PS está a ouvir personali-
dades com o objetivo de por a 
proposta em marcha. "Esta-
mos a desenvolver conferên-
cias temáticas para recolher 
contributos de especialistas 
em matérias fundamentais 
para proteger a economia e 
estimular o investimento",  

disse Carlos Pereira. "O regi-
me de insolvências das em-
presas encaixa nesta preocu-
pação, sem colocar de lado a 
intervenção, complementar 
ao Governo, num quadro mais 
geral da atividade empresarial 
para a criação de emprego e 
riqueza", acrescentou.. 

• 

V41~ 
Carlos Pereira, deputado socia-

 

lista, é autor do projeto 
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MARQUES MENDES 
INTIMIDAÇÃO DO GOVERNO 

O comentador da SIC re-
velou ontem que o "Governo 
aprovou um parecer que en-
viou ao Parlamento para im-
pedir aumentos de despesa 
no Orçamento suplementar". 
"É uma tentativa de intimidar 
os deputados", acrescenta. 
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Radar 

Centros 
comerciais 
nmparados. 
"Minimizam 
orisco de 
contágio, não 
oagravam" 
Centros comerciais da AML abrem hoje 
portas. Associação Portuguesa de Centros 
Comerciais garante que estão reunidas 
condições de segurança. 

DANIELA SOARES FERREIRA 

daniela.ferreirai(Oonline.pt 

Durante largas semanas, os 
centros comerciais pediram 
para reabrir, lembrando as 
enormes perdas nas vendas e 
o seu papel na retoma da eco-
nomia. A maioria abriu a 1 de 
junho, mas em Lisboa, devido 
à progressão do vírus, apenas 
hoje os centros comerciais vão 
poder abrir portas. 

A Associação Portuguesa de 
Centros Comerciais (APCC) tem 
boas expetativas. "A reabertu-
ra da totalidade das lojas dos 
Centros Comerciais da Área 
Metropolitana de Lisboa é um 
passo de grande importância 
para a retoma da economia. 
Por isso, a nossa expetativa é 
a de que os consumidores con-
tinuem a regressar, confiantes, 
aos centros comerciais, tal como 
temos assistido no resto do 
país", avançou ao i António 
Sampaio de Mattos, presiden-
te da APCC. 

A confiança do consumidor 
constitui, aliás, um fator essen-
cial: "Essa confiança é funda-
mental para a recuperação do  

nosso setor e da economia em 
geral", acrescenta. 

O responsável relembra que 
a Área Metropolitana de Lis-
boa (AML) concentra 35% dos 
centros comerciais do país e 
que estes asseguram 50% do 
emprego total gerado pelo setor 
a nível nacional. "A entrada des-
tes espaços em pleno funciona-
mento terá um impacto signi-
ficativo na recuperação econó-
mica e na preservação dos postos 
de trabalho", garante. 

Questionado sobre se não pode-
rá existir "medo" por parte dos 
clientes, o responsável defende 
que os centros comerciais são 
seguros e cumprem todas as 
normas necessárias e recomen-
dadas pela Direção-Geral da Saú-
de. "Os centros comerciais e os 
seus lojistas são um aliado no 
combate eficaz à propagação do 
novo coronavírus: minimizam 
o risco de contágio, não o agra-
vam", garante António Sampaio 
de Mattos, relembrando que 
todos os intervenientes fizeram 
"investimentos relevantes" em 
equipamentos e formação com 
oobjetivo de permitirem à popu-
lação "aceder a um conjunto  

101111~045 

• 

• 

• 

• 

Á 

significativo de bens e serviços 
num ambiente com acesso limi-
tado e controlado, e onde as boas 
práticas dos visitantes são moni-
torizadas e geridas por equipas 
profissionais de modo a mini-
mizar os riscos". 

Para já, como sublinha o res-
ponsável, as regras são aperta-
das: os espaços comerciais vão 
estar a funcionar com a limita-
ção de um máximo de cinco visi-
tantes por cada 100 metros qua-
drados de área destinada ao públi-
co. Pela amostra que tem dos 
centros comerciais que já abri-
ram, as regras têm sido cumpri-
das: "O tráfego tem estado abai-
xo das lotações máximas defini-
das por lei, as regras de 
distanciamento têm sido cum-
pridas, a utilização das instala-
ções sanitárias tem sido feita com 
total respeito pela higienização 
e desinfeção, o uso de tapetes e 
escadas rolantes e elevadores tem 
decorrido sem qualquer proble-
ma, o funcionamento dos restau-
rantes e a utilização dos food courts 
tem cumprido escrupulosamen-
te as regras determinadas e a dis-
ponibilização de informação e de 
gel desinfetante tem incutido uma 
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Centros de 
dia, bares e 
discotecas 
ainda sem 
datas para 
reabrir 
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• Graça Freitas avançou 
que evolução da 
pandemia tem de ser 
observada primeiro. 
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confiança acrescida nos visitan-
tcs", defende o presidente da APCC. 

PREJUÍZOS Quanto aos prejuí-
zos, António Sampaio de Mat-
tos garante que "o impacto nos 
centros comerciais é muito signi-
ficativo", mas que ainda não é. 
possível fazer uma visão de 
todas as perdas, uma vez que 
"ainda estamos num contexto 
dinâmico". 

No entanto, levanta um pouco 
o véu sobre alguns valores: 'Pode-
mos avaliar, só em 2020., um 
impacto de 305 milhões de euros 
devido aos apoios concedidos 
pelos centros comerciais aos 
lojistas, resultado de uma pos-
tura de diálogo e cooperação 
assumida desde-a primeira hora". 
O responsável relembra também 
"um valor relevante de investi-
mentos adicionais" para que os 
centros comerciais se preparas-
sem para o contexto de pande-
mia. "E não podemos esquecer-
nos do impacto que esta dimi-
nuição de receitas e aumento de 
custos tem na avaliação dos ati-
vos", acrescenta. Por tudo isto, 
os valores serão elevados: "Tudo 
isto são muitas centenas de 

* • 
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S. 

milhões de euros e um enorme 
desafio que se coloca ao setor", 
diz ao i. 
REGRESSO "ORDEIRO" Tal como 
em todos os setores que têm vin-
do a abrir nas várias fases de des-
confinamento, a Direção-Geral 
da Saúde pede precaução e cui-
dados. Em relação aos centros 
comerciais, não foi diferente: 
"Tenho a referir que estes cen-
tros já reabriram noutros locais 
do país e não tivemos notas de 
distúrbios nem de ajuntamentos 
anormais, nem de comportarnen-

 

"Centros comerciais 
e lojistas são um 
aliado no combate 
eficaz, à propagação 
do vírus" 

"Confiança 
é fundamental para 
a recuperação 
do nosso setor 
e da economia" 
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to não cívico por parte das pes-
soas. Portanto, nada faz esperar 
que a abertura destes centros 
comerciais em Lisboa não se veri-
fique da mesma forma ordeira", 
disse a diretora-geral da Saúde, 
Graça Freitas, falando na confe-
rência de imprensa diária. 

Recordando que os espaços 
comerciais têm regras a cum-
prir e que os funcionários das 
lojas devem ajudar os clientes, 
Graça Freitas avançou ainda que 
"não se perspetiva que o com-
portamento da população em 
Lisboa seja diferente. Antes pelo 
contrário, é uma população que 
terá ainda mais cuidados- por-
que sabe que a atividade do vírus 
em Lisboa é superior à do resto 
do país". 

BALANÇO POSITIVO Um pouco 
por todo o país, à exceção da Área 
Metropolitana de Lisboa, os cen-
tros comerciais abriram a 1 de 
junho. "Fazemos um balanço 
muito positivo da reabertura das 
lojas dos centros comerciais que 
já tiveram permissão para o fazer, 
quer sob o plano sanitário, quer 
sob o plano comercial", conclui 
António Sampaio de Mattos. 

-2. 

Associação Portuguesa 
de Centros Comerciais 

garante todas as normas 
para a reabertura na AML 

O que também 
abre hoje 
ATLs e centros de 
explicações 
• Os espaços de atividades 

de tempos livres (ATL) 
reabrem hoje, com exceção 
daqueles que estão 
integrados nos 
estabelecimentos de 
ensino. Também os centros 
de explicações viram luz 
verde para receber alunos. 

Termas e parques aquáticos 
• As termas podem receber 

clientes a partir de hoje, 
desde que seja feita uma 
triagem "prévia não 
presencial com um máximo 
de 72 horas" antes do 
tratamento para garantir 
que a pessoa não está 
infetada. Já para ir até aos 
parques aquáticos, a visita 
terá de ser marcada com 
antecedência e, lá dentro, 
é obrigatório usar calçado 
e máscara nas deslocações.  

As etapaS do desconfinamento 
não estão concluídas e alguns seto-
res aguardam ainda luz verde do 
Governo para voltar a abrir por-
tas. Os centros de dia são um dos 
exemplos sem data para reabrir 
e foram, aliás, abordados ontem 
pela diretora-geral da Saúde, Gra-
ça Freitas. "Temos mais equipa-
mentos para abrir nesta altura do 
verão. Vamos Observar a epide-
mia e brevemente sairão orienta-
ções para os centros de dia, que 
sabemos que fazem bastante fal-
ta", referiu. 

Os bares e discotecas também 
continuam sem data de abertu-
ra prevista, apesar de as últimas 
palavras do Governo. terem dei-
xado algumas dúvidas. Mariana 
Vieira da Silva, ministra da Pre-
sidência, disse na semana passa-
da que existe a possibilidade de 
abrir gradualmente espaços de 
convívio, "à medida que tenham 
orientações específicas para o seu 
funcionamento". No entanto, fri-
sou que "discotecas e espaços de 
dança ficarão encerrados, uma 
vez que é pouco possível pensar 
neles como espaços de distancia-
mento social". Neste contexto, os 
proprietários dos espaços de diver-
são noturna entendem que os 
bares deverão abiir primeiro. E, 
para reforçara ideia, António Cos-
ta, a propósito do prolongamen-
to do layoff até ao final de julho,. 
explicou que as empresas que 
permaneçam encerradas por 
determinação do Governo vão 
manter o regime de layoff 
ficado, mesmo depois de julho, e 
deu o exemplo das discotecas. 

Também as fronteiras perma-
necein com restrições, apesar 
de existirem já algumas datas e 
algumas aberturas. A fronteira 
terrestre com Espanha só abre 
no início de julho e as ligações 
aéreas entre os dois países estão 
ainda suspenSas, mas já é possí-
vel voar de Portugal para outros 
pontos da Europa, como Paris 
ou Londres. 
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Finanças 
pessoais. 
Saiba como 
comprar e 
vender em 
segunda mão 
// PÁGS. 18-19 

João Leão. 
Sucessor 
de Centeno 
toma posse 
hoje nas 
Finanças 

// PÁG. 5 
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Centros comerciais 
perderam "muitas 
centenas de milhões" 
por causa da pandemia 
//  Espaços reabrem hoje na região de Lisboa 
eVale do Tejo com regras apertadas 

//  Presidente da Associação Portuguesa 
de Centros Comerciais fala de prejuízos 
astronómicos e garante que estes espaços 
"são um aliado no combate à propagação do vírus" 

//  Saiba o que ainda falta abrir: 
bares e discotecas sem data para voltar ao ativo // PÁGS. 2-3 

SEM-ABRIGO PROTESTAM  EM  SÃO  BENTO // PÁG. 7 

PARADOS MAS NÃO ABANDONADOS. 
COMO ESTÁ A SER FEITA 
A MANUTENÇÃO DA FROTA DA TAP 
Aviões foram feitos para voar e sofrem desgaste 
adicional em terra por causa do peso PÁGS. 12-15 

P ORA-  G AL 
al ,i01.) 

HERBERTO HELDER. O POETA E O CULTO 
// Livros são troféus cobiçados por bibliófilos e atingem 
facilmente centenas de euros no mercado alfarrabista 
// Folheto de 1958 pode ir dos 800 aos 1500 euros 
// Mais de 50 anos depois, livro censurado pelo Estado Novo 
e renegado pelo autor regressa às livrarias  //  PÁGS.

 

22-24 

TON 

EUA. 
Dois afro-
-americanos 
enforcados 
em árvores 
// PÁGS. 10-11 
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João Leão toma posse aos 46 anos, com apenas menos dois do que tinha Centeno 
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Já houve 10 ministros mais novos 
do que João Leão nas Finanças 
Sucessor de Mário Centeno, que hoje toma posse, está na média de idades dos ex-governantes. 
Teixeira dos Santos esteve mais tempo do que o economista que regressa ao Banco de Portugal 

Carla Soares 
carlas@jn.pt 

GOVERNO  João Leão, o novo 
ministro das Finanças que 
hoje toma posse, está longe 
de ser o mais novo a assumir 
esta pasta, com 46 anos, pre-
cisamente a média etária dos 
antecessores. Dos governos 
constitucionais, desde 1976, 
10 ministros assumiram 
com menos idade a tutela . 
das Finanças, 12 eram mais 
velhos e um tinha a mesma 
idade do que o sucessor de 
Mário Centeno, economista 
que esteve quatro anos e 
meio no cargo. Só Teixeira 
dos Santos ficou mais tem-
po: seis anos. 

Em 23 ministros, os "qua-
rentas" ganham vantagem, 
com 13 governantes. Dois to-
maram posse na casa dos 30, 
sete nos 50 e um era sexage-
nário. Neste caso, uma mu-
lher: Manuela Ferreira Leite 
assumiu o cargo de ministra 
do Estado e das Finanças em 
2002, no Governo de Durão 
Barroso, com 61 anos. O se-
gundo a tomar posse com 
mais idade foi Bagão Félix, 
em 2004, aos 56 anos, no 
breve Governo de Santana 
Lopes. 

No outro extremo está Ví-
tor Constâncio que, com 34 
anos, foi ministro das Finan-
ças e do Plano, em 1978. Aos 
36, assumiu a pasta financei-
ra Sousa Franco, em1979, no 
Governo de Pintasilgo. Mais 
tarde, aproximou-se de Gu-
terres e foi seu ministro de 
1995 a 1999. 

MARIA LUÍS TINHA 45 ANOS 
Com 40 anos, tomaram pos-
se Miguel Cadilhe e Miguel 
Beleza, dos governos de Ca-
vaco (em 1985 e 1990); com 
41 anos, o próprio Cavaco Sil-
va nas Finanças desde 1980 
(Sá Carneiro e Freitas) e Er-
nãni Lopes (Soares, 1983); 
com 43 Morais Leitão (Pinto 
Balsemão, 1981); e com 44 
Jorge Braga de Macedo (Ca-
vaco, 1991). 

Com apenas menos um 

EQUIPA 

Três novas entradas 
Os novos secretários de Es-
tado do Orçamento, Cláu-
dia Joaquim, das Finanças, 
João Nuno Mendes, e Te-
souro, Miguel Cruz, to-
mam hoje posse pelas 10 
horas, juntamente com o 
novo ministro de Estado e 
das Finanças, João Leão. 

Número dois 
O secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais, António 
Mendonça Mendes, é pro-
movido a Adjunto do novo 
ministro. 

Saídas 
Além de Centeno, saem 
Ricardo Mourinho Félix, o 
seu secretário de Estado 
Adjunto e das Finanças, e 
Álvaro Novo, secretário de 
Estado do Tesouro, que se-
rão exonerados pelo presi-
dente da República na 
mesma cerimónia.  

ano do que Leão, assumiu as 
Finanças Medina Carreira no 
primeiro Governo constitu-
cional de Mário Soares, em 
1976. Já em 2013, também 
Maria Luís Albuquerque en-
trou com 45 anos na equipa 
de Passos Coelho. 

Quem tinha a mesma ida-
de do que João Leão quando 
foi ministro, em 1978, foi Sil-
va Lopes. 

"RADICAL NOVIDADE" 

Mário Centeno tinha ape-
nas mais dois anos quando 
tomou conta das Finanças, 
com 48, em 2015. António 
Costa elogiou o tempo que 
se manteve no cargo. Foram 
quatro anos e seis meses; 
agora regressa ao seu lugar 
no Banco de Portugal. Mas 
fica em segundo porque foi 
no Governo de Sócrates que 
o ministro das Finanças es-
teve mais tempo (2005/ 
2011): Teixeira dos Santos 
soma cinco anos e seis me-
ses. E num trimestre acu-
mulou com a Economia. 

Da lista dos mais novos, 
Braga de Macedo esteve nas 
Finanças dois anos. Instado  

pelo JN sobre ser ministro na 
casa dos 40, referiu que 
"muito mais relevante do 
que idade, género ou forma-
ção académica é a radical no-
vidade da conjuntura nacio-
nal, europeia e mundial que 
deve levar-nos todos a dese-
jar ao novo titular que saiba 
atender mais à função acio-
nista do Estado do que o seu 
predecessor" para promover 
a competitividade. 

Nota, porém, que "assiste-
-se por todo o mundo a um 
extraordinário aumento do 
número de mulheres na che-
fia de governos e à diminui-
ção das idades, não só de mi-
nistros mas de chefes do go-
verno, sendo a finlandesa de 
34 anos um exemplo notó-
rio dos dois fenómenos". So-
bre João Leão, conta que o ir-
mão foi seu aluno na Univer-
sidade Nova de Lisboa "e fa-
lava com grande admiração 
do mano". 

"No meu caso, o mais espe-
cífico não foi a idade mas sim 
a total ausência de experien-
cia política", diz o ex-minis-
tro, lembrando que "em po-
lítica era um bebé". • 

NOMEAÇÕES 

PCP apoia PS nas 
audições e recusa 
pressa na lei 
anti-Centeno" 

"Nunca é bom legislar em 
cima do acontecimento", 
avisa o deputado Duarte 
Alves. Ao JN, diz que o 
PCP discorda que se legis-
le "à pressa" e que, depois 
de amanhã, se abdique 
das audições na chamada 
lei "anti-Centeno", como 
pretende o PAN. Neste as-
peto, apoia o PS, que quer 
convidar o Banco Central 
Europeu. Sobre votações 
do projeto que inclui um 
período de nojo para go-
vernantes chefiarem o 
Banco de Portugal (BdP) 
mantém "tudo em aber-
to": "depende do que re-
sultar da especialidade". 
Após a abstenção na ge-
neralidade, explica que 
"o problema central do 
sistema financeiro é o 
modelo de supervisão su-
postamente independen-
te se ter revelado um de-
sastre", pedindo "contro-
lo público sobre a banca". 
A discussão deveria cen-
trar-se "na idoneidade do 
regulador face ao regula-
do" e no fim das "portas 
giratórias entre banca e 
BdP". Uma coisa é certa: 
"não é adequado ultra-
passar um processo legis-
lativo normal e deixar de 
ouvir entidades que os 
partidos considerem im-
portantes". E "nunca obs-
taculizamos audições", 
garante Duarte Alves. "o 
PAN podia ter agendado a 
questão mais cedo" se 
queria impedir a nomea-
ção de Centeno. Cinco 
anos de período de nojo 
para banqueiros "faz sen-
tido". "Quanto a gover-
nantes, estamos a anali-
sar", diz o PCP. CARLA SOARES 
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Apelo à dádiva 
agora que voltam 
as cirurgias 
Mais de 50 mil dádivas entre 14 de março 
e a última sexta-feira ajudam a compor reserva 
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Álvaro de Sousa, de Guimarães, já doou 34 litros 

Francisco Pedro 
sociedade@jn.pt 

DIA DO DADOR Os responsá-
veis pelas instituições de re-
colha de sangue deixaram 
ontem um apelo aos portu-
gueses, desafiando-os a re-
forçar as reservas em Portu-
gal para fazer face ao aumen-
to das necessidades que se 
vai registar nos próximos 
meses com a retoma das ci-
rurgias e o período de férias. 

