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COLÉGIOS PRIVADOS 

GOVERNO DÁ 43 M€ 
O Governo vai entregar 
mais 43 milhões de eu-
ros aos colégios priva-
dos em dois anos leti-
vos. Contratos são para 
colmatar carências da 
rede pública de ensino. 
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João Leão 

Tem 46 anos e nasceu em 
Lisboa. E doutorado em Eco-
nomia pelo Massachusetts 
Institute of Technology 
(MIT), licenciado em Econo-
mia pela Nova de Lisboa e 
professor no ISCTE. Dirigiu o 
Gabinete de Estudos do mi-
nistro da Economia, até 2014 
e foi assessor de Medina 
quando este era secretário 
de Estado da Indústria. 

António M. Mendes 

O secretário de Estado Ad-
junto e dos Assuntos Fiscais 
nasceu em Coimbra, em 
1976, e licenciou-se em Di-
reito. Foi chefe do gabinete 
de Ana Paula Vitorino na Se-
cretaria de Estado dos 
Transportes, advogado da 
Geocapital e diretor na Re-
fer. Lidera a Federação do 
PS/Setúbal e é irmão de Ana 
Catarina Mendes. 

Cláudia Joaquim 

PERFIL 

A secretária de Estado do 
Orçamento nasceu em 1975 e 
é natural de Torres Vedras. E 
licenciada em Economia, 
pelo ISEG e foi secretária de 
Estado da Segurança Social 
no anterior Executivo, com 
Vieira da Silva, onde coorde-
nou o novo Código das Mu-
tualistas e lidou de perto com 
o Montepio. Depois disso, 
fez uma curta passagem pela 
Santa Casa como vogal. 

  
    

POLÍTICA 

   

  

MUDANÇAS NO 
GOVERNO 

   

  
    

  
    

MARIANA MORTÁGUA I SEM CONDIÇÕES 

deputada bloquista Mariana Mortágua 
considerou ontem que Mário Centeno 

não tem "condições políticas" para ser go-
vernador do Banco de Portugal, mas recusou 
colaborar para empatar ou apressar o pro-
cesso legislativo em curso, que não deve de-
terminar os termos desta nomeação. 

Co
OMADA D PO 

sta estende tapete 
a Centeno para o BdP 

• 

António Costa despediu-se de Mário Centeno, após a cerimónia de tomada de posse do seu substituto na liderança do Ministério das Finanças, João Leão 

CLAREZA  0 Primeiro-ministro admitiu que ex-ministro "é hipótese" para lugar de governador 
e arrasou iniciativas que tentam travá-lo CERIMÓNIA  0 Ex-governante ofuscou sucessor no cargo 

DIANA RAMOS 

primeiro ministro apro-

 

veitou a tomada de posse 
cio novo ministro das Fi - 

rumças, João Leão, e da equipa de 
secretários de Estado para dizer 

, de forma clara que o futuro de 
Mário Centeno passará pelo 
Banco de Portugal. Numa ceri - 
monja em que o antecessor teve 
sempre mais brilho que o suces -
sor no cargo, Costa admitiu que 
Centeno é "hipótese" para go 
vernador. 

"O País vai ainda contar com 
Mário Centeno", lançou António 
Costa, submetendo se de irne-
diato às questões sobre o futuro 
próximo. O primeiro-ministro  

acabou por assumir que Centeno 
tem "todas as competências e 
todas as condições para exercer 
as funções de governador do 
Banco de Por lugal". " Até o go-
vernador já o reconheceu", iro 
nizou. E expli - 
cou depois que 
irá falar com o 
novo ministro 
das Finanças, 
João Leão, e como atual detentor 
do cargo, Carlos Costa, "tendo 
em vista saber qual o calendário 
que tem presente para a cessação 
das funções, para além daquilo 
que é o mandato oficial". 