Apesar das contingências 
geradas pela pandemia, os 
dadores de sangue não se 
deixaram vencer pelas difi-
culdades nem pelo medo e 
asseguraram mais de 50 mil 
dádivas, entre 14 de março e 
a última sexta-feira, o que 
permitiu que a reserva estra-
tégica nacional saísse do ní-
vel de alerta amarelo e atin-
gisse "os melhores resulta-
dos dos últimos seis meses", 
revelou ao JN a presidente 
do Conselho Diretivo do 
Instituto Português do San-
gue e da Transplantação 
(IPST), Maria António Esco-
vai. 

No entanto, face ao perío-
do que se avizinha, as neces-
sidades vão aumentar, e nes-
se sentido, "vamos precisar 
de mais dádivas, em particu-
lar de trazer para esta causa 
as pessoas em idade ativa, 
com idades entre os 25 e os 
45 anos", adiantou a respon-
sável, à margem da cerimó-
nia simbólica de homena-
gem a todos os dadores, rea-
lizada ontem, em Fátima,  

pela Federação Portuguesa 
de Dadores Benévolos de 
Sangue (Fepodabes). 

Na plateia, pouco preen-
chida por questões de segu-
rança, entre os vários diri-
gentes, estava Álvaro de 
Sousa, 66 anos, residente 
em Guimarães e um dos da-
dores mais ativos do país. Só 
ele, já contabilizou 85 dádi-
vas, o que dá um total de cer-
ca de 34 litros de sangue. 

"Comecei a dar sangue aos 
18 anos, porque me pediram 
para uma vizinha que esta-
va doente, e nunca mais pa-
rei. Sinto-me bem, sabendo 
que posso ajudar a salvar vi-
das", disse ao JN. 

SESSÕES NAS PRAIAS 
A sessão, destinada a assina-
lar o Dia Mundial do Dador 
de Sangue, contou com uma 
mensagem de reconheci-
mento e de incentivo do se-
cretário de Estado da Saúde, 
António Sales, e serviu para 
galardoar Fernando Capela 
Inácio pelo seu percurso 
como dirigente, e a Associa-
ção Humanitária de Dadores 
de Sangue da Freguesia do 
Tramagal, como associação 
do ano. 

Alberto Mota, presidente 
da Fepodabes, lembrou que 
"os tempos que aí vêm não 
são os melhores", e por isso 
convidou os dadores a mar-
carem presença nas próxi-
mas campanhas de recolha 
em várias praias do centro 
do país, entre os dias 30 de 
julho e 18 de agosto.* 
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Taxa de cesarianas nos hospitais públicos 
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Taxa de cesarianas sobe 
pelo 3.° ano consecutivo 
No ano passado, 29,79% dos partos realizados no SNS foram por cirurgia. 
Tendência preocupa os médicos que alertam para maternidades tardias 

Joana Amorim 
jamorim@jn.pt 

SAÚDE MATERNA  Pelo terceiro ano 
consecutivo, a taxa de cesarianas 
nos hospitais públicos voltou a su-
bir. No último ano, 29,79% dos par-
tos realizados no Serviço Nacional 
de Saúde foram com recurso a in-
tervenção cirúrgica. É o valor mais 
alto desde 2013, quando estava aci-
ma dos 30%. A tendência preocu-
pa os médicos, que apontam o au-
mento das maternidades tardias e o 
excesso de peso das grávidas como 
possíveis causas. A que se soma a 
falta de recursos. 

De acordo com os dados do Por-
tal da Transparência, em 2019 a 
taxa de cesarianas aumentou 1,44 
pontos percentuais face ao ano an-
terior (ver infografia). Uma subida 
não proporcional ao número de 
partos. No ano em análise foram 
realizados apenas mais 13 partos 
(+0,02%), enquanto o número de 
cesarianas subiu 5%, com mais 
1001 intervenções cirúrgicas. 

Sendo que estes dados reportam 
às unidades públicas, que, em 
2018, respondiam por 73,2% dos 
partos realizados em Portugal. O 
remanescente diz respeito às uni-
dades privadas, onde apenas um 
terço dos partos são vaginais. Valo-

  

res que os especialistas conside-
ram um "disparate" (ler ao lado). 

Ao JN, o antigo presidente da Co-
missão Nacional para a Redução 
da Taxa de Cesarianas mostra-se 
preocupado com os valores de 
2019. "Porque, se sobe um ano, 
pode ser algo ocasional, mas três 
anos seguidos já indica que as coi-
sas não estão a correr no sentido 
que nós queremos", afirma Diogo 
Ayres de Campos, considerando a 
taxa de 29,79% "muito preocu-
pante". Na medida em que se pa-
rece "estar a resvalar para núme-
ros de 2013". 

Entre as várias causas possíveis 
para estes números, o também di-
retor do Serviço de Obstetrícia do 
Centro Hospitalar Lisboa Norte 
destaca a "falta de recursos e o ex-
cesso de horas extraordinárias", 
entendendo que a "estabilidade 
das equipas pode ter influência". 
Mas também o facto de "algumas 
pessoas que trabalham no público 
e no privado trazerem para os hos-
pitais públicos alguns dos pensa-
mentos do privado". 

O PESO E O RISCO DA IDADE 
Depois, acrescenta a diretora do 
Serviço de Urgência de Ginecolo-
gia/Obstetrícia do Hospital de S. 
João, a evidência de que as grávi-

  

das de hoje não são as mesmas de 
há dez anos. "São mais velhas, 
com mais patologias e mais gor-
das", frisa Marina Moucho. Os nú-
meros do S. João, com uma taxa de 
29,32%, assim o demonstram: dos 
2336 partos realizados no ano pas-
sado, 15,5% foram de grávidas 
obesas e 34,2% de mulheres com 
mais de 35 anos. Com taxas de ce-
sarianas, respetivamente, de 36% 
e 37%, precisa aquela especialista 
em Medicina Materno-Fetal. A 
que se juntam patologias como a 
hipertensão e a diabetes. 

O diretor do Centro Materno In-
fantil do Norte, unidade com mais 
partos na região, acrescenta "o au-
mento da macrossomia fetal", isto 
é, de bebés que nascem com mais 
de quatro quilogramas. "Temos 
uma percentagem significativa de 
bebés que nascem com quatro a 
cinco quilos", diz Jorge Breda, re-
cordando o parto, por cesariana, 
de um bebé com 5,300 quilos. 

O aumento dos partos gemelares 
também pesa. No S. João, dos 53 
realizados em 2019, perto de 70% 
foram por cesariana. Marina Mou-
cho destaca, por último, o facto de 
haver mais partos pélvicos, em 
que o bebé está sentado. "É preci-
so muita experiência. Quase todos 
são por cesariana". • 

Nas unidades 
privadas, 
só um terço 
dos partos 
são vaginais 

Médicos avisam para 
a necessidade de alertar 
para os riscos implicados 

Não é uma realidade nova. E tem 
vindo a aumentar de ano para 
ano. Nos hospitais privados, a 
taxa de cesarianas atingiu, em 
2018, os 66,3%. O dobro do regis-
tado no público. Se no Serviço 
Nacional de Saúde os partos va-
ginais representam 70% do to-
tal, nos privados a proporção é 
inversa. Apenas um terço o são. 

"É um disparate", considera a 
obstetra Marina Moucho, lem-
brando questões culturais, com 
partos "à la carte": "O parto 
como queremos, com quem que-
remos". Numa opinião que frisa 
ser pessoal, Marina Moucho en-
tende que a mudança pode ser 
feita pelo lado das companhias 
de seguros. "Um parto vaginal 
que dura dez horas custa meta-
de de uma cesariana. O paga-
mento devia ser igual. Se, de fac-
to, se tratar de um desígnio na-
cional, tinha que ser pensado as-
sim". Tanto mais que, lembra 
Diogo Ayres de Campos, tem 
"repercussões em toda a saúde 
da população". 

Os riscos de uma cesariana -
necessária em situações em que 
há risco para a mãe e para o bebé 
- são conhecidos. Mas devem ser 
recordados. "A cesariana apre-
senta um maior risco de infeção, 
de ruturas do útero em trabalho 
de parto, de placentas prévias", 
explica a responsável do S. João. 
Depois, adianta Jorge Breda, do 
CMIN, "as cesarianas podem ter 
mais implicações na maternida-
de materna", que disparou em 
2018, para uma taxa de 17,2 óbi-
tos de mulheres por cada 100 mil 
nados-vivos. 

O JN solicitou um comentário 
à Direção-Geral da Saúde, mas 
não obteve resposta em tempo 
útil. J.A. 

O 

3 0°10 
O Governo definiu um 
limite - 30% - a partir 
do qual os hospitais dei-
xam de ser pagos pelos 
respetivos episódios de 
internamento. No ano 
passado, 17 ultrapassa-
ram essa fasquia. ~Mi 
Nova taxa mais 
elevada da OCDE 
De acordo com o mais 
recente "Health at a 
Glance - 2019", Portugal 
tinha a 9.a taxa mais alta 
de cesarianas da OCDE: 
32,5% (contando com 
os privados), contra 
uma média de 28,1%. 

Das mais velhas da 
UE a terem filhos 
As portuguesas estão 
entre as mulheres da UE 
que mais tarde têm um 
filho: 31,4 anos é a idade 
média ao nascimento de 
um filho. 
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Poucas câmaras 
estão a passar 
multas de 
estacionamento 
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Cesarianas sobem 
pelo terceiro ano 
nos hospitais públicos 
Um terço dos partos é com cirurgia. Maternidades tardias e excesso 
No privado a situação agrava-se de peso apontados como causas P. 6 

Vila do Conde Revolta 
com cancelamento 
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Evento atraía milhares e artesãos 
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Costa incentiva 
turismo 
interno 
PROGRAMA António 
Costa apresenta esta 
tarde, no Palácio da Aju-
da, em Lisboa, uma 
campanha que pretende 
incentivar o turismo in-
terno. A intenção do Go-
verno é apelar a que se 
faça férias "cá dentro" 
num contexto em que 
um dos pilares da econo-
mia pode sofrer uma cri-
se inédita. A secretária 
de Estado do Turismo 
disse que as empresas 
do setor podem sofrer 
uma quebra de 50% de 
faturação devido à pan-
demia. Marcelo Rebelo 
de Sousa já anunciou 
que irá aos Açores. 
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CONVERSA CAPITAL 

ANTÓNIO RAMAL» CEO DO NOVO BANCO 

NB vai pedir injeção 
maior que o previsto 
O Novo Banco vai voltar a recorrer ao Fundo de Resolução. O montante ainda 
é incerto, mas já há uma certeza: o banco terá de pedir mais capital do que 
aquele que tinha sinalizado ao fundo no início do ano, devido a pandemia. 

RITA ATALAIA 

ritaataalaia@negocios.pt 
ROSÁRIO LIRA, ANTENA 1 

SÉRGIO LEMOS 

Fotografia 

A
pailden lia esta a ter 
um forte impacto 
no setor financeiro, 
a que o Novo Ban-
co não e imune. 

António Ramal lio, CE() da insti-
tuição financeira. afirma, em en-
trevista ao Negócios e à Antena 1. 
que lerá de pedir mais capital ao 
Fundo de Resolução este ano do 
()kl(' agliClegtle tinha previsto an-
tes da covil-19. 

A pandemia levou a que o 
banco registasse um prejuí-
zo de 180 milhões de euros 
no primeiro trimestre. De 
que forma é que isso se vai 
refletir naquilo que eram as 
vossas opções e estratégia? 
(.) primeiro trimestre tem um 

sabor doce-amargo. Aquilo que é 
o produto bancário central - que 
no fundo e a margem financeira. 
mais as comissões, menos os cus-
tOS operacionais - aumentou 20% 
neste trimestre. Lembro-me de 
que. há dois anos, disse que o meu  

deverem garantira viabilidade do 
banco e, nesse sentido. o banco 
torna-se viável-pelo crescimento 
desta área. 

Também disse que não esta-

 

va num "sprint" de lucros, 
mas de sustentabilidade... 
Exatamente. Isso, aliás, con-

juga com esta real idade. (..) cresci-
Mento desta verdadeira margem 
baseia-se no dia adia do nosso ne-
góciocom os nossos clientes. Mas, 
por outro lado, vimos as nossas 
imparidades aumentar por causa 
da covil-1O. que também foi uma 
crise inesperada para nós. 

Estes prejuízos são regista-

 

dos numa altura em que o 
banco já pediu cerca de 3 mil 
milhões ao Fundo de Resolu-

 

ção de um total de 3,89 mil 
milhões. Vai recorrer nova-

 

mente a este mecanismo? 
Vamos ser muito claros sobre 

isso.l)esdeo início que nós sabía-
mos que era necessário leste me-
canismo] para uma reestru tu ra-
ção destadimensão.A situação do 
banco, cm 2017, era substancial-
mente diferente da das outras ins-
tituições financeiras. Só craseme-
lhante a outras três instituições 
gregas. Éramos um dos cinco pio-

  

res bancos em termos europeus, 
tínhamos um rácio de crédito não 
produtivo superior a uni terço do 
nosso balanço. Esta era a situação 
que precedeu o processo de ven-
da. 

Vai atingir o limite do que 
ainda está disponível? 

) mecanismo de capital con-
tingente funciona desta forma: as 
perdas são razoavelmente previ-
síveis, mas OS rácios que temos de 
cumprir não são tão previsíveis. 
Dependem das múltiplascircuns-
[andas que existem. Ora, o que 
acontece é que essa imprevisibili-
dade não nos permite sempre di-
zer quanto é que vamos buscar. 
No início& ano. fizemos sempre 
uma previsão e entregamo-la ao 
Rindo de Resolução. A di ferença 
deste ano é que entre a previsão 
que fizemos antes da covil e a pre-
visão que taremos depois da covil 

que alieis já é do conhecimento 
da comissão de acompanhamen-

 

to esta será, nal ra I men te, dife-

 

rente. 

Portanto, o montante será 
superior àquilo que even-
tualmente era a sua previ-
são? 
Do que era a previsão no início 

do ano, antes da covid-19, sim.  

do que temos uma proteção de ca-
pital nos 12%. É, uma proteção de 
capital contratualizada e, com 
base nisso, temos de esperar até 
ao fim do ano para sabero valor. O 
nosso objetivo fundamental não é 
tanh > quanto vamos utilizar - uh-
] izaremos o que for necessário 
para não empurrarmos [este pn >-
cesso] com a barriga - mas sim 
deixar o banco totalmente limpo 
no final de 2020. 

Não faz questão de ficar 
abaixo do limite que é possí-
vel injetar no âmbito do me-
canismo de capital contin-
gente? 
Naturalmente, gostaria de uti-

lizar o menor capital necessário. 
desde que tenha a certeza de que 
o banco ficou nas melhores con-
dições. mi 

GG Não fosse o banco 
totalmente vivo, 
diria que é autopsiado 
todos os anos" 

"Prev Pão antes  e  depos 
da covid [para necessidades 
de capital) será diferente. 

"Gostaria de  utilizar o 
menor  capital  necessário, 
desde que o banco fique 
nas  melhores  condições." 

Pode adiantar qual era a pre-
visão antes e depois da pan-
demia? 
Não vou dar esse número. por-

que faz parte dos orçamentos que 
entregamos ao Fundo de Resolu-
ção. Mas acontece basicamente 
que houve uma deterioração cia si-
tuação económica e é previsível 
que essa deterioração, com o ce-
nário que temos hoje, nos vá levar 
a necessidades de capital ligeira-
men te suplementares em relação 
àquelas que existiam. E conheci-

  

O Novo Banco ,W1gastou oito 
milhões de euros em audito-
rias, num pn)cesso que, seguiu-
do António Ramalho, CE() do 
banco, permite escrutinar to-
dos os atos de gestão. Sobre os 
resultados da auditoria da De-
loitte que vai também assu-
mira nova análise -, diz não es-
tar preocupado. 

Há uma questão que sus-
citou polémica no meio  

político, dentro do Gover-
no, e que estará subja-
cente à saída do ministro 
das Finanças, relaciona-
da com a auditoria do 
Novo Banco. Em que pon-
to está a auditoria? 
Penso que essa polémica 

ficou integralmente resolvida 
através do comunicado que foi 
feito nessa noite por parte do 
senhor primeiro-ministro. 

Mas como é que acompa-
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Acelerar nos 
karts e depois 
no Novo Banco 

A adolescência de António Ramalho 
foi passada entre pistas de karts, 
nomeadamente em Almeirim. Mas o 
gosto pela banca também foi sem-

pre cultivado: o seu pai, que o "en-
sinou desde os tempos de escola e 
nos almoços em casa" a não fazer 
comentários sobre o governador do 
Banco de Portugal, era diretor de 
banca. O gestor acabou por chegar 
à liderança do Novo Banco no verão 
de 2016, precisamente dois anos de-
pois de o Banco Espírito Santo (BES) 
ter sido alvo de uma medida de re-
solução. Antes de ocupar o cargo de 
CE0 da instituição financeira - o seu 
mandato termina este ano - Rama-
lho esteve à frente das Estradas de 
Portugal, assegurando mais tarde a 
sua fusão com a Refer e a criação das 
Infraestruturas de Portugal. Mas o 
percurso do gestor formado em Di-
reito, pela Universidade Católica de 
Lisboa, não fica por aqui: esteve na 
administração do BCP, com o pelou-
ro financeiro, e ocupou o cargo de 
presidente da Unicre durante qua-
tro anos. Quanto ao futuro, afirma 
que "só a Deus pertence". 

nhou essa polémica? 
Aconteceu, e estas polémicas, 

quando acontecem, nós somos 
alheios a elas. O Novo Banco é su-
pervisionado pelo BCE, as suas 
contas são auditadas pela EY, são 
aprovadas na assembleia-geral 
onde está o Fundo de Resolução, 
e são sujeitas a um parecer da-co-
missão .de acompanhamento. 