Depois de abrir a porta à no-
meação direta de Centeno das  

Finanças para o Banco de Portu-
gal, Costa arrasou os partidos 
que tentam travar no Parlamen-
to a transição do governante. 
"Num Estado de Direito demo-
crático são inadmissíveis leis 'ad 

hominem' 
com a função 
de perseguir 
pessoas. Não 
costumo co-

mentar iniciativas parlamenta - 
res, mas pela gravidade cia ini-
ciativa não posso deixar de dizer 
que é incompatível com o Estado 
de direito democrático", disse. 
Para Costa, "seguramente nin-
guém no País percebe - essa 
vontade de perseguir Mário  

Centeno". "Mário Centeno co-
meteu algum crime? Foi crime 
ter sido membro do Governo e 
ter exercido essas funções du - 
Tante mais de cinco anos? Foi 
crime os resultados que obte-
ve?", lançou. Também o Presi-
dente cia República reiterou não 
ver problemas na 'promoção' de 
Centeno. "Eu já tinha dito que 
não via problema." 

A cerimónia de tomada de pos-
se dos novos governantes foi 
curta, restrita, sem convidados, 
abraços ou apertos de mão. Ape-
nas assistiram o presidente do 
Pai-lamento, o primeiro minis-
tro e os governantes cessantes, 
além do Chefe de Estado. 

NÃO HOUVE  A 
CONVIDADOS 
FOI Só SOBRE 

BRAÇOS NEM 
E CONVERSA 
CENTENO 
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João Nuno Mendes 

O secretário de Estado das Fi-
nanças tem 47 anos, nasceu em 
Coimbra, mas viveu em Santa 
Comba Dão até à faculdade. É li-
cenciado em Economia pelo 
ISEG, foi assessoreconómico de 
António Guterres e secretário de 
Estado de Elisa Ferreira. Esteve 
no Grupo Amorim e na Galp até ir 
para a Águas de Portugal, 

Miguel Cruz 

O secretário de Estado do Tesou-
ro tem 53 anos,sé doutorado em 
Economia pela London Business 
School, licenciado em Economia e 
mestre em Gestão, pela Universi-
dade Católica. Até chegar ao Go-
verno era presidente da Parpúbli-
ca. Antes, foi vogal do Conselho 
Diretivo do IAPMEI, quando Mi-
guel Frasquilho estava na AICEP. 

ANDRÉ SILVA PERSEGUIÇÃO 
rt  porta-voz do PAN diz que o 
%I partido "não tem nada con-
tra Mário Centeno" e defende 
que o projeto de lei que visa al-
terar as regras de nomeação do 
governador do Banco de Portu-
gal "não persegue ninguém". 

TWITTER I CONTA FALSA 
FOI CRIADA UMA CONTA FALSA 

NO TWITTER DE JOÃO LEÃO 

COMO MINISTRO, ONDE ESTE 

LAMENTAVA A SUPOSTA MORTE 

DE MARIO DRAGHI. JÁ TINHA 

ACONTECIDO COM CENTENO. 

g 

 
   

  

h, 

tt 

•,„7„.", 

Now tia 

t. 

O novo ministro das Finanças, João Leão, com a nova equipa de secretários de Estado, após a tomada de posse 

Leão promete proteger 
rendimentos das famílias 

NOVO BANCO 

Rio questiona mais 
dinheiro emprestado 

presidente do PSD, Rui 
Rio, questionou ontem 
que o Estado, através do 

Fundo -de Resolução, pague 
mais dinheiro ao Novo Banco. 
para fazer face aos-efeitos da 
pandemia de Covid-19. 

Na sua conta na rede social 
Twitter, o líder social-demo-
crata faz duas perguntas em 
que manifesta as suas dúvidas: 
"x(_,  a Covid - 19 ocorreu depois 
da venda do Novo Banco em 
2017; como é que o desgraçado 
contrato (que não se conhece) 
pode permitir uma coisa des-
tas?". Rui Rio questiona, indi-
retamente, o Governo sobre 
"se o Fundo de Resolução, leia-
-se o Estado", vai pagar. "0 
que mais há são empresas que 
precisam de dinheiro devido à 
pandemia", afirmou ainda. 

tr 
~-~ 

Rui Rio é o líder social-democrata 

A reação surge depois de An- 
tono Ramalho, presidente do 
Novo Banco, ter admitido em 
entrevista ao 'Jornal de Negó-

 

cios' 
-• 

e à 'Antena um aumen-

 

to da verba da injeção de capi-
tal prevista para o próximo 
ano. o D.R. COM LUSA 

E3O  novo ministro das Finanças 
tinhadiscurso preparado e um 
pequeno papel na mão para lhe 
servir de cábula, após a tomada 
de posse, mas foi o antecessor 
no cargo que acabou por domi-
nara cerimónia e as questões 
colocadas pelos jornalistas. 