-Existe ainda um agente verifica-
dor internacional, que.é a Oliver 
Wyrnan, que faz a verificação des-
tas contas. Só depois é que se faz 
qualquer pagamento. Não há fal-
ta de escrutínio. Não fosse o ban-
co totalmente vivo, eu diria que o 
banco é autopsiado todos os anos 
para a determinação dessa corre-
ção de valor. E a verdadé é que, 
bem vivo, é muito escrutinado. 
Não acredito que no mundo exis-
ta alguém tão escrutinado. A au-
ditoria de que fala, não posso c0,-
mentar porque es14em cliN) jul-

  

go que vai terminar em julho. Por 
uma questão de princípio de 
deontologia, não comento audito-
rias.. 

Haverá agora uma nova au-
ditoria... 

• Será realizada urna nova audi-
toria porque, havendo urna nova 
injeção de capital como houve este 
ano, haverá urna nova auditoria 
para 2019 feita pela Deloitte. Sen-
do o banco auditado regularmen-
te, primeiro pela PwC. e depois 
pela EY, tendo sido auditado an-
tes da resolução pela KPM G, que 
está afastada, a última auditora 
que nos falta é mesmo a Deloitte. 
A partir da Deloitte já não há mais 
auditores dispophieis para audi-
tar o banco. Dou por muito bem 
empregue os 8 milhões de euros 
que gastei em auditorias durante 
este período porque, de alguma 
manei ra,escrutinarãodefin itiva-

  

mentetudoaquiloque são os atos. 
praticados na defesa dos interes-
ses da instituição, que é aquilo que 
nos anima. 

Não está, portanto, de forma 
alguma, preocupado com o 
resultado da primeira audi-
toria e que esta possa reve-
lar alguma coisa que não seja 
totalmente transparente? 
Não. Nada. As auditorias são, 

exatamente, para tornarem trans-

 

parentes os atos de gestão. 

As injeções têm sido alvo de 
grande polémica. Considera 
que isto tem prejudicado a 
imagem do banco? 
O banco tem um nível de resis-

tencia.e de resiliência particular-
mente grande. E claro que se po-
deria ter utilizado outro sistema 
de capitalização da instituição. Fo-
ram feitas várias capitalizações da_  

banca por estimativa, e feitasa ca-
beça. Neste caso optou-se por 
fazê-la através de injeções de ca-
pital anuais e não por estimativa 
mas por necessidade. Julgo que é 
um sistema [de injeções anuais-.1 
bem mais complexo e mais sujei-
to a este risco reputacional anual. 
Sem dúvida. 

Como vê a crítica política? 
Penso que este sistema de fi-

nanciamento cria sempre uma 
certa comoção públ ica. Com a mi-
nha idade e experiência, digo que 
estes quatro anos vão representar 
uma grande comoção social e os 
30 seguintes vão:ser completa-
mente esquecidos. 111 

"Foram bem  empregues 
os 8 milhões  de cures 
que gastei em auditoria 

"Sisiema de [injeções 
anuais] é mais  complexo 
e sujeito ao risco 
reputacional." 
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CONVERSA CAPITAL 

ANTÓNIO RAMAL» CEO DO kW 8.AP3r0 

"Espero que os contratos 
de venda sejam divulgados" 
A polémica em torno do contrato de venda do Novo Banco levou o 
Parlamento a pedir o acesso ao documento. Um passo que António 
Ramalho diz que deve ser dado por uma questão de transparência. 

RITA ATALAIA 

ritaatalaia®negocios.pt 
ROSÁRIO LIRA, ANTENA 1 

SÉRGIO LEMOS 

Fotografia 

O
Novo Banco tem esta-
do envolvido em várias 
polémicas. Uma delas 
levou mesmo o Parla-

mento a pedir° acesso ao contra-
to de vencia da instituição. Antó-
nio Ramalho, CE() do banco, diz 
não ver limitações para que isso 
aconteça, defendendo que o Fun-
do de Resolução deve dar este pas-
so por uma questão de transpa-. 
rência. 

O primeiro-ministro disse, no 
Parlamento, que se fosse de-
tetadà má gestão no Novo 
Banco, o Fundo de Resolução 
poderia pedir a devolução do 
dinheiro. Isto pode mesmo 
acontecer? 
Todos os contratos têm cláu-

sulas de incumprimento doloso e 
este não foge a regra. Aliás, eu es-
pero que oscontratossejam divul-
gados de uma forma muito clara 
até porquesaímos todos com van-
tagem da divulgação e da transpa-
rência. 

Mas que mecanismos estão 
em cima da mesa neste caso? 
Sendo este contrato continuai 

do e colaborativo entre o Novo 
Banco eu Fundo ele Resolução, di-
ria que era mais provável que liou-
VeSSC incumprimento das duas 
partes do que incumprimento de 
uma. Até porque. teoricamente, 
também é possível que o Fundo 
não tenha o Novo Banco como 
gestor destes ativos, podendo pe-
dir um gestor diferente. E pode, 
aliás, pedir que estes ativos sejam 
colocados ou absorvidos pelo 
Fundo quando o pretender. Isto é.  

não haja divergências em termos 
de operações que não foram auto-
rizadas, de opiniões que nalguns 
casos mereceram inclusivamente 
a criação de um tribunal arbitrai, 
mas isto tudo com a serenidade 
que tem uni contrato de efeito de 
continuidade e de caráter colabo-
rativo. Portanto, dir-lhe-ia que o 
grau de probabilidade de isso 
acontecer [uma quebra do contra-
to entre o Novo Banco e o Fundo 
de Resolução] seria baixo. NI as 
comentar isso seria o mesmo que 
comentar uma auditoria que está 
em curso. 

Mas o Fundo de Resolução  

devia dar acesso ao contrato 
de venda? 
Não vejo nenhuma limitação, 

para além das limitações que de-
correm cio sigilo comercial e do si-
gilo bancário, para não dar infor-
mação sobre todos os  contratos. 
Como não sou parte no contrate) 
de vencia não lhe vou dar opinião, 
pois seria ele unia injustiça estar 
aqui a dar unia opinião sobre ter-
ceiros. Agora deixe-me dizer que, 
por exemplo, sobre o contrato do 
CCA [mecanismo decapitai con - 
tingente], de que sou parte, terei 
todo o goste), dentro cio quadro 
que me permitir o Fundo de Re-
solução, em divulgá-lo ()mais atn-

 

'''^» • 24~ t 

há inúmeros mecanismos . E só 
para dar uni exemplo, o contrato 
de "servicing", que é uni contrato 
que regula a nossa forma de orga-

 

nização, foi assinado em 2018 já 
depois da segunda injeção de ca-
pital, depois de essa auditoria ter 
sido solicitada. Não quer dizerque 

"Todos os contratos têm 
cláusulas de incumprimento 
doloso e este não foge regra." 

"Espero que os contratos [do 
Novo Banco] sejam divo' os 
de  urna forma  muito clara» 
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"Ninguém tem pressa 
em vender bancos 
neste momento." 

"Numa análise meramente 
de analista, essa opção 
[consolidação] faz sentido." 

Mais vendas 
de malparado? 
"Estamos a 
preparar o Nata 3" 

piamente possível. Não divulga-
rei os nomes dos 4-1- principais 
devedoes. mas tudo ) que não 
seja sigilo bancário tenho todo o 
gosto de por ã disposiçã()„.\ 
deixe-me dizer que tenho pro-

curado ser totalmente transpa-
rentelembro mede que. nodia 
22 de abri I, estasquestões foram 
todas explicadas aos deputados 
por minha iniciativa. porque CU 
pedi para ir àAssembleia da Re-
públ ica explicar.Julgo que na al-
tura houve pessoas que não me 
ouviram atentamente. ou pelo 
menos como Os assuntos não ti-
nham chegado ainda aos jornais 
mereceram menu is atenção do 
que aquela que vão tercem] cer-
teza depois disso. 

Está à frente do Novo Ban-
co desde 2016, ainda antes 
de ter sido assinado o con-
trato de venda entre os 
norte-americanos da Lone 
Star e o Fundo de Resolu-
ção. O mandato termina no 
final deste ano. Gostaria de 
continuar no banco? 
Levo quatro anos dc Novo 

Banco e. portanto, tenho todo o 
gosto de levar a bom porto esta 
missã< ). 

E depois de esta missão es-
tar concluída? 
Ficarei satisfeito por cum-

prir a missão. 

O Novo Banco será vendi-
do? 
Todos os bancos são susce-

tíveis de serem vendidos. 

Há um prazo... 
Não há uni prazo predefini-

 

do. 

Mas o ano de 2021 é indica-
do como o período em que 
poderá arrancar o proces-

  

so de venda do banco. 
.1ntes de 2021 não era previ-

sível nenhuma venda. Penso que 
ninguém tem pressa ele vender 
bancos neste momento. As con-
dições (le mercado não aliciam. 
Naturalmente. tenho dois acio-
nistas que têm tendências cie 
venda: o Fundo de Resolução 
com certeza quererá, a certa a I-
I tira. vender os 25% para. com 
isto, reduzir a sua responsabili-
dade global nesta operação. E a 
LoneStar também pensará ies - 
ta solução. Muito pessoalmen-
te. não julgo que as condições 
existentes neste momento ali -
ciem particularmente a opção 
de vali wização do ativo através 
da atividade corrente ou através 
de venda antecipada. 

E uma consolidação? Esta 
hipótese poderá estar em 
cima da mesa? 
Aparentemente o mercado 

bancário está a ficar mais limi-
tado. Sendo mais limitado. o 
conjunto ele bancos que ternos 
parece um bocadinho extenso 
demais para aquilo que é o nos-
so mercado. Eu dir-lhe-ia que, 
numa análise meramente de 
analista. essa opção faz sent ido 
mas é bom recordar que lemos 
uni sistema baseado em cinco 
bancos desde 1994. Est(Iu à‘.,on-
tacle para dizer isto porque esti-
ve na primeira (inclui da consoli 
dação, quando trabalhava c( )m 
:António Champalimaud e lan-
çámos a primeira operação de 
c()nsolidação com o Sotto 
NI ayor. Portanto, se. por um 
lado. parece que o mercado se 
vai limitando e isso promove a 
consolidação, por otil ro lado ), 
tradição de existirem cinco i ns-
ituições financeiras dominan-

tes sobre o sistema parece ter 
tambéin muita fOrça em Portu-
gal. É difícil antecipar.•  

( 1 Novo Banco conseguiu li-
bertar-se de mais de 70%, elos 
ativos que herdou do 13 ES em 
dois anos. Mas ainda há traba-
lho pela frente. numa altura 
em que o rácio de crédito mal-
parado ronda os 1 1%. Este ano. 
os esforços de "limpeza" do 
banco vão continuar, mesmo 
com a pandemia. garante. \n-
tónio Ramalho, CRI /da hist i 
tuic•-io financeira. afirmando 
que está já em preparação o 
chamado Nata:>. 

O banco tem vindo a 
apostar na venda de cré-
dito malparado. Há quem 
diga - e no Parlamento 
são feitas essas críticas -
que vendeu mal, que ne-
gociou mal e que não 
aproveitou a melhor 
oportunidade. É assim? 
Toda a gestão destes at ivos 

é feita em partilha como  Fun-

 

do dc Resolução e. portanto, 
não há qualquer operação de 
recst ruturação. qualquer ope-

 

ração de venda que não seja 
feita com o acompanhamento 
do tinido. 

Mas a questão é o "ti-
ming" das vendas... 
Se eu tivesse esperado 

mais tempo teria provavel-
mente agora sido alvo da críti-
ca de que agora não vendia 
nada. porque a situação agora 
era cabanil( isa.Acha que a mi-
nha missão era sentar-me na 
minha cadeira e esperar que as 
coisas 1 iVeSSei1) acontecido? 
Não era que eu tivesse anteci-
pado a covil-I9, mas muito 
sinceramente ainda bem que 
tomámos a decisão correta, de 
unia forma transparente e rá 
piela. indo prazo mercado para 
tentarmos res‹ )Iver os lin Ible-
I nas com toda a rapidez.  

O rácio de crédito malpa-
rado de 11% vai desapa-
recer? 
Esses I I% tem de descer 

ou pelo incluis têm ele descer 
para uni nível que seja idênti-
co aos outros bancos. 11á um 
banco com H% de rácio de 
NPL 1 "non -performing 
loansl e a mediado rácio está 
abaim de 5Ç em Portugal. Isto 
significa ainda uni esIbrçuiadi-
cional. 1, por isso que este ano 
tem< is como objetivo terminar 
a limpeza do balanço. 

Ainda haverá grandes 
vendas de malparado 
este ano ou será mais 
granular? 
Ainda estamos a preparar 

11111 Nata :3. Pu irtanto. unia 
nova venda de malparado que 

.já tem uni bocadinho de gra-
nular e um bocadinho de cré-
dito degrande dimensão..Mas 
já é bastante granular. porque 
já limpámos mais nos créditos 
de grande dimensão do que 
nos créditos granulares. 
principal problema estava nos 
4-4- principais crédikis. tendo o 
banco reduzido em 85Ç a ex-
posição a estes grandes crédi-
tos. Isso fOi feito. nalguns ca-
sos. por vendas. noutros casos, 
por recuperaçãui. 

A pandemia não vai alte-
rar estes planos de "lim-
peza"? 
Continuamos a manter 

inalterados os nossos objeti-
vos, que passam por deixar o 
balanço l i mim em 21)21). Nã/ 
temos nenhuma dúvida de 
que' essa prioridade tem de 
ser assumi ida. Faremos todos 
Os movimentos necessários. 
Esperamos que 1) gue'rre'ado 
esteja lá e que consigamos 
realiza Ios.• 

Respostas 
rápidas 

LISBOA 

É a capital do Sol. 

UNIVERSIDADE CATÓLICA 

Foi o sítio onde me licenciei e é 
uma casa pela qual tenho um 
carinho muito especial. 

ESTRADAS DE PORTUGAL 

Foi uma instituição que eu pude 
gerir com entusiasmo, sobretu-
do porque fui o último presi-
dente das Estradas de Portugal 
ao ter assegurado mais tarde a 
sua fusão com a Refer e a cria-
ção das Infraestruturas de Por-
tugal. 

TAP 

É uma companhia de bandeira 
relevante que precisa de tanto 
carinho como rigor. 

RACISMO 

É um assunto que nunca nos 
deve fazer esquecer aquilo que 
são os valores essenciais de 
uma sociedade democrática e 
de uma sociedade em que a li-
bertação e a liberdade das pes-
soas é fundamental. 

COM 

É o nome de uma crise instan-
tânea, assimétrica, e comporta-
mental. 

5G 
Vai ser um dos investimentos 
mais interessantes da socieda-
de atual em relação à capacida-
de de criar uma mobilidade vir-
tual única no mundo. 

TEMPOS LIVRES 
Leitura e bicicleta. Físico e men-
tal. Corpo sano em mente sã. 

FAIVIiLIA 
A coisa mais importante que te-
mos. 

SONHO 
É algo que se anseia para os 
projetos nos quais estamos en-
volvidos. É bom que esteja pró-
ximo e que seja concretizado. 

FUTURO 

Só a Deus pertence. 

PORTUGAL 
É um grande pais. É o meu país. 
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CONVERSA CAPITAL 

ANTÓNIO RAMALHO CEO DO NOVO BANCO 

Nova taxa sobre o setor? 
E um "desgaste desnecessário" 

O Governo decidiu impor à banca uma nova taxa para ajudar a pagar os 
custos da Segurança Social. Para o Novo Banco, que vai pagar 4 milhões 
de euros, esta contribuição devia ser repartida pelos vários setores. 

*x4 

RITA ATALAIA 

ritaatalaia@negocios.pt 
ROSÁRIO LIRA, ANTENA 1 

SÉRGIO LEMOS 

Fotografia 

O
Execútivo aprovou o Pro-
grama de Estabilização 
Económica e Social. Com 

este documento surgiu uma novi-
dade para a banca: uma nova taxa 
de solidariedade para ajudar a su-
portar os custos cfrk SegurançaSo-
cial. Uma contribuição que Antó-
nio Ramalho,presidente do Novo 
Banco, diz ser um "desgaste des-
necessário" para o setor. 

A banca foi chamada para 
ajudar a financiar a econo-
mia. E agora vai ter de pagar 
mais um tributo, que é a con-
tribuição adicional de solida-
riedade sobre o setor bancá-
rio. Como vê esta medida? 
A minha posição é aquela que 

a Associação Portuguesa de Ban-

  

cos já fez constar. A minha.opi-
nião, muito sinceramente - e 
também não gosto de fugir a es-
tas questões -, é achar que a ha-
ver uma contribuição de solida-
riedade, que é aceitável que o 
haja, ela seja repartida pelos se-
tores que mais ou menos benefi-
ciam, ou são prejudicados por 
esta crise. Ora não me parece que 
o setor financeiro seja beneficia-
do e será certamente um dos se-
tores mais fustigados pelos efei-
tos desta crise. Portanto parece-
-me que esta contribuição é um 
desgaste desnecessário porque 
aquilo que se espera do setor fi-
nanceiro é uma capacidade enor-
me de criatividade e inovação em 
relação ao serviço que tem de 
prestar à economia. 

Quanto é que o Novo Banco 
vai pagar com esta taxa? 
A percentagem de quotas de 

mercado é razoavelmente rele-
vante. Nós temos uma quota de 
mercado de15%, portanto o fator  

de 33 milhões [o que a taxa vai 
render ao Estado] para a totalida-
de do sistema daria qualquer coi-
sa como 4 milhões. Penso que es-
tamos a falar do princípio. Todos 
somos chamados à solidariedade 
dos impostos, das contribuições 
e, naturalmente, não nos escusa-
remos apagar essa solidariedade. 
Mas não deixava, ainda, de dizer 
que há muitos setores que deviam 
ser avaliados em função daquilo 
que é o efeito fustigante que esta 
crise tem sobre os diversos seto-
res e sobre o que se espera deles 
no futuro. E eu acho que o que se 
espera da banca é que preencha 
bem as suas funções para respon-
der às necessidades de financia-
mento da economia. 

Mas que consequências é que 
esse valor vai ter nas contas 
do banco? Vai refletir-se nos 
clientes? 
São custos de 4 milhões para 

instituições que trabalham com 
custes de 400 milhões. E só uma  

questão de princípio. 

Não é uma questão de valor, 
é uma questão de princípio... 
Sim, é urna questão de princí-

pio. O princípio da solidariedade 
é um princípio a que nós todos 
somos chamados. Continuo a di-
zer que a melhor solidariedade 
que se pode dar à sociedade é de-
sempenhar bem as funções para 
as quais são chamadas. E os ban-
cos são chamados a financiar a 
economia numa altura em que é 
preciso avaliar o risco adequada-
mente. 

Mas porque é que a banca foi 
a única a ser chamada? 
Não faço as contribuições e 

não determino as contribuições, 
portanto nesse sentido não sei o 
que está subjacente à decisão. 

Será o facto de também a ban-
ca estar a beneficiar do paco-
te do BCE e da liquidez que 
tem. E de estar a financiar-se  

também a juros negativos? 
A questão do BCE.é um pon-

to importante sobre aquilo que é 
a base da taxa de juro. A determi-
nação do valor de financiamen-
to do país determina depois as 
condições de financiamento dos 
bancos. E, portanto, nós somos a 
segunda linha de suporte ao fi-
nanciamento da economia, em 
função das taxas de juro que são 
determinadas para a dívida so-
berana europeia. 

O Novo Banco está a cumprir 
a sua função de financiar a 
economia? 
Estamos a cumprir a nossa 

função. Fomos os primeiros a 
lançar as linhas [cle crédito] ra-
pidamente e a contactar os 
clientes. Isso levou a que na pri-
meira linha dos 400 milhões ti-
véssemos uma quota de merca--
do mui to superior à nossa quo-
ta natural. Hoje temos mais de 
1,2 mil milhões de euros aprova-
dos nas múltiplas linhas. • 
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Centeno no BdP? Se a lei não impedir, 
"mobilidade é uma enorme vantagem 
para a sociedade" 
António Ramalho diz que é preciso aprender com o passado e não voltar 
aos "mandatos eternos". Para o gestor, a mobilidade profissional é positiva. 
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Aeventual idade Mário Centeno, 
quedeixa agora a pasta das Finan-
ças, assumir o cargo de governador: 
do Banco de Portugal é uma pos, 
sibi l idade que António Ramalho 
prefere iião comentar. Mas,de for-
ma geral, o CEO do Novo Banco 
diz que a mobilidade entre cargos 
pode ser uma "enorme vantagem 
para a sociedade", isto desde que a 
lei não impeça as mudanças. 

"Penso que a mobilidade da ati-
vidade profissional ou das pessoas 
é uma enorme vantagem para a so-
ciedade e para a valorização do 
mérito, a menos que a lei o impe-
ça. Não tenho nenhum princípio  

de moralidades falsas sobre esse 
assunto: se a lei o impedir impede-
-o, não impedindo a mobilidade é 
útil", afirma o gestor em entrevis-
ta ao Negócios e \n t cila 1. 

Para o CE() do banco, é preci-
so aprender com o passado. "Jul-
go que a experiência, no passado, 
de mandatos eternos trouxe tão 
maus exemplos a Portugal que de-
víamos ter aprendido com isso. 
Ora para os mandatos não serei 
eternos é absolutamente essencial 
que as pessoas tenham mobil ida-
de profissional e que um dia este-
jam nu ma empresa, noutro dia 
possam estar neutra", salientou  

ainda o gestor. 
Na passada terça-feira Foi anun-

ciado que Márib Centeno iria 
abaildonar o cargo de miriístro das 
Finanças. O responsável vai ser 
substitukloporJoão Leão,até ago-
ra secretário de Estado do Orça-
mento. Com esta saída reforçou-se 
a especulação de que Centeno es-
taria a caminho do Banco de Por-
tugal, par adesempenharo papel de 
governador desta entidade. Em en-
trevista à RTP, na quinta-feira, o 
ministro das Finanças admitiu ter 
falado com António Costa sobre o 
tema, sal len tando que cabe ao Go-
verno decidir, e não assumindo que  

será esse o seu destino. 
Mári‹, Centeno.sai do Gover-

no num período que vai ser mar-
cado por uma recessão provoca-
da pela pandemia. Já a recupera-
ção económica, afirma A111611 io 
Ramalho, vai variar. "Penso que a 
retoma vai ser assimét rica, de se-
tor para setor", afirmou , afastan-
do a ideia de que as previsões do 

• 

Governo - uma recessão de 6,9% 
este ano - são demasiado otimis-
tas. "Durante esta crise tive mais 
surpresas positivas do que aque-
las que Imaginava ter". Ramalho 
afirma que se .`tomaram as deci-
sões corretas.' assentes num "tri-
pé de soluções": linhas de crédito, 
moratórias no crédito e ainda o 
I ay-off simplifiCado. ■RA 

,r 
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investidor privado 

Como 
desconfinar 
os seus 
investimentos 
A dívida dos EUA e ativos 
de refúgio estão entre 
as apostas dos bancos 
de investimento. 

Crédito fiscal copia 
Vítor Gaspar, mas 
protege o emprego 
ECONOMIA 12 

Alemanha gasta cinco vezes 
mais do que Portugal na crise 
ECONOMIA 10 
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Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

 

   

CONVERSA CAPITAL ANTÓNIO RAMALHO 

"Espero que os contratos 
de venda do Novo Banco 
sejam divulgados" 
Pedido de injeção de capital ao Fundo 
de Resolução vai ser maior do que 
o previsto por causa da pandemia. 

"Não fosse o banco totalmente vivo, 
diria que é autopsiado todos os anos." 
PRIMEIRA  LINHA  4 a 9 

n 
11111 1 
ANTENA 

`Lucros do PSI-20 
caem para metade 
CMVM quer que as cotadas informem os investidores sobre 
os impactos financeiros esperados em resultado da pandemia. 
MERCADOS 20 e 21 

Indústria 

Sonae Capital 
corta 
investimento 
na Adira 
EMPRESAS 16 

Covid-19 

Quase 90% 
dos empregos 
destruídos eram 
de mulheres 
EcONONliA 11 

Telecomunicações 

Vodafone 
perde batalha 
com o Fisco no 
Tribunal Europeu 
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IMPOSTOS 

Abanca vol ta a contestar a decisão 
do Governo de aplicar uma nova 
taxa sobre o setor. Em comunica-
do, através da Associação Portu-
guesa de Bancos (APB), o setor diz 
estar a ser discriminado e sancio-
nado. Para a entidade que repre-
senta as instituições financeiras, é 
necessário que "a saúde financei-
ra da banca seja preservada". 

O Governo inscreveu no Or-
çamento retificativo urna taxa de 
solidariedade sobre a banca que 
visa financiar a Segurança Social,  

justificando-a com o objetivo de 
aproximar a cargafiscal deste se-
tor à de outros, e compensando-
-se, desta forma, a isenção deIVA 
(imposto sobre o valor acrescen-
tado) que beneficiamos serviços 
e operações financeiras. O Gover-
no projeta recolher com esta taxa 
33 milhões de euros. 

No comunicado enviado às re-
dações sexta-feira, aAPB contes-
ta todos estes argumentos, salien-
tando, até, que a isenção de IVA 
foi uma opção comunitária por se  

ter considerado "como muito di-
fícil .determinar o exato valor 
acrescentado das atividadess de in-
tennediação financeira", e não, diz 
a entidade, "para conferir qual-
quer vantagem ao setor financei-
ro", havendo outros serviços a es-
tarem, igualmente, isentos, como 
é o caso dos seguros, da saúde, da 
educação, cla cultura. 

A APB diz mesmo que "a isen-
ção de IVA, aplicável à generali-
dade dos serviços financeiros, 
tem-se revelado, cada vez mais,  

como uma desvantagem para o se-
tor", já que não liquidando o im-
posto também não o conseguem 
deduzir. E é por isso, segundo a as-
sociação, que até está a ser estuda-
da pela Comissão Europeia a pos-
sibilidade de reformular estas 
isenções. "Quer aAssociaçãoPor-
tuguesa de Bancos quer a Federa-
ção Bancária Europeia defendem 
que se deveria alterar o regime de 
IVA dos serviços financeiros", 
acrescenta. 

Em Portugal não há IVA em 
alguns desses serviços, mas existe 
a cobrança de imposto de selo, 
lembra, também, aAPB, assumin-
do que esta fiscalidade acaba por 
pesarsObre os clientes bancários. 

Com estes argumentos, aAPB 
considera que "o adicional de so-
lidariedade sobre o setor bancário 
não vem compensar qualquer 
vantagem fiscal concedida ao se-
tor. Vem, pura e simplesmente, 
sancionar todos o4bancos esucur-
sais a operar em Portugal". 

Segundo contas da associação, 
entre 2011 e 2019, os bancos pa-
garam ao Estado 2469 milhões de 
euros entre contribuições sobre o 
setor bancário e contribuições 
para o Fundo de Resolução, ten-
do, nesse período, registado pre-
juízos acumulados de quase 10 mil 
milhões de euros. 

Assumindo que os efeitos da 
pandemia vão chegar às contas 
dos bancos, a APB tala na neces-
sidade de preservara saúde finan-
ceira da banca, reclamando, por 
outro lado, igualdade de trata-
mento face a outros setores. 
"Qualquer imposto ou contribui-
ção de solidariedade, a ser neces-
sário, não deveria incidir exclusi-
va e primordialmente sobre o se-
tor que, no momento atual, tem 
estado na linha da frente no apoio 
às famílias e empresas, e que, no 
futuro, terá um papel determinan-
te na recuperação da atividade 
económica", conclui a associação 
bancária em comunicado. ■  AM 

Banca recusa ser a única a 
pagar contribuição solidária 

A APB contesta a nova taxa sobre a banca, dizendo ser 
necessário preservar a saúde financeira do setor. Pede, 
por outro lado, para não ser discriminada. 
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BRUXELAS 

Portugal 
pode criar 
escalões para 
IVA da luz 

O Comité do IVA não se opõe à 
descida do IVA português, por 
escalões de consumo. Na reu-
nião, que decorreu na sexta-fei-
ra de manhã, nenhum Estado-
-membro apresentou objeções 
ao parecer da Comissão Euro-
peia sobre este assunto, que 
considera que a medida até 
pode contribuir para os objeti-
vos do Pacto 'Verde Europeu.A 
informaçãofbi avançada em co-
municado, pelo Ministério das 
Finanças português. 

Quando querem alterar a 
suapol itica de IVA, os países de-
vem consultar este comité, que 
não tem poder de decisão, mas 
dá parecer e alerta para even-

. tuais dificu Idades legais das ini-
ciativas. A reunião sobre o dos-
siê português decorreu na sex-
ta, mas o detalhe da avaliação 
feita só será publicamente co-
nhecido quando as mi n utas da 
reunião forem disponibi lizadas, 
um procedimento que pode de-
morar ainda ak,ktmas semanas. 

Entretanto, o Ministério 
das Finanças deu conheci-
mento do fundamental da 
apreciação feita. Segundo o 
Governo português, "o parecer 
da Comissão Europeia (...) 
considerou que a medida pre-
tendida é passível de contri-
buir posi tivamente para os ob-
jetivos do Pacto Verde Euró-
peu, não devendo comprOnrie-
ter os princípios da neutralida-
de e da não distorção da con-
corrência", 

Além disso, "nesta reunião 
não foram apresentadas obje-
ções por qualquer Estado-
-membro à proposta ou ao pa-
recer da Comissão Europeia", 
sublinhou ainda o Executivo, 
indicando que a aprovação for-
mal da ata da reunião não de-
verá demorar mais de dois me-
ses. Assim, "o Governo consi-
dera que a solução apresenta-
da por Portugal, e que não me-
receu reparos do comité de 
IVA, é urna solução inovadora, 
ambien talmen te responsável 
e socialmente justa". ■  41 P 
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REMODELAÇÃO GOVERNAMENTAL 

Nova equipa das Finanças 
toma posse esta segunda-feira 

Na sexta-feira soube-se quem serão os secretários de Estado do novo 
ministro das Finanças. João Leão e toda a sua equipa tomam posse hoje 
e terão de fazer defesa do retificativo no Parlamento durante a semana. 

A NOVA EQUIPA DAS FINANÇAS 

Antó "o Mendonça 
Mendes 

O secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais de Mário Centeno mantém-se 
no cargo e é promovido, na medida 
em que passa também a ser adjunto 
do novo ministro das Finanças, João 
Leão. António Mendonça Mendes 
pertence à máquina do P5 e lidera a 
federação de Setúbal, uma das mais 
importantes a nível nacional. É ad-
vogado, licenciado em Coimbra, e já 
antes tinha passado pelo Executivo, 
nos governos de José Sócrates. 

A ex-secretária de Estado da Segu-
rança Social de Vieira da Silva regres-
sa ao Governo, desta vez para liderar 
a secretaria do Orçamento. Cláudia 
Joaquim substitui João Leão, que 
sobe a ministro. Licenciada em Eco-
nomia e mestre em Políticas Públi-
cas, Cláudia Joaquim é, desde 2001, 
técnica superior do Instituto da Se-
gurança Social. Recentemente, tem 
sido vogal da mesa da Santa Casa da 

C tt dia Joaqunn Misericórdia de Lisboa. 

• 

João Nuno Mendes, o novo secretário 
de Estado das Finanças, lideravades-
de maio as negociações da ajuda de 
Estado ao Grupo TAP. No seu percur-
so político, destaca-se o exercício das 
funções de secretário de Estado do 
Planeamento entre 1999 e 2002 no 
XIV Governo da República. Neste se-
gundo Governo liderado por António 
Guterres, João Nuno Mendes assumiu 
responsabilidades no domínio do ter-
ceiro quadro comunitário de apoio. 

 

O novo secretário de Estado do Tesou-
ro é o único membro da equipa de 
João Leão sem qualquer experiência 
governativa. Doutorado em Economia 
pela London Business School, licencia-
do e mestre em Gestão pela Universi-
dade Católica, Miguel Cruz foi presi-
dente da Parpública e do IAPMEI. É 
atualmente embaixador em Portugal 
para os Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável - ODS das Nações Uni-
das/Global Compact Portugal. 

   

  

• 

 

Nuno Mendes Miguel Cruz 

Q
uando tomar posse esta 
segunda-feira cama mi-
nistro do Estado e das 

Finanças, João Leão terá já a 
seu lado a sua nova equipa de 
secretários de Estado: António 
Mendonça Mendes. nos Assun-
tos Fiscais. Ckítidia Joaquim. no 
Orçamento— João Nuno Mendes 
nas Finanças. e Miguel Cruz., no 
Tesouro. 

De acordo com uma nota pu-
blicada no portal da Presidência da 
República na internet, o chefe do 
Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, 
irá dar posse aos governantes pe-
las 10:00, no Palácio de Belém. em 

Lisboa. "numa cerimónia restrita 
e sem outros convidados, dadas as  

atuais regras de saúde públ ica". 
Esta é a primeira remodela-

ção do XXII Governo, ()segundo 
chefiado por António Costa, e foi 
desencadeada pela já esperada 
saída de Mário Centeno do cargo 
de ministro de Estado e das Fi-

nanças, a seu pedido. anunciada 
na terça-feira. 

Em simultâneo com a saída de 
Mário Centeno fi>i anunciada a sua 
substituição por João Leão. até 
agora secretário de Estado do Or-
çamento, e a respetiva tomada de 
posse Ficou agenciada para a próxi-
ma segunda-feira. 

Nesta recomposição, que não 
altera a dimensão cio Governo, o 
secretário de Estado dos Assun-

  

tos Fiscais, António Mendonça 
Mendes, é promovido a Adjunto 
do novo ministro. e também to-
mara posse desse novo cargo. 

Além de Centeno, saem Ricar-
do :\ lourinho Fel ix, o seu secretá-
riode EstadoAdjuntoedas Finan-
ças. e Álvaro Novo, secretário de 
EstadodoTesoum,que serão exo-
nerados pelo Presidente da 11epú - 
bl ica na mesma cerimónia. 

Mário Centeno, economista 
e quadro do Banco de Portugal, 
começou a trabalhar com o secre-
tário-geral do PS, António Cos-
ta, ainda quando os socialistas es-
tavam na oposição, e integrou o 
anterior governo, entre 2015 e 
2019. como ministro das Fi na n-

  

ças. A sua permanência no atual 
executivo era questionada desde 
a campanha eleitoral. 

Em entrevista à RTP. na 
quinta-feira. Mário Centena ex-
plicou que escolheu sair do Go-
verno no "fim de 11111(1(.1o" na pre-
sidência do •Eti rogrupo cargo 
que exercia desde janeiro de 2018 
e ao qual optou, assim, pontão se 
recandidatar e rejeitou que holt-
Vesse uma "deterioração" da sua 
relação com o primeiro- ministro, 
António Costa. Centeno é apon-
tado como candidato a substitu-
to de Carlos Costa no cargo de 
governador do Banco de Portu-
gal.• 

LUSA COM NEGÓCIOS 
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últimas semanas (meses?) com diversos 

governos e com a Comissão Europeia vários 

planos de ajuda de Estado. Segundo o CEO 

da Ryanair, os planos da Lufthansa 

envolveriam 9 mil milhões de euros de 

ajudas do Estado alemão, mil milhões de 

euros do Governo suíço, 800 milhões de 

euros do Governo austríaco, 500 milhões de 

euros do Governo belga. 

A Lufthansa terá já conseguido ver 

aprovadas pela DG-Comp ajudas do Estado 

alemão. Contudo, até à data da escrita deste 

artigo não tinha sido 

publicado na 

plataforma da 

Comissão Europeia 

qualquer 

comunicado de 

imprensa sobre a 

decisão da DG-Comp 

em relação à ajuda de 

Estado à Lufthansa. 

A imprensa sugere 

que as contrapartidas 

exigidas à Lufthansa 

por essa ajuda de 

Estado seriam 

mínimas — a 

Lufthansa caria 

obrigada a alienar 24 

slots nos aeroportos 

de Frankfurt e de 

Munique, o 

equivalente a quatro 

aviões com três voos 

diários entre 

Frankfurt e Munique, 

no contexto dos cerca 

de 760 aviões na frota 

da Lufthansa antes da Economista. Escreve à segunda-feira

Ricardo Cabral

A ajuda de Estado à TAP privada

A
 Direcção-Geral da Concorrência 

da Comissão Europeia 

(DG-Comp) autorizou o Governo 

a realizar um empréstimo 

intercalar de emergência de 1,2 

mil milhões de euros à TAP, por 

um período máximo de seis 

meses, para que a TAP possa 

elaborar um plano de 

reestruturação. Não se conhece 

muita informação sobre este dossier. 

A posição negocial do Estado era e é difícil, 

fruto do processo de privatização da 

companhia concluído no término do XX 

Governo Constitucional. As negociações para 

a ajuda estatal terão sido conduzidas por João 

Nuno Mendes, o novo secretário de Estado 

das Finanças e a Comissão Europeia exigirá 

um plano que implique uma reestruturação 

da TAP com redução do número de aviões, 

pessoal e rotas, algo que o ministro com a 

tutela, Pedro Nuno Santos, também defende 

que terá de ocorrer, salvaguardando, porém, 

que a reestruturação não poderá ser 

“excessiva”. De acordo com o Expresso, ao 

conceder o empréstimo, o Estado passaria a 

ter maioria no conselho de administração da 

TAP, mas não teria o representante na 

comissão executiva como pretenderia. 

Esta solução não parece boa, senão 
vejamos… 

A DG-Comp de ne os seus próprios 

critérios (subjectivos) para a de nição do que 

constitui ajuda de Estado legal ou ilegal, toma 

milhares de decisões por ano sobre se ajudas 

de Estado em diferentes indústrias são legais 

ou ilegais e, a gura-se, adopta decisões de 

forma demasiado ad hoc. 

O pedido urgente foi submetido pelo 

Governo de Portugal a 9 de Junho de 2020. A 

DG Comp respondeu no prazo de um dia, 

publicando um comunicado de imprensa na 

sua plataforma, que determina já que a 

empresa não era viável antes da pandemia 

covid-19 (uma “conclusão” tecnicamente 

importante muito desfavorável à TAP) e que 

autoriza o empréstimo intercalar à TAP, com 

condições que se descrevem abaixo. 

Antes de analisar em detalhe a ajuda de 

Estado à TAP é interessante olhar para o caso 

da Lufthansa. 

Estado alemão ca com 20% do capital da 
Lufthansa por 250 a 300 milhões de euros 

Em contraste com o caso da TAP, a 

Lufthansa tem vindo a negociar ao longo das 

crise —, e Angela Merkel referiu mesmo que o 

Governo da Alemanha lutaria duramente 

contra a DG-Comp e não permitiria que esta 

impusesse contrapartidas que 

enfraquecessem a Lufthansa. A gestão da 

Lufthansa planeia, contudo, uma 

reestruturação (redução) da respectiva frota, 

que poderá também fazer parte desse acordo 

com a DG-Comp. 

No caso da TAP, cerca de mil milhões de 

euros do montante do empréstimo sairiam 

este ano dos cofres do Estado, o plano de 

reestruturação será entregue daqui a uns 

meses e a DG-Comp irá posteriormente 

decidir se aprova ou não esse plano de 

reestruturação e já vai sugerindo que a TAP 

irá car sob observação (e controlo) dessa 

direcção-geral durante vários anos (dez 

anos?), enquanto vigorar esse plano de 

reestruturação. 

Nesta situação de elevada incerteza, seria 

difícil encontrar investidores do sector 

privado dispostos a injectar capital na TAP. 

Mas se existissem tais investidores e se 

investissem os 1,2 mil milhões de euros na 

TAP, exigiriam e cariam certamente com a 

totalidade do controlo accionista dessa 

companhia. Isto é, se o Estado injectasse os 

referidos 1,2 mil milhões de euros na TAP 

através de um aumento de capital, certamente 

caria com 100% do controlo accionista — 

note-se novamente que o Estado alemão ca 

com 20% da Lufthansa por 250 a 300 

milhões de euros, avaliando essa companhia 

entre 1,25 e 1,5 mil milhões de euros. 

E o Estado, bem, faz depender a concessão 

do empréstimo da aceitação de condições por 

parte desses accionistas. 

O fundamental é chegar a um acordo 
nal favorável com a DG-Comp 

Seria preferível 
um acordo final 
com a DG Comp, 
não sujeito a 
verificações 
dilatadas no 
tempo, e 
admite-se que 
seja esse o 
objectivo  
do Estado 

A gura-se que não é recomendável deixar a 

TAP e um vírgula dois mil milhões de euros de 

dinheiros públicos portugueses sob a 

observação e controlo da DG-Comp durante 

anos, através do mecanismo de ajudas de 

Estado. A experiência passada recente mostra 

que a DG-Comp é um sorvedouro mal 

explicado de dinheiros públicos portugueses, 

que nos deve colocar de sobreaviso nas 

negociações com essa entidade. 

Por essa razão, seria preferível chegar a um 

acordo nal com a DG Comp, não sujeito a 

veri cações dilatadas no tempo, e admite-se 

que seja esse o objectivo do Estado nos 

próximos seis meses. 

A gura-se que se colocam duas 

alternativas: 

Recapitalizar a empresa, situação em que 

se os privados não acompanhassem o 

aumento de capital, a empresa seria de facto 

nacionalizada. O empréstimo intercalar exige, 

bem, que o plano de reestruturação a 

apresentar no prazo de seis meses contemple 

a recapitalização da empresa através de um 

aumento de capital. 

No caso de os actuais accionistas não 

aceitarem as condições exigidas pelo Estado 

para a recapitalização da empresa, uma 

hipótese alternativa seria, como chegou a ser 

defendido pelo ministro das Infra-estruturas e 

da Habitação — no meu entender, bem —, que 

o Estado deixasse a TAP entrar em falência. 

Nesse cenário, a Assembleia da República 

poderia aprovar uma lei especial de 

insolvência para empresas estratégicas. 

Se fosse essa a decisão política, a TAP teria 

de entrar temporariamente em insolvência e 

reemergeria imediatamente dessa situação, 

com as obrigações nanceiras mais 

signi cativas selectivamente reestruturadas, e 

só após isso seria recapitalizada pelo Estado. 

A estratégia do Governo apresenta riscos 
Em conclusão, dados os constrangimentos 

que o Governo enfrenta à sua acção, tanto na 

relação com a DG-Comp como na relação 

com os accionistas privados, a estratégia 

adoptada pelo Governo é inteligente mas 

arriscada. Com efeito, o plano de 

reestruturação da TAP irá ser desenhado 

pelos actuais accionistas que, em 

circunstâncias normais, não continuariam a 

ser accionistas — ou deixariam de controlar a 

TAP daqui a seis meses — porque não se 

a gura que sejam capazes de mobilizar o 

capital necessário para recapitalizar a TAP. 

Acresce que é muito provável que o plano de 

reestruturação e de recapitalização que 

venham a elaborar daqui a seis meses não 

satisfaça o Governo, nem defenda o interesse 

dos contribuintes. 

Por conseguinte, talvez fosse mais seguro 

optar já no presente pela insolvência 

temporária da empresa!

PAULO PIMENTA

No caso da TAP, talvez fosse 
mais seguro optar já no 
presente pela insolvência 
temporária da empresa
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Uma linha de emergência de 
cção a tentar forçar a realidade

A iniciativa que o grupo Acção Coo-

perativista lança hoje na Internet 

poderia ter um preâmbulo como 

aqueles que às vezes surgem nos l-

mes: “Qualquer semelhança com a 

realidade é pura coincidência”. Na 

verdade, a abertura de uma intitula-

da “Linha de Apoio de Emergência 

ao Sector das Artes”, no site da 

Direcção-Geral da Artes (DGArtes), 

relativo às candidaturas ao programa 

de apoios a projectos de Criação e 

Edição, não é mais do que um exer-

cício de cção, um novo gesto de 

denúncia do quadro de emergência 

em que actualmente vivem os pro s-

sionais das artes e da cultura. Um 

asterisco ligado ao título desta acção 

de in ltração no site da DGArtes avi-

sa, de resto, que a “candidatura” a 

subscrever diz respeito a uma “bolsa 

ccional de protecção e subsistência 

de pro ssionais do sector da cultura 

e das artes que tiveram a sua vida e o 

seu trabalho afectados pelo impacto 

da pandemia” da covid-19. 

Aos interessados, pede-se que, até 

25 de Junho, sempre a título indivi-

dual, indiquem o nome, idade, mora-

da, email, pro ssão e motivo da can-

didatura, acrescentando que “o 

Ministério da Cultura [MC], no exer-

cício do exemplar cumprimento do 

seu papel de representante máximo 

do sector da Cultura e das Artes; no 

seu persistente, sincero e empenha-

do diálogo com o terreno; na sua 

postura digna de humildade e na 

assunção da responsabilidade dos 

seus actos, reconheceu o erro da gra-

ve insu ciência e desadequação…”. 

Mas, no nal, vem a ressalva: 

“Lamentamos, mas este anúncio de 

abertura da Linha de Apoio de Emer-

gência é ainda, tristemente, cção, à 

semelhança do que tem sido pronun-

ciado pelo MC, fértil numa narrativa 

pública sustentada em cções”. 

Pelo futuro da cultura 
Esta é uma nova iniciativa do colec-

tivo informal Acção Cooperativista, 

que reúne várias associações do sec-

tor e que, no nal de Abril, lançou o 

manifesto Unidos pelo presente e futu-

Depois do manifesto Unidos pelo presente e futuro da Cultura em Portugal, a Acção Cooperativista lança 
agora uma nova iniciativa online a reivindicar atenção urgente ao sector

RUI GAUDÊNCIO

Situação que se vive nas artes tem levado a manifestações como a do passado dia 4 de Junho

34,3 milhões de euros, que, se esti-

ma, venha bene ciar um universo 

potencial de 18 mil pro ssionais 

intermitentes, mas que surge inscri-

ta na dotação previsional do Minis-

tério das Finanças. Já no Orçamento 

Recti cativo aprovado na semana 

passada em Conselho de Ministros, 

o reforço das verbas do MC — expli-

cou o gabinete de Graça Fonseca ao 

PÚBLICO — acontece por via do Fun-

do de Fomento Cultural, com uma 

dotação “de 3,7 milhões de euros” 

destinados a nanciar duas das 

medidas previstas no PEES: “A linha 

de apoio a equipamentos culturais 

independentes que tiveram queda 

acentuada de receitas; e a linha de 

apoio à adaptação dos equipamentos 

culturais para acomodarem as nor-

mas de segurança determinadas pela 

Direcção-Geral da Saúde”. 

Paralelamente, Graça Fonseca 

prometeu “resolver de uma vez por 

todas”, até ao nal do ano, o mapea-

mento do sector e criar o estatuto 

pro ssional dos trabalhadores da 

Cultura. Mas Andresa Soares alerta 

para que a urgência em que estes 

vivem não tolera mais espera. “Já 

passaram mais de três meses e ainda 

não houve uma acção que proteja de 

uma forma efectiva os pro ssionais 

de um sector que já vivem uma situa-

ção precária”, nota. 

Por outro lado, a coreógrafa coo-

perativista diz que “a ministra da 

Cultura tem vindo a criar uma nar-

rativa relativamente a uma suposta 

retoma do sector, como se ele 

pudesse ter reaberto as portas no 

dia 1 de Junho, e agora está tudo 

bem”. “É a cção de uma normali-

dade que não existe, e que não irá 

existir pelo menos durante um ano, 

certamente”, prevê. Daí também 

esta acção com o lançamento de 

uma “Linha de Apoio de Emergên-

cia” ccional, que inclui igualmente 

uma petição, aberta tanto aos pro-

ssionais das artes como aos seus 

familiares, aos amigos e ao público 

em geral, em busca de uma solida-

riedade efectiva para com a situação 

precária que os trabalhadores das 

artes estão a viver. com Luís Miguel 
Queirós

sandrade@publico.pt

Apoio aos artistas 
Sérgio C. Andrade

ro da Cultura em Portugal e desde 

então se tem associado a outras 

manifestações a reclamar a atenção 

do MC e do Governo, algo que consi-

deram não ter ainda existido. 

“Tem havido bastante pensamen-

to, bastante discurso, até na comu-

nicação social com artigos interes-

santes sobre o sub nanciamento da 

cultura e as questões laborais da pro-

ssão, mas não houve ainda respos-

tas e cientes da parte da tutela”, diz 

ao PÚBLICO Andresa Soares, a 

enquadrar e justi car a presente 

acção. A bailarina e coreógrafa, artis-

ta “independente e intermitente”, 

como tantos outros de diferentes 

áreas, realça a importância de esta 

“acção simbólica” ser lançada na 

página da DGArtes, que recentemen-

te abriu o concurso para o programa 

de apoio a projectos. E critica o MC 

por, apesar de vários anúncios e 

medidas avulsas, não ter ainda aber-

to “uma linha de apoio de emergên-

cia real, com um funcionamento que 

de facto proteja os pro ssionais do 

sector, que seja abrangente, urgente, 

transversal”. 

“Há sempre uma resposta, mas 

nós pedimos alhos e dão-nos buga-

lhos”, diz Andresa Soares, lamentan-

do a de ciente “capacidade de escu-

ta” perante aquelas que são “as 

necessidades mais urgentes para 

enfrentar a situação”. Recorda a pri-

meira linha de apoio de emergência 

anunciada por Graça Fonseca, ainda 

em Março, e os concursos agora lan-

çados pela DGArtes, mas realça o 

facto de eles apresentarem sempre 

uma dimensão “concorrencial”, ao 

colocarem os pro ssionais do sector 

a competir uns com os outros. “A 

situação calamitosa” que o sector 

está a viver exige “um apoio directo, 

a fundo perdido, não concorrencial 

e sem contrapartida de criação artís-

tica ou outra”, reivindica a Acção 

Cooperativista no anúncio da “nova 

linha de apoio”. 

Corrida contra o tempo 
O Governo anunciou, no início de 

Junho, no âmbito do Programa de 

Estabilização Económica e Social 

(PEES), a criação de uma linha de 

apoio social aos artistas no valor de 

A ministra  
da Cultura tem  
vindo a criar  
uma narrativa 
relativamente  
a uma suposta 
retoma do sector.  
É a cção de uma 
normalidade que 
não existe  
Andresa Soares 
Bailarina  
e coreógrafa

oares

fa
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As empresas portuguesas controla-

das a partir de paraísos scais ou 

com liais em centros nanceiros 

offshore fora da União Europeia (UE) 

podem recorrer sem restrições aos 

apoios lançados pelo Governo para 

conter os efeitos económicos da 

pandemia da covid-19 — seja os 

incentivos scais previstos no Orça-

mento suplementar para as empre-

sas que comprem pequenas e 

médias empresas (PME), seja o alar-

gamento do tecto para deduzir no 

IRC os prejuízos scais de 2020 e 

2021, as linhas de crédito com garan-

tia de Estado ou as condições do 

layoff simpli cado. 

Tal como a maioria dos governos 

europeus — mas ao contrário da 

Dinamarca, França, Bélgica, Itália, 

Áustria e Polónia —, Portugal optou 

por não impor quaisquer medidas 

defensivas que deixam de fora dos 

apoios públicos as empresas com 

sede ou com liais num dos territó-

rios da “lista negra” dos offshores 

(um núcleo de 12 jurisdições exte-

riores à UE que os governos consi-

deram não ser cooperantes para 

efeitos scais, criada em conjunto 

com uma “lista cinzenta” em que 

são constantemente monitorizados 

ao países que se comprometeram a 

aderir aos mecanismos de troca de 

informações nanceiras ou a rever 

algumas regras scais prejudiciais, 

por exemplo). 

Lisboa decidiu não impor limita-

ções à cabeça, por entender que, se 

o zesse, estaria a colocar “cons-

trangimentos” a empresas que exer-

cem “a sua actividade económica 

em Portugal e empregam trabalha-

dores no território nacional”. O 

Ministério da Economia a rma que 

essa decisão tem “em consideração 

a necessidade de acautelar a protec-

ção social dos trabalhadores e a 

recuperação das empresas a operar 

em todo o território nacional”. 

Os países que já anunciaram res-

trições assumiram uma posição de 

princípio, num sinal de aproxima-

Governo defende que impor limitações a empresas 
controladas a partir de paraísos scais ou donas de empresas 
aí sediadas colocaria “constrangimentos” na resposta à crise

ção à agenda internacional que pro-

cura isolar as jurisdições que ali-

mentam a presença de sociedades 

sem actividade económica substan-

cial e que não aplicam IRC ou apli-

cam regras scais que permitem 

uma taxa efectiva próxima de 0%. 

A França, por exemplo, anunciou 

que impedirá que as grandes empre-

sas com sede scal num paraíso (ou 

seja, donas de empresas presentes 

em França), ou as empresas sedia-

das em França com liais sem acti-

vidade económica real num paraíso 

scal, bene ciem dos empréstimos 

garantidos pelo Estado. 

Divulgar impostos pagos 
Elena Gaita, investigadora do gabi-

nete europeu da Transparência 

Internacional em Bruxelas, defende 

ser necessário que os governos exi-

jam transparência a quem é bene

ciário da resposta à covid-19, para 

que as ajudas bene ciem “as empre-

sas que contribuíram [anteriormen-

te] para os cofres públicos”. Para a 

investigadora, os governos deve-

riam exigir um conjunto de pré-con-

dições e uma das mais importantes, 

diz ao PÚBICO, seria limitar os 

apoios a empresas que revelassem 

onde obtêm os seus lucros e onde 

pagam os seus impostos. 

Esse é um dos calcanhares de 

Aquiles do debate no Conselho 

durante a pandemia, a Comissão 

Europeia não incluiu nos seus docu-

mentos o ciais “qualquer referência 

expressa/incentivo à exclusão de 

entidades sediadas em jurisdições 

consideradas não cooperantes para 

efeitos scais e jurisdições offshore 

de quaisquer apoios à economia”. 

Com isso, as medidas scais que 

começaram a ser lançadas desde 

Março e as desenhadas com o Pro-

grama de Estabilização aplicam-se 

de forma igual no tecido empresa-

rial. Os desincentivos que se apli-

Orçamento suplementar
Pedro Crisóstomo

Empresas ligadas a offshores sem 
restrições nos apoios da covid-19

a exposição da economia e sistema 

nanceiro nacionais a entidades 

sediadas em jurisdições considera-

das não cooperantes para efeitos 

scais e controlar as relações comer-

ciais com jurisdições offshore”, seja 

através do Regime Geral das Insti-

tuições de Crédito e Sociedades 

Financeiras, seja através da Lei 

Geral Tributária. 

Chumbo no Parlamento 
Do lado português, o Ministério da 

Economia sustenta também que, 

Para a ONG 
Transparência 
Internacional, as 
ajudas deviam 
favorecer 
empresas que 
revelassem de 
forma completa  
a sua estrutura, 
subsidiárias, liais, 
joint-ventures  
ou participações 
noutras empresas

Europeu, onde há cerca de quatro 

anos está praticamente parada uma 

proposta destinada a tornar público 

quanto é que as multinacionais fac-

turam, quanto obtêm de lucro ou 

quanto pagam de IRC em cada Esta-

do-membro. “As grandes multina-

cionais devem ser transparentes 

sobre onde obtêm os seus lucros e 

sobre quanto pagam em impostos 

em todos os países onde operam”, 

salienta Elena Gaita. 

Para a organização não governa-

mental, os Estados-membros deve-

riam exigir vários outros compro-

missos, condicionando as ajudas a 

empresas que revelassem de forma 

completa a sua estrutura organiza-

cional e indicassem quais são as 

suas subsidiárias, liais, joint-ventu-

res ou participações que detêm nou-

tras empresas. “Mais do que nunca, 

qualquer medida deve ser acompa-

nhada por medidas adequadas de 

transparência e de prestação de 

contas. O compromisso total com a 

transparência scal é essencial”, 

salienta Elena Gaita. 

Para clari car a posição portu-

guesa e explicar por que razão o 

Governo português decidiu não dar 

esse passo, o PÚBLICO enviou per-

guntas ao ministro de Estado, da 

Economia e da Transição Digital, 

Pedro Siza Vieira, no sentido de 

identi car as desvantagens que o 

executivo considera existir se as 

medidas extraordinárias cassem 

vedadas a entidades que têm rela-

ções societárias com empresas sem 

actividade económica real numa das 

jurisdições da lista negra ou da lista 

cinzenta da UE. 

Na resposta enviada pelo seu gabi-

nete de imprensa, o Ministério da 

Economia a rma que “no âmbito da 

emergência de saúde pública de 

âmbito internacional e tendo em 

consideração a necessidade de 

acautelar a protecção social dos tra-

balhadores e a recuperação das 

empresas a operar em todo o terri-

tório nacional, o Governo português 

não adoptou uma solução seme-

lhante à de outros países”. E salien-

ta o facto de a legislação portuguesa 

prever “medidas que visam limitar 
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MIGUEL FERASO CABRAL

paraísos scais não vingaram. Os 

dois projectos contaram com os 

votos contra do PS, PSD, CDS-PP e 

Iniciativa Liberal, só tendo o voto 

favorável do PCP, Os Verdes, BE, 

PAN e da deputada não inscrita Joa-

cine Katar Moreira (o deputado do 

Chega, André Ventura, não estava 

presente). O oposto aconteceu no 

Parlamento escocês, que aprovou 

uma iniciativa para travar as ajudas 

às empresas nacionais com activi-

dade nalguns paraísos scais. 

Organizações não governamen-

tais (ONG) — como a Transparência 

Internacional ou a Tax Justice 

Network, uma rede de defesa da 

justiça e transparência scal — têm 

aplaudido a decisão dos países que 

anunciaram restrições, consideran-

do-as um passo simbólico, mas tam-

bém criticando o que consideram 

ser inconsistente ou incompleto. 

Elena Gaita a rma que as medi-

das anunciadas não devem ser 

“sobrestimadas” por se basearem 

na lista negra de paraísos scais, 

que, vinca, tem apenas territórios 

O compromisso 
total com a 
transparência 

scal é essencial  
Helena Gaita 
Investigadora

pedro.crisostomo@publico.pt

terceiros (não inclui “Estados-mem-

bros que deveriam ter sido incluí-

dos, se o Conselho Europeu utilizas-

se os mesmos critérios para todos 

os seus Estados-membros, como a 

Irlanda, Luxemburgo, Holanda, 

Malta, Chipre”) e deixa de fora ter-

ritórios terceiros “que mantêm rela-

ções diplomáticas ou políticas 

estreitas com a União Europeia”, 

como a Suíça ou estados norte-ame-

ricanos. 

cam são aqueles que existem de 

forma geral — por exemplo, pela 

tributação agravada de 35% em IRC 

para os rendimentos pagos através 

de entidades presentes nesses ter-

ritórios ou a possibilidade de liqui-

dar impostos durante 12 anos, se 

estiverem em causa rendimentos 

não declarados obtidos em países 

que Portugal considera paraísos 

scais. 

No Parlamento, as propostas do 

PCP e do PEV para excluir dos 

apoios as entidades sediadas em 

O
 Parlamento Europeu vai 
contar com uma nova 
subcomissão dedicada a 
discutir novas regras de 

luta contra a fraude e a evasão 
fiscais, e também orientações 
que reforcem as obrigações de 
transparência financeira para 
efeitos fiscais. 

É uma corrida de fundo que 
se cruza com a regulação das 
normas contra o 
branqueamento de capitais e 
que teve como amplificador as 
recentes revelações do caso 
Luanda Leaks, que vieram 
expor as fragilidades das 
instituições portuguesas na 
aplicação da lei de prevenção 
do branqueamento de capitais 
e do financiamento do 
terrorismo. A criação da nova 
subcomissão será votada na 
reunião plenária de 18 de 
Junho.  

Oficialmente, a subcomissão 
está incumbida de tratar 
assuntos relacionados com 
matérias tributárias, 
“particularmente o combate à 
fraude e evasão fiscais, assim 
como a transparência 
financeira para fins 
tributários”, dando 
continuidade à agenda 
europeia e do G20 sobre 
questões fiscais internacionais, 
que foi ampliada passo a passo 
na sequência das revelações 
internacionais dos Luxleaks, 
Panama Papers, Paradise 
Papers, Malta Files, Cum-Ex ou 
Football Leaks. 

Foi da anterior Tax 3, uma 
comissão especial que 
interligou o combate aos 
crimes financeiros ao combate 
à evasão, que nasceu o 
embrião de algumas das ideias 
a que a Comissão Europeia deu 
seguimento entretanto, como 
aconteceu com a recente 
proposta de criação, a nível 
europeu, de um organismo de 
supervisão supranacional na 
luta contra o branqueamento 
de capitais e o financiamento 
do terrorismo.

Comissão contra 
fraude fiscal
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Covid-19  
País responde a uma só 
velocidade — a acelerar   
  
Lisboa desconfina-se e Governo 
quer intervenções mais rápidas  
Na última quinzena, casos subiram 
63% em Sintra e 64% na Amadora 
Destaque, 2 a 5 e Editorial

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.009 • 1,30€ • Segunda-feira, 15 de Junho de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Crimes contra gays, comunistas e 
negros eram “rituais de iniciação”
Despacho de acusação do Ministério Público com 88 páginas, a que o PÚBLICO teve acesso, revela as 
actuações violentas de 27 elementos de grupo de hammerskins entre 2013 e 2017 Sociedade, 16/17

Estratégia comunicacional 
da diplomacia chinesa tem 
cada vez mais agentes p26/27

China lança 
novos “lobos 
guerreiros” nas 
suas guerras

ELIJAH NOUVELAGE/REUTERS

ISNN-0872-1548

Júlio Sarmento nega 
empresa no Brasil. Registo 
comercial desmente-o p10/11

Ex-autarca 
acusado de 
corrupção 
oculta empresa

Podem recorrer a todos os 
apoios disponíveis para 
conter efeitos da covid p20/21

Governo não 
quer restrições a 
negócios ligados 
a offshores

António Ramalho queixa-se 
de “deterioração da situação 
económica” p13

Novo Banco vai 
pedir mais 
dinheiro ao 
Estado em 2021

Estão em preparação 
e terão capacidade para 
acolher 120 mulheres. 
Rede Nacional de Apoio 
às Vítimas de Violência 
Doméstica duplicou o 
número de atendimentos 
em Maio p14/15 

Idosas 
vítimas 
de violência 
doméstica 
vão ter três 
casas-abrigo

Mais uma morte  
na quarta semana 
de protestos nos EUA 
Mundo, 24

em Maio p14/15
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PLANO DE REESTRUTURAÇÃO 

HÁ 1200 POSTOS 
DE TRABALHO 
EM RISCO NA TAP 
SALOMÉ PINTO 

D
Os 10 mil trabalhadores da TAP, 1200 estão 
em risco de perder o emprego, adiantou ao 
CM o Sindicato dos Trabalhadores da Avia-

ção e Aeroportos (SITAVA) que hoje, a partir das 
15h30, se reúne, por videoconferência, com o 
conselho de administração da TAP e mais três 
sindicatos, para começar a discutir o plano de 
reestruturação que a companhia aérea tem de 
apresentar ao Governo até fim do ano para rece-
ber a ajuda estatal de 946 milhões de euros. 

"Nunca admiti-

 

SINDICATOS  REÚNEM remos despedi-

 

HOJE COMO CONSELHO mentos, mas sabe - 

DE ADMINISTRAÇÃO mos que dificil-

 

mente serão reno-
vados os contratados aprazo que são1100, entre co-
missários de bordo, mais100 pessoal de terra", afir-
ma Paulo Duarte, dirigente do SITAVA, admitindo 
que esta poderá ser uma das contrapartidas da rees-
truturação. João Carvalho, do Sindicato Nacional 
dos Engenheiros e Engenheiros Técnicos, confessa 
ainda que "dos 200 engenheiros,15 estão com con-
trato a termo e que muito provavelmente não serão 
renovados". "Pensar em greve é prematuro", su-
blinha o Paulo Duarte, defendendo que "o objetivo 
é que TAP construa o plano com os sindicatos para 
minimizar os impactos sobre os trabalhadores". • 
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Economia contrai 2,3% 
Entre janeiro e março, a econo-
mia lusa contraiu 2,3% face a 
igual período de 2019, enquanto 
no conjunto da zona euro, a 
economia recuou 3,1% no pri-
meiro trimestre em termos ho-
mólogos, segundo o Eurostat. 

Emprego cai 0,5% 
A taxa de emprego recuou 0,2% 
na zona euro no primeiro tri-
mestre, face ao período ante-
rior, com Portugal a registar a 
terceira maior quebra no indica-
dor (-0,5%). 

Indústria derrapa 
A produção industrial teve, em 
abril, o maior recuo de sempre 
na zona euro e na União Euro-
peia , chegando quase aos 30% 
na comparação homóloga. Em 
Portugal, o indicador caiu 
26,5% relativamente a abril do 
ano passado. 

NATALIDADE 

Estado gastou 2266 milhões de euros em apoios sociais de proteção à família, em 2017, de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Eurostat 

PORMENORES 

      

DADE II 

    

ORÇAMENTO 1 APOIOS SOCIAIS 

O impacto da Covid-19, bem como as 
medidas de mitigação e relançamento 

da economia, implicaram ajustamentos no 
orçamento da Segurança Social, com o OE 
suplementar a antecipar, para este ano, um 
acréscimo de despesa de 8,9% (mais 2572,7 
milhões de euros) face ao Orçamento inicial. 

  

SEGURANÇA 
SOCIAL 

 

   

   

    

      

      

      

Portugal em penúltimo 
nos apoios para famílias 
EUROSTAT O País só ultrapassa Holanda no peso dos apoios às famílias no bolo das proteções sociais 
VALOR OSe fossem distribuídos igualmente pela população, cada habitante só receberia 220 euros 
WILSON LEDO* 

p ortugal ocupa o penúlti-
mo lugar, entre os países 
da União Europeia, no 

peso que os apoios destinados às 
famílias pesam no bolo das pres-
tações sociais. Os valores pagos 
por gravidez, nascimento, ado-
ção, cuidado de crianças e assis-
tência a outros membros da fa-
mília representam 4,9% do total 
das proteções sociais do País, de 
acordo com os dados relativos a 
2017 divulgados este mês pelo 
Eurostat. 

Estes 4,9°I colocam Portugal 
apenas à frente da Holanda 
(4,2%) é longe da média comu-
nitária, fixada em 8,6%, segun-

  

do o mesmo relatório do Gabi-
nete de Estatísticas da União Eu-
ropeia. "As percentagens mais 
baixas foram registadas na Ho -
landa e Portugal", destaca o ins-
tituto europeu. 

Se o valor total pago em apoios 
às famílias fosse dividido, igual-
mente, pela população portu-
guesa, caberiam 220 euros a 
cada habitante. Nesta análise, o 
número coloca também Portu-
gal na cauda da Europa, ocu-
pando a sexta posição a contar 
do fim no conjunto dos 27 países 
da União Europeia. Pior valor só 
é registado, maioritariamente, 
nos países de leste, como a Ro-
ménia ou a Lituânia. 

Em 2017, Portuga 1 pagou 2266 
milhões de euros para a proteção 
das famílias, o que corresponde 
a 1,2% do PIB, o indicador que 
mede a riqueza produzida no 
país. Segundo o Eurostat, estes 
1,2% estão longe dos 2,3% do 

VALOR GASTO COM APOIOS 
ÀS FAMÍLIAS EM 2017 
REPRESENTOU 1,2% DO PIB 
PIB obtidos a nível comunitário. 
Nesse ano, o conjunto dos esta-
dos membros gastou 301 mil 
milhões de euros em apoios às 
famílias. 

Se compararmos Portugal com 
Luxemburgo, país da União Eu-

  

ropeia que mais despende nos 
apoios à família, a diferença é 
gritante. Segundo o Eurostat, 
anualmente o -Estado luxem-
burguês paga 3140 euros por ha-
bitante para a proteção à família, 
o que representa15,31% do bolo 
global dos apoios sociais do país. 
No total, o Luxemburgo gasta, 
contudo, menos do que Portu-
gal, 1873 milhões de euros por 
ano, o que é explicado pelo facto 
deste país ter menos habitantes. 

O conjunto de todos os 27 paí-
ses da União Europeia desem-
bolsaram 301 biliões de euros no 
ano de 2017 em subsídios dirigi-
dos às famílias, revela ainda o 
relatório do Eurostat. o "COM S.P. 

Nasceram menos 
441 bebés em 2019 
em Portugal 
O Os números da natalida-
de em Portugal não são 
animadores: em 2019 nas-
ceram com vida 86 579 
crianças de mães residen-
tes em Portugal, menos 441 
bebés do que um ano antes, 
de acordo com a Pordata. 
Mas se compararmos os 
nascimentos de 2019 com 
os de 2017, verifica-se um 
aumento do número de be-
bés que nasceram em Por-
tugal: mais 425, segundo a 
mesma base de dados. 
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INFLAÇÃO RECUA 
EM MAIO PARA - 0,7% 
G O Indice de Preços no Con-
sumidor (IPC) recuou 0,5 
pontos percentuais em maio, 
face a abril, para -0,7%, de 
acordo com os dados divulga-
dos pelo Instituto Nacional de 
Estatística (INE). • 

PREÇOS DE TRANSPORTES 
E ACESSÓRIOS PARA O LAR 

Entre as classes que contri-
buíram negativamente para a 
variação da inflação desta-
cam-se os transportes (-4,2%), 
e acessórios para o lar (-1,1%), 
também segundo dados reve-
lados pelo INF,, • 

COMIDA E BEBIDAS 
NÃO ALCOÓLICAS SOBEM 
G Em sentido contrário, "as 
classes dos bens alimentares 
e bebidas não alcoólicas e a 
dos restaurantes e hotéis con-
tribuíram de forma positiva" 
para a variação da inflação, 
destaca o INE. • 

MINISTRA ORÇAMENTO PRÓ-FAMILIA 

s baixos níveis de natalidade em Portugal 
têm sido uma preocupação da ministra do 

Trabalho, Ana Mendes Godinho, que em janeiro 
falava num Orçamento do Estado "amigo das 
famílias" em 2020. Entre as medidas conta-
vam-se as baixas para assistência aos filhos 
pagas a 100%, que arrancaram em abril. 

   

 

DESEMPREGO 11,5 MIL M 

O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR, 

QUE COMEÇA A SER DISCUTIDO 

NO PARLAMENTO DIA 17, PREVÊ 

GASTAR 1508,9 MILHÕES DE 

EUROS COM O SUBSÍDIO DE 

DESEMPREGO, EM 2020. 

  

    

Ofertas de emprego 
em mínimos históricos 
REGISTOS O Abril com 3142 novas vagas, o valor mais baixo de sempre 
GO número de novas ofertas de 
emprego caiu para um mínimo • 
histórico em abril, mês em que 
milhares de empresas tiveram 
de fechar portas ou regista - 
ram fortes quebras devido à 
pandemia. 

No primeiro mêscompleto em 
estado de emergência, o Insti-
tuto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP) registou 
3142 novas vagas de emprego. 
Trata-se do valor mais baixo de 
que há registo, desde 2003, e 
representa menos de um terço 
do valor médio de novas vagas 
mensais registado nos últimos 
17 anos (10 609).. 

Os dados do IEFP permitem 
perceber que desde janeiro que 
se assiste a uma tendência de 
quebra nas novas vagas de em -
prego, em linha com unia que - 
bra gradual na confiança sobre  

a evolução da economia. No 
primeiro mês entraram 12 128 
vagas nos serviços de emprego 
do país.. Em fevereiro há uma 
quebra mas é a partir de março, 
primeiro mês com casos de Co-

 

VAGAS POR PREENCHER 
AO FIM DO MÊS AO NÍVEL 
DOS TEMPOS DA TROIKA 

RECUPERAÇÃO EM MAIO 
COMO RESULTADO 
DO DESCONFINAMENTO 

vid-19 em Portugal, que a que-
bra é mais notória: 7622. Em 
abril, o indicador atinge um mí-
nimo histórico, com tuna redu-
ção de 70% face ao ano anterior. 

No final de abril, o IEFP regiS -  

tava 10 940 vagas por preen-
cher, uma quebra de 37% face 
há um ano. É preciso regressar 
até fevereiro de 2013, precisa-
mente quando a troika ainda se 
encontrava em Portugal, para 
encontrar um valor inferior 
(10 930) de postos de trabalho 
disponíveis ao final do mês. 

Entre 2 de março, o dia em que 
foi identificado o primeiro caso 
de Covid-19 em Portugal, e o fi-
nal de maio registaram-se ape-
nas 17 157 novas vagas de em-
prego, segundo dados do Mi-
nistério do Trabalho. O mesmo 
balanço mostra que face a abril, 
maio regista urna melhoria, 
com 6761 vagas a darem entra-
da no IEFP. O aumento de 
anúncios de novos postos de 
trabalho é mais notório no final 
de maio, antecipando a última 
fase de desconfinamento. sW.l. 

• M. 

• 

Ministério do Trabalho revela que, entre 2 de março e final de maio, registaram-se apenas17157 novas vagas 

rv 
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PLANO DE REESTRUTURAÇÃO 

1200 POSTOS 
DE TRABALHO 
EM RISCO 
NA TAP 
P.48 

www.cmiornal.pt 

CORREIO 
DIRETOR-GERAL EDITORIAL OCTAVIO RIBEIRO 
DK-GERAIS EDIT. ADJS: ARMANDO ESTEVES PEREIRA  E  ALFREDO LEITE da manhã 
DIRETOR-EXECUTIVO: CARLOS ROORM ES DIR.-ADJUNTOS: JOSÉ CARLOS CASTRO E PAULO JOÃO SANTOS 

SEGUNDA-FEIRA  15106/2020 DIÁRIO  1  £ 1,20 (C/IVA) 

VIDAS P.42 A 45 

ANDREIA 
ACABA 
RELACÃO 
COM 
IVAN 
CAVALEIRO 
Estavam 
juntos há mais 
de 3 anos 

PENÚLTIMO LUGAR NA UE 

PORTUGAL 
FALHA 
NOS APOIOS 
ÀS FAMÍLIAS 
P.6  E 7 

BENFICA P.8 E 9 

RENATO 
PAIVA 

É O 
FAVORITO 

ATÉ CHEGAR 
JESUS 

FC PORTO P.36 

FALTA 
DE LATERAIS 
PREOCUPA 
CONCEIÇÃO 

SPORTING P.34 

COATES ESCAPA 
A CASTIGO 
POR BOCA 
A ÁRBITRO 

ente 

Voi(57 
Para  Empresas  e 
Empresários m 
Nome IndividuaI 

Vo ores  ca256  737 
especiatistos em OURO ,v•ivw.VAteR€5.7,T 

VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA 

FILHO  BATE NO PAI 
DE  90 ANOS COM 

CINTO E  ESTA SOLTO 

HOMEM DE 59 ANOS 
FOI DENTIFICADO 

PELA PSP 

ARRISCA 
CINCO ANOS 

DE CADEIA 

ua osa 
bancas 

495€ 
:Jornal 

OVO Vida Socfcla dos Nossas Bichas 

>lã 

LISBOA 
P.19 

CENTROS COMERCIAIS ABREM 
HOJE COM SEGURANÇA EXTRA 

  

Aé 

   

     

m NOSSA 
APOSTA.PT 

   

O D 
RIUNFA 

"O REG 
e 

  

   

     

AS MELHORES OMS 
iB JOGUE GOM RESPONSABILIDADE E MODERAÇÃO 

DADOS OFICIAIS P.4, 5  E  12 

AGRESSOR 
VIGIADOS 
COM PUE 

POR CAUSA DA COVID-19 P.20 

Estâncias termais perdem 
3,6 milhões de euros 
PROTOCOLO P.39 

'Eusébio - história de uma 
lenda' é um dos 70 filmes 
que vão passar nas prisões 

LISTA DO'FINANCIAL TIMES' P.22 

Universidades lusas entre 
as melhores do Mundo 
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Mecânica. 

CORREIO INDISCRETO 

  

 

í4ltGU ALEXANDRE GANHÃO rrt guelgonhãocrrijoma.pt. 

  

Quem quer tramar a EFACEC 
e destruir 2500 postos de trabalho 

EFACEC tem mais de 100 
anos de história (desde a 
fundação da A Moderna 
-Sociedade de Serração 
e atualmente tem mais de 

2500 trabalhadores. E a tecnologia 
da EFACEC que permite a distribui 
ção de energia em Portugal. E o co-
nhecimento cia EFACEC que dá luz a 
algumas da maiores cidades dos Es-
tados Unidos. São circuitos da EFA-
CEC que vão a caminho de Mercúrio 
na sonda Agência Espacial Europeia 
(ESA), mas são três bancos portu-
gueses que estão a impedir que a 
empresa continue a sobreviver. 

PORQUE É QUE OS BANCOS 
NÃO DEIXAM VIVER UMA 
DAS MAIS INOVADORAS 
EMPRESAS NACIONAIS? 

Caixa Geral de Depósitos (CGD), 
Millennium BCP e Novo Banco as-
sinaram um Memorando de Enten-
dimento com Isabel dos Santos, 
onde a filha cio ex-presidente ango-
lano abandonava a EFACEC a troco 
cia não execução de avales pessoais 
no valor de 200 milhões de caros. 

O memorando que colocava a 
EFACEC num veículo de gestão  

para ser vendida era para ser exe-
cutado até 15 de maio. Os bancos 
puseram como condição (que não 
existia previamente) um aval do. 
Estado que foi negado. 

A empresa já perdeu contratos 
no valor de 150 milhões de euros 
porque a banca não fornece ga - 
Tall tias enquanto Isabel dos San-
tos permanecer acionista, mas 
nada faz para que a EFACEC con-
tinue a funcionar. Pior, com uma 
lista de 19 interessados (só um é 
que é português), parecem existir 
manobras cia CGD sem qualquer 
explicação. 

PURO VENENO 

QUANDO OS COBRADORES SE ZANGAM 
A intrum Justi tia é urna sociedade de cobrança 
de dívidas que colocou um processo no passa-
do dia 8 de junho contra a Autoridade Tributá-
ria no valor de sete milhões de ouros. Espere-
mos a decisão do Tribunal Tributário de Lisboa. 

ONDE RESIDE 
MANUEL 
PINHO? 
O ex-ministro da 
Economia, e um 
dos principais 
protagonistas do 
processo EDP, 
está a residir na China, onde dá aulas. Será pru-
dente chamá-lo a depor com a pandemia? 

BERARDO CONTINUA A DAR LUTA 
A associação Co 
leção Berardo fez 
um recurso de 
apelação para a 
Relação de Lisboa 
contra as preten-
sões da Caixa Ge-
ral de Depósitos, 
Novo Banco e Millennium BCP. O valor da ação 
é de 330 milhões de euros. 

COMEÇOU A CORRIDA ÀS CCDR 
Começam a perfilar-se vários candidatos para a 
liderança às cinco Comissões de Coordenação 
de Desenvolvimento Regional (CCDR). Urna 
oportunidade de encaixar vários elementos po-
líticos que querem progredir. 

CORTARAM O DISCURSO A JOACINE 
A deputada disse 
numa rede social 
que, no início do 
mês, falava na 
subcomissão da 
Igualdade e Não 
Discriminação, 
quando a presi-
dente, Lina Lopes (PSD), lhe cortou a palavra 
por exceder o tempo, mas deu-lhe os parabéns 
por falar fluentemente durante 3 minutos. 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO 

36 

DESCONFINAMENTO 

BANCA JÁ PODE EXECUTAR CLIENTES 
QUE NÃO PAGUEM OS EMPRÉSTIMOS 

A banca já pode executar os 
clientes que não paguem os em-
préstimos cia casa. A medida, 
que foi publicada em Diário cia 
República no passado dia 29 de 
maio, está na senda cia nova nor-
malidade. O problema é que os 
bancos ficam numa posição de 
vantagem, por exemplo, em re-
lação ao Fisco, que continua com 
os processos executivos suspen-
sos. Assim sendo, alguém que  

colecione dívidas fiscais e que te-
nha como único bem relevante a 
sua casa, o Estado pode ficar a 
"ver navios", se entretanto o 
banco se antecipar e executar o 
empréstimo. Só se a execução 
causar prejuízo à subsistência do 
executado, é que este pode vir a 
tribunal pedir a sua suspensão. 
Neste caso, e após ouvidas 

ambas as partes, o juiz decidirá 
no prazo de 10 dias. 

   

O CROMO DA SEMANA 

    

4 

      

        

  

O DEPUTADO 
DO PS, TIAGO 
BARBOSA 
RIBEIRO, A 
TOMAR POSSE 
COMO MEMBRO 
DO CONSELHO 
SUPERIOR 
DO FC PORTO, 
SEM A MÁSCARA 
POSTA, JUNTO A 
PINTO DA COSTA. 
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A TAP optou por manter uma rotina 
de manutenção diária da sua frota. 

Objetivo: os avioes poderem regressar 
aos céus a qualquer momento. 

i-Ex-ros João Amaral Santos 
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Zoom // Aviação 

TAP. Nem 
parados 
os aviões 
dispensam 
a manutenção 
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A covid-19 congelou o setor da aviação, mas as frotas 
estacionadas nos hangares e pistas obrigam a cuidados 
continuados e redobrados de manutenção. 
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JOÃO AMARAI. SANTOS 
joaasantos@ionline.pt  

A pandemia virou o mundo da aviação 
do avesso: os aviões deixaram de cruzar 
os céus e mantêm-se retidos no solo por 
tempo indeterminado. A Agência Euro-
peia para a Segurança da Aviação (EASA 
na sigla inglesa) prevê que o tráfego aéreo 
na União Europeia diminua este verão 
até 50% em julho e agosto, face a 2019. 
Enquanto os planos de voo não regres-
sam à normalidade, as máquinas que 
permitiram ao homem alcançar o sonho 
de ter asas repousam nos hangares lota-
dos, mas também ao longo das línguas 
de cimento das pistas dos aeroportos, 
um pouco por todo o mundo. 

Porém, ao contrário do que se possa 
pensar, uma aeronave obriga a cuidados 
permanentes e constantes. Mesmo nes-
te contexto. Ou, melhor dizendo. sobre-
tudo neste contexto. As companhias 
aéreas passaram a enfrentar um desa-
fio imprevisível e de elevado grau de exi-
gência: o de garantir a proteção. conser-
vação e manutenção de frotas inteiras 
não para voar - o habitat natural de qual-
quer avião -, mas totalmente imobiliza-
das, sem prazo que sirva de guia. 

A frota da TAP, constituída por 105 aero-
naves (Airbus, Embraer e ATR), encon-
tra-se estacionada desde finais de mar-
ço nos aeroportos de Lisboa. Porto, Faro  

e Beja (os maiores de Portugal continen-
tal). Embora sem certezas, os responsá-
veis pela companhia aérea nacional opta-
ram, na esmagadora maioria dos casos, 
pelo processo de estacionamento dos 
aviões, e não de armazenamento. Na prá-
tica, esta estratégia inclui um conjunto 
de procedimentos que asseguram a pro-
teção e a preservação do avião, manten-
do todos os sistemas operativos aptos, 
permitindo desta forma que a retoma 
da atividade das aeronaves possa ser fei-
ta, logo que possível, de forma mais sim-
ples, evitando tarefas complexas e demo-
radas. Os aviões da TAP estão, assim, 
preparados para voara qualquer momen-
to (sem necessidade de períodos de des-
preservação alargados). 

OPERAÇÃO CONTÍNUA Esta opção impôs 
às equipas de manutenção um plano de 
trabalho ininterrupto ao longo destes 
três meses: sete dias por semana. 24 
horas por dia. Para o garantir. dezenas 
de técnicos têm vindo a cumprir diaria-
mente com os processos delineados pelos 
fabricantes e pelo regulador em relação 
aos aviões em terra, estacionados em 
Lisboa, Porto e Faro. 

Na maioria dos casos, as tarefas pas-
sam por tapar os motores, cobrindo as 
entradas de ar dos reatores e tubos de 
Pitot (que medem a pressão total), ou 
retirar líquidos que podem degradar-se,  

como os óleos, preservando assim os sis-
temas hidráulicos. As operações preveem 
ainda verificações periódicas no solo 
como, por exemplo, rotações frequentes 
das rodas e do motor - neste caso, como 
forma de evitar o desgaste do material 
provocado pelo peso do próprio avião 
(em particular das rodas que, sem movi-
mento, correriam o risco de perder a for-
ma circular. achatando-se). Para tal é 
necessário levantar o trem de aterragem 
e proceder a um movimento de rotação 
das rodas, efetuado com controlo a par-
tir do cockpit. 

A opção da TAP por trabalhos de manu-
tenção mais rápidos vai ao encontro das 

A TAP estacionou 
a frota em Lisboa, 
Porto, Faro e Beja. 

A manutenção visou uma 
despreservação curta 

"Portugal está ao nível 
do primeiro mundo dos 

países cumpridores ao 
nível da manutenção", 

edil  Paulo Manso 

expetativas da companhia aérea para o 
mês de julho, altura em que o plano de 
voos prevê uma tendência de retoma 
crescente e acelerada (com 247 ligações 
semanais anunciadas para já). Graças a 
este plano fica garantida a aeronavega-
bilidade a curto prazo, com critérios de 
qualidade e segurança, de acordo com 
os requisitos legais internacionais. 

Entre os aviões estacionados - em que 
não se contam os poucos que já regres-
saram aos céus para voos extraordiná-
rios ou para os 27 voos semanais que a 
TAP opera neste momento -, a compa-
nhia aérea nacional também tem apro-
veitado a oportunidade para cumprir 
trabalhos mais longos em algumas aero-
naves, deferidos no tempo, como peque-
nas reparações nas cabinas de passa-
geiros ou a limpeza profunda das mes-
mas. Neste caso, os aviões foram 
deslocados para Beja onde, em condi-
ções normais, a inexistência de tráfego 
permite manter os aviões imobilizados 
com maior tranquilidade. 

AVIÕES A POSTOS Ao i, Paulo Manso, 
do Sindicato dos Técnicos de Manu-
tenção de Aeronaves (Sitema), garan-
te que "tudo está a correr com natura-
lidade", sem alterações significativas. 
O técnico de manutenção - que traba-
lha para empresas como a TAP e a 
SATA, entre outras - explica que "o 
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Números 

105 
A frota da TAP tem 105 aviões 
(dos fabricantes Airbus, 
Embraer e ATR). 

5 
dos aviões Airbus estão em 
processo de abate e já não 
vão voltar a voar. 

247 
A TAP prevê 247 ligações 
semanais a partir de julho. Os 
aviões vão regressar aos céus. 

50% 
A EASA estima, porém, que o 
tráfego aéreo na UE cairá para 
metade em 2020. 

6) 

mais importante é seguir sempre os 
procedimentos, de acordo com o que 
é emanado das recomendações e pro-
tocolos de manutenção dos fabrican-
tes" do avião. "A pandemia, isso, não 
veio alterar", sublinha. 

Paulo Manso admite até que o contex-
to atual veio, na prática, facilitar um pou-
co o trabalho, uma vez que "o setor da 
manutenção vivia com falta de pessoas 
na operação normal" e, nesta fase, devi-
do à diminuição de voos, "essa escassez 
de mão-de-obra não se faz notar tanto". 
"Estamos a trabalhar com equipas redu-
zidas, de forma rotativa, mas o facto de 
haver multo menos voos permite-nos 
realizar o nosso trabalho de forma mais 
tranquila e fácil", refere. 

Paulo Manso recorda que "na aviação 
existem regras que nunca podem serdes-
respeitadas", assegurando que é exata-
mente isso que tem vindo a acontecer 
em Portugal e na TA?. "As coisas conti-
nuam a ser cumpridas. Aliás, esta fase 
permitiu confirmar que Portugal conti-
nua a estar ao nível do primeiro mundo 
dos países mais cumpridores ao nível da 
manutenção de aviões", diz. 

Embora seja impossível fazer cenários 
neste momento, há uma certeza quan-
to aos aviões da companhia aérea nacio-
nal: "Estão todos em condições de voltar 
a voar o mais rapidamente possível", 
garante o presidente do Sitema. 

• 

A maioria da frota da TAP 
está no solo há cerca de 

três meses. Lisboa, Porto, 
Faro e Beja receberam os 

aviões da companhia aérea 
PAI R.1(.41 DE MELO MOREIRA AFP 

O conselho de administração da 
TAP, presidido por Miguel Fras-
quilho, reúne-se hoje com os 
quatro sindicatos representati-
vos dos trabalhadores da empre-
sa, no âmbito do plano de recu-
peração da companhia aérea, 
anunciado na última semana. 

A reunião vai contar com a 
presença do Sindicato dos Tra-
balhadores da Aviação e Aero-
portos (Sitava), do Sindicato 
Nacional do Pessoal de Voo da 
Aviação Civil (SNPVAC), do Sin-
dicato dos Técnicos de Manu-
tenção de Aeronaves (Sitema) 
e do Sindicato Nacional dos 
Engenheiros e Engenheiros Téc-
nicos (SNEET), e servirá para 
debater a situação atual da com-
panhia aérea nacional, pratica-
mente parada desde o início da 
pandemia de covid-19, e as nego-
ciações para o empréstimo de 
cerca de mil milhões de euros 
que o Governo se prepara para 
ceder à TAP, até ao foral do ano. 

O empréstimo - que pode ir 
até 1,2 mil milhões de euros, 
segundo o montante aprovado 
pela Comissão Europeia - será 
feito através de tranches mas, 
para que se concretize, falta 
ainda que a TAP aprove um 
conjunto de exigências (não 
divulgadas), definidas pelo acio-
nista Estado, que visam garan-
tir controlo público sobre a ges-
tão da empresa. 

Após a injeção deste dinheiro 
(foram inscritos para o efeito 
946 milhões no Orçamento Suple-
mentar de 2020), que prevê 
garantir liquidez a curto prazo 
à companhia aérea nacional para 
fazer face aos compromissos 
mais imediatos, como o paga-
mento a funcionários e forne-
cedores, a comissão executiva 
da TAP fica obrigada a entregar. 
em seis meses, um plano de rees-
truturação que assegure a via-
bilidade da empresa a médio e 
longo prazo. 

Esse plano incluirá a redução 
de rotas, frota e pessoal, o que 
tem vindo a preocupar os sindi-
catos. O objetivo é evitar despe-
dimentos entre o universo de 10 
mil trabalhadores da empresa. 

r 
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Finanças 
pessoais. 
Saiba como 
comprar e 
vender em 
segunda mão 
// PÁGS. 18-19 

João Leão. 
Sucessor 
de Centeno 
toma posse 
hoje nas 
Finanças 

// PÁG. 5 

1,50E11 Segunda-feira, 15 junho 2020 // Ano 11 // Mário // Número 3230 // Diretor. Mário Rarnires // Dir. exec.:1Mor Rainho // Dir. exec. aSft.nto:  José Cabrita Saraiva // Subdir. exec. : Marta E Reis // Dir. de arte: Francisco Alves 

Centros comerciais 
perderam "muitas 
centenas de milhões" 
por causa da pandemia 
//  Espaços reabrem hoje na região de Lisboa 
eVale do Tejo com regras apertadas 

//  Presidente da Associação Portuguesa 
de Centros Comerciais fala de prejuízos 
astronómicos e garante que estes espaços 
"são um aliado no combate à propagação do vírus" 

//  Saiba o que ainda falta abrir: 
bares e discotecas sem data para voltar ao ativo // PÁGS. 2-3 

SEM-ABRIGO PROTESTAM  EM  SÃO  BENTO // PÁG. 7 

PARADOS MAS NÃO ABANDONADOS. 
COMO ESTÁ A SER FEITA 
A MANUTENÇÃO DA FROTA DA TAP 
Aviões foram feitos para voar e sofrem desgaste 
adicional em terra por causa do peso PÁGS. 12-15 

P ORA-  G AL 
al ,i01.) 

HERBERTO HELDER. O POETA E O CULTO 
// Livros são troféus cobiçados por bibliófilos e atingem 
facilmente centenas de euros no mercado alfarrabista 
// Folheto de 1958 pode ir dos 800 aos 1500 euros 
// Mais de 50 anos depois, livro censurado pelo Estado Novo 
e renegado pelo autor regressa às livrarias  //  PÁGS.

 

22-24 

TON 

EUA. 
Dois afro-
-americanos 
enforcados 
em árvores 
// PÁGS. 10-11 
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Mais desemprego 
para emigrantes 

FRANÇA O conselheiro das comu-
nidades em França, Rui Barata, 
avisou o Estado português para 
estar preparado para um possí-
vel aumento do desemprego entre 
os emigrantes devido aos impac-
tos da pandemia e, nesse senti-
do, pediu o reforço dos apoios e 
a colocação de adidos sociais nos 
consulados. "Temos de conse-
guir antever as consequências 
que virão nos próximos meses 
com esta crise", disse à Lusa. 
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Ministério 
da Saúde quer 
contratar novos 
intensivistas 

Governo garante número 
de postos de trabalho igual 
ao dos recém-especialistas 

SAÚDE  O Ministério da Saúde pre-
vê contratar todos os recém-espe-
cialistas de Medicina Interna. Os 
médicos que estão a concluir o in-
ternato nessa área serão cerca de 
30. A realização das provas de ava-
liação final do internato, suspen-
sas em março, foram retomadas 
na semana passada. A Ordem dos 
Médicos lamenta que os médicos 
não vejam o título reconhecido 
desde abril, "altura em que teriam 
terminado o seu percurso". 

Assim que as provas sejam reali-
zadas e a avaliação final homolo-
gada pelo Conselho Nacional de 
Internato Médico, o Governo lan-
çará o concurso para a contratação 
de médicos recém-especialistas. E, 
no caso dos novos intensivistas, a 
ambição governamental é de con-
tratá-los a todos. "O Ministério da 
Saúde tem intenção de fixar um 
número de postos de trabalho, 
pelo menos, igual ao número de 
médicos recém-especialistas, su-
perando-o, sempre que tal se jus-
tifique e atentas as necessidades 
do Serviço Nacional de Saúde", ga-
rante o Ministério ao JN. 

Desde que foi prevista no regula-
mento do internato médico em 
2015, ingressaram 134 médicos na 
especialidade de Medicina Inten-
siva. A assistência hospitalar nos 
Cuidados Intensivos é prestada 
maioritariamente por profissio-
nais com outras especialidades, 
sobretudo Medicina Interna e 
Anestesiologia. São médicos que 
"obtiveram a competência em 
Medicina Intensiva pela Ordem 
dos Médicos, a qual habilita ao 
exercício desta área de especiali-
zação". •  CARLA SOFIA LUZ 
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MERCADO DE TRABALHO 

Quase 90% dos empregos 
destruídos eram de mulheres 

Os números do INE são muito expressivos. Nove em cada 
dez empregos destruídos em março e abril eram ocupados 
por mulheres. E 38% eram de jovens até aos 24 anos. 

O impacto da pandemia de co-
vid-19 no mercado de trabalho 
esta a ser muito mais severo para 
as mulheres do que para os ho-
mens. I )e acordo com (is dadcs 
do Instituto Nacional dc Esta 
lístiras(1NE),9O% dos empre-
gos destruidos em março e abril 
eram de mulheres. 

Em abril, a economia tinha 
menos 50 mil empregos do que 
em fevereiro (último mês de rela-
tiva normalidadeantesda chega-
da da pandemia), dos quais --14.6 
mil tinham pertencido a mulhe-
res. Enquan to o em prego femini 
tio teve um corte de 1.97c, o mas-
cul ino apenas recui 0,2% . Se a 

comparação for homóloga. entre 
abril de 2020 e abril de 2019. a 
preponderância das mulheresdi-

inui mascontinuaaserindiscu-
tível. Dos 85 mil empregi >s desa-
parecidos, 66% eram de mulhe-
res ou seja„56 mil. Em termos 
boi nólogos,o ritmodedestruição 
do emprego nas mulheres ri ele 

exutamente dobro do re-
gistadc los empr g<)sntasculinoS. 

Jovens também 
sofrem mais 
Os jovens estão  igualmente na 
linha da frente do embate da co-
vid - 19 no mercado de trabalho. 
Embora detenham menos dc 
6% dos empregos totais da eco-
nomia, :38% dos empregos des-
truídos nos meses de março e 
abril eram ele jovens. Esc a com 
paração for feita com abril de 
2019. a percentagem pouco des-
ce. passando para :35%. 

Nestes dois primeiros me-
ses, f ì >rani destruídos 19 mil en 

pregos que antes eram ocupa-
dos por jovens, número que au-
menta para 30 mil se a compa-
ração for homóloga. 

O IN E não avança explica 
ções para o maior impacto da 
perda de postos de trabalho pi  

parte das mulheres (jovens. 
Uma razão, geral mente refe-

rida pelosespecialistas. éque tan-
to as mulheres como os jovens 
tendem a ter vínculos laborais 
mais frageisestandopor isso mais 
atreitos a perder o sei i emprego 

em momentos de aperto. Porém, 
ascaracteríst icaspartict ilaresdes-
ta crise podem ter agravado ain-
da mais a vulnerabilidade das 
mulheres. Dado o papel mais ati 
vo que as mulheres têm nos chi-
dados aos filhos em muitos lares. 

rxxie ter levadt >esLis a abandona 
rem os seus empregos para res-
ponder ao encerramento das es-
colas. Poroutro lado, as mu lheres 
têm um peso muitoconsiderawl 
em setores particularmente afe-
tados p( ir esta crise. designada 
mente no turismo e no mmércio. 

Estes números vêm reforçar 
o alerta ja feito pela Organiza - 
çã< > Internacional do l'rabalho, 
que, num relatóriodivulgado ha 
uma semana, ot iciado pelo Pú-
IA leo. esti mava que mais do que 
um em cada seis jovens em todo 
o mundo tivesse perdido o em-
prego desde o início da pande-
mia. ) relatório referia ainda 
que eram sobrei orlo as mulhe-
res jovens que mais estavam a 
sentir o impacto da crise. 

Porem. é ainda cedo para fa-
zer uni balanço do impacto des-
ta crise no mercado de trabalho. 
É que as Iuedidas tomadas pelo 
Governo. desigiladameille o kty-
-off e as linhas de crédito. coa - 
seguiram evitar, para ja. um efei-
to devastador no mercado de 
trabalho imissão muitos os eco-

nomistas que receiam que a Ia-
! tira acabe por chegar mais tar-
de. E aí, algunssetores mais pro 
tegidos pelas medidas do (. ;over-
no e com mais preponderância 
do emprego masculino poderão 
começar a ressentir-se. • 

MANUEL ESTEVES 

EMPREGO FEMININO AFUNDA 2,4% 
Número de empregos ocupados por homens e mulheres (em milhares de postos de trabalho) 

Em abril havia 2,4 milhões de postos de trabalho ocupados por mulheres, 
oque representa um ritmo de destruição que é metade do registado entre 
os homens. Face a fevereiro, houve uma quebra no emprego feminino de 
1,9% contra 0,2% no emprego masculino. 

3000 
Homens 

Mulheres 

2588 2428,9 

2324,7 

2081,7 

2000 
Fevereiro 1998 Abril 2020 

Fonte: INE 

JOVENS COM 38% DOS EMPREGOS ELIMINADOS 
Evolução do emprego jovem (em milhares de postos de trabalho) 

Dos 50 mil postos de trabalho eliminados em março e abril, 19 mil eram 
ocupados por jovens até aos 24 anos. É uma fatia de 38%. O INE não faz o 
cruzamento, mas presume-se que grande parte dos jovens que perderam 
o emprego sejam do sexo feminino. 

800 

663,2  4' 

5v 
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Fevereiro 1998 Abril 2020 
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investidor privado 

Como 
desconfinar 
os seus 
investimentos 
A dívida dos EUA e ativos 
de refúgio estão entre 
as apostas dos bancos 
de investimento. 

Crédito fiscal copia 
Vítor Gaspar, mas 
protege o emprego 
ECONOMIA 12 

Alemanha gasta cinco vezes 
mais do que Portugal na crise 
ECONOMIA 10 
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Segunda-leira. IS de junho de 2020 Diário Ano XVI N.0 4263 €250 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

 

   

CONVERSA CAPITAL ANTÓNIO RAMALHO 

"Espero que os contratos 
de venda do Novo Banco 
sejam divulgados" 
Pedido de injeção de capital ao Fundo 
de Resolução vai ser maior do que 
o previsto por causa da pandemia. 

"Não fosse o banco totalmente vivo, 
diria que é autopsiado todos os anos." 
PRIMEIRA  LINHA  4 a 9 

n 
11111 1 
ANTENA 

`Lucros do PSI-20 
caem para metade 
CMVM quer que as cotadas informem os investidores sobre 
os impactos financeiros esperados em resultado da pandemia. 
MERCADOS 20 e 21 

Indústria 

Sonae Capital 
corta 
investimento 
na Adira 
EMPRESAS 16 

Covid-19 

Quase 90% 
dos empregos 
destruídos eram 
de mulheres 
EcONONliA 11 

Telecomunicações 

Vodafone 
perde batalha 
com o Fisco no 
Tribunal Europeu 

Página 39



A40

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,72 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 87031240 15-06-2020

ECONOMIA 

ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

Crédito fiscal copia o de Vítor 
Gaspar, mas protege emprego 

O novo Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento, proposto pelo Governo no 
Orçamento suplementar decalca o que foi lançado em 2013, mas com uma restrição: 
as empresas que dele beneficiem não podem fazer despedimentos durante três anos. 

FILOMENA LANÇA 

filomenalanca@negocios.pt 

A. 

proposta de Orça-
mento suplementar 

- entregue pelo Gover-
no n<) Parlamento pre-

vê a criação de um Crédito Fiscal 
Extraordinário ao Investimento 
11 (CEEI II) que é em tudo idên-
tico ao que foi lançado cm 2013 
por Vítor Gaspar. em plena crise 
financeira.A proposta decalca ar-
tigo a artigo o diploma da altura, 
mas, além de ser para UM ano (o 
ant erk w era apenas para seis nie-
ses), acrescenta unia exigência 
que não existiu na primeira ver-
são: durante três anos, as en 'ore-
sas não poderão l'zizer despedi-
mentos coletivos nem extinguir 
postos de trabalho. 

Esta exigência vem na linha dos 
objetivos de proteção do emprego 
que o Governo tem mantido na ge-
neralidadedosap()ittsquetêm sido 
concedidos i..serriprets na s‹...juên-
cia  da pandemia. Mas neste caso, e. 
apesar de aplaudirem a criação do  

novo CEEI 11, os fiscal istas temem 
(lite a exigência seja contraprodu-
cente. dada a incerteza que envol-
ve a retomada economia. 

Este instru mento visa "poten-
cial-  o investimento nas empresas 
que têm capacidade instalada e 
que poderão vir a beneficiar de 
fundos nacionais ou comunitários, 
incentivando a que façam já os 
seus investimentos e contribuin-
do para que a retoma seja mais rá-
pida", sintetiza o fiscal ista Diogo 
Bernardo Monteiro. Porém, 
exigência de manutenção de em-
prego é unia diferença substan-
ciarem relação ao anteriorC FEL 
"Compreendo que se limite no 
que respeita ao desped imento co-
let ivo, mas limitar a extinção de 
postos de trabalho já não. isso de-
corre da gestão normal das empre 
sas e nesta altura há muitos fato-
res de incerteza", diz. 

Também João Taborda da 
Gama, fiscalista e advogado. elogia 
a medida, que diz ser"boa, na linha 
da aprovada pelo governo Passos 
Coelho", mas considera que "a in-
clusão de requisitos quanto à ma-
nutenção de postos de trabalho é 
misturar política com política fis-
cal". E acrescenta: "Se há momen-

  

to em que as empresas têm total in-
certeza sobre os empregos que l) i-
dem garantir é este. Nesta altura, 
três anos são trinta anos." 

O CFEL reco ide-:se. pernil te :t 
dedução à coleta ele 111C dc 20% 
das despesas de investimento em 
ativos afetos exploração realiza-
das etit relde jtillio de 2020e 30 de 
junhode 2021,atéao limitedecin-
co milhões dc euros. " É uni valor 
elevado e faz setitidosobretudo nos 
itwestimentosde maior (elevo, caso 
da indústria, onde a maximização 
é muito maior", expl ica Diogo Ber-
nardo Monteim. Pelas suascontas. 
no limite é possível com o CEEI 
"reduzira taxa de tributação efeti-
Va em I RC para os 7,8%T. e se isso 
terá impacto em termos de receita 
fiscal, também éverdade que"se as 
empresas anteciparem oseu inves-
timento, só esse efeito "acaba por 
funcionar como unia parc'e'la de 
multiplicador". 

Paula Franco, bastonada da 
Ordem dos Contabilistas Certifi-
cados, também elogia a criação (1(1 
CFE I I I, mas tem igualmente clú-
vidas. "Não sei como é que as em-
presas vão ter tempo para investir. 
No próximo ano talvez, porque 
neste os lucros não existem e um  

crédil<> fiscal pressupõe  lueros".1  
bastonária considera que faz todo 
o sentido "incentivar a que não 
haja despedi men tos", mas tam-
bém admite que esta regra é limi-
tadora. )u a empresa está real-
mente numa situação muito está-
vel e não foi muito afetada pela cri-
se, ou então será complicado". 

Seja como for, sustenta, por 
seu turno, Rogério Fernandes 
reira, "Não se poderá falar em re-
cuperação ecoi iómica cot n perda 
significativa de empregos e postos 
de trabalho". pelo que "estas limi-
tações representam unia realida-
de que as empresas terão dc terem 
conta em especial neste período". 

Em 201:3, de acordo com da-
dos divulgados em 2017. na se-
quência dormia auditoria da 1G F. 
o CEEI foi utilizado por 14.831 
co111 ribt ti tiles, tendo gerado uma 
despesa fiscal potencial de I RC de 
475,5 milhões de cums. Na altura 
a 1G F concluiu que o controlo fei-
to pelo Fisco não foi suficiente e 
que houve pelo menos 1,3 milhões 
de deduções a mais. Problema? 
faltava "uma conta-corrente com 
in lin-mação detalhada e fiável so-
bre o montante dos benefícios lis-
cais". considerou então a 1G E E. 

Suplementar 
votado a 3 de julho 

A proposta de Orçamento suplemen-
tar do Governo sobe a plenário já na 
próxima quarta-feira, 17 de junho. 
Antes disso, o ministro de Estado e 
das Finanças e a ministra do Traba-
lho, Solidariedade e Segurança So-
cial serão ouvidos em audição, no 
âmbito da apreciação do diploma na 
generalidade. A primeira votação 
está agendada para quinta-feira e 
neste primeiro momento não são de 
esperar grandes surpresas. Abre-se, 
entretanto, um período de debate 
na especialidade, em que o P5 e o 
Governo terão certamente de nego-
ciar com os outros partidos, que, à 
esquerda e à direita, deixaram já an-
tever reivindicações. Entre 18 e 24 
de junho haverá um período para 
que todos possam avançar com pro-
postas de alteração e estão marca-
das quatro audições em comissão, 
das equipas governativas da Saúde, 
Economia, Trabalho e Finanças. Na 
semana seguinte decorrerão as vo-
tações na especialidade e a expec-
tativa é que a votação final global 
decorra no dia 3 de julho. 

            

r. 

   

       

Compreendo  N\ 
que se limite o  
despedimento 

/ coletivo, mas limitar a 
1 extinção de postos de 

trabalho, isso e a gestão 
normal das empresas. 

      

  

.e? 

          

      

asas v ór 
tempo.para investir 

No proximo ano Lave 
porque neste 

os lucros não existem, 
e um crédlto,fisgai 

=  pressu-

 

lucro 

 

       

EMPRESAS 
Número de entidades 
que beneficiaram 
do crédito fiscal 
extraordinário criado 
em 2013 e que custou 
ao Estado 475,5 milhões 
de euros. 

S
f 

      

       

DIOGO BERNARDO 
MONTEIRO 

Advogado 
e fiscalista 

            

        

AULA FRANCO 
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investidor privado 

Como 
desconfinar 
os seus 
investimentos 
A dívida dos EUA e ativos 
de refúgio estão entre 
as apostas dos bancos 
de investimento. 

Crédito fiscal copia 
Vítor Gaspar, mas 
protege o emprego 
ECONOMIA 12 

Alemanha gasta cinco vezes 
mais do que Portugal na crise 
ECONOMIA 10 
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negocios.pt 

  

Segunda-leira. IS de junho de 2020 Diário Ano XVI N.0 4263 €250 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

 

   

CONVERSA CAPITAL ANTÓNIO RAMALHO 

"Espero que os contratos 
de venda do Novo Banco 
sejam divulgados" 
Pedido de injeção de capital ao Fundo 
de Resolução vai ser maior do que 
o previsto por causa da pandemia. 

"Não fosse o banco totalmente vivo, 
diria que é autopsiado todos os anos." 
PRIMEIRA  LINHA  4 a 9 

n 
11111 1 
ANTENA 

`Lucros do PSI-20 
caem para metade 
CMVM quer que as cotadas informem os investidores sobre 
os impactos financeiros esperados em resultado da pandemia. 
MERCADOS 20 e 21 

Indústria 

Sonae Capital 
corta 
investimento 
na Adira 
EMPRESAS 16 

Covid-19 

Quase 90% 
dos empregos 
destruídos eram 
de mulheres 
EcONONliA 11 

Telecomunicações 

Vodafone 
perde batalha 
com o Fisco no 
Tribunal Europeu 
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