João Leão sublinhou primeiro 
o"prazer e honra" de assumir o 

• cargo e servir Portugal na pasta 
das Finanças, para depois ga 
rantir que o "ênfase da politica" 
que levará a cabo será o de "es -  

tabilizar o País, a economia, e 
proteger os rendimentos". "Só 
com crescimento económico é 
que vamos conseguir nova-

 

LEÃO  ACABOU POR SER 
'ENGOLIDO' PELA QUESTÃO 
DO FUTURO DE CENTENO 
mente estabilizar as contas pú-
blicas e, obviamente, a médio 
prazo é isso que se espera • de 
nós, nutri quadro de responsa-
bilidade", frisou. 

Sobre Mário Centeno; elogiou 
o"trabalho notável que fez em 
nome do País" e a sua "enorme 
capacidadede liderança", mas 
foi uma pergunta sobre o futuro 
do ex-governanté que o levou 
para o tema que haveria por do-
minar a tomada de posse: o car-
go de governador no Banco de 
Portugal. Leão lá acabou por di-
zer que "é uma boa hipótese". E 
foi mais longe: "Não vejo ne-
nhum inconveniente [na no-
meação]." s 

PARECER ENTREGUE 
DEFENDE "LEI TRAVÃO" 
PARA EVITAR SURPRESAS 
G O Governo quer evitar as 
surpresas de coligações ne-
gativas a quando da discus-
são e votação do OE Suple-
mental., por isso entregou 
no Parlamento um parecer 
que defende que a lei tra-
vão'  -  que impede um acrés-
cimo da despesa  -  é uma 
"questão assente na doutri-
na", O parecer é do Centro de 
Competências Jurídicas do 
Estado e cita constituciona-
listas como Jorge Miranda e 

artes Canotilho. • 
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j. 4  
r 

Hospitais retomam consultas 

CONSULTAS E CIRURGIAS 

Atividade não urgente retomada 
em Lisboa na próxima semana 
0  A atividade hospitalar não 
urgente na Região de Lisboa e 
Vale do Tejo deverá ser retoma-
da na próxima semana, apesar 
dos 200 a 300 novos casos de 
Covid -19 diários , revelou on-
tem a ministrada Saúde. Marta 
Temido considera que a situa-
ção epidemiológica tem "len-

  

dência decrescente", tendo su-
blinhado a diminuição clo nú-
mero de mortes pela doença. 
Assim, os centros hospitalares 
de Lisboa NOrte, Central e Oci-
dental, o Hospital Fernando da 
Fonseca, na Amadora, e os hos -
pitais de Cascais e de Louros re-
tornam consu I tas e cirurgias. o 
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PRODUÇÃO AUTOMÓVEL 

CAI PARA METADE 

A s fábricas portuguesas pro-
duziram 15 965 veículos au-

tomóveis em maio, mês em que re-
tomaram a produção, de acordo 
com dados da ACAP. Trata-se de 
uma quebra homóloga de 50,6%. 
Em comunicado, a ACAP diz ser 
"urgente que o Governo implemente 
um plano de incentivos'. e 
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BALANÇO DA PANDEMIA 

Inverno preocupa autoridades 
e  A ministra da Saúde admitiu 
ontem estar preocupada com o 
inverno devido ao risco de con-
vergência entre a gripe comum 
eventual segundo pico de Co - 
vid-19. Marta Temido apelou, 
por isso, ao cumprimento das  

normas. "Até que tenhamos ou 
vacina ou tratamento eficaz, teL 
remos de fazer as nossas vidas 
com um conjunto de regras es-
pecíficas", disse. Segundo o úl-
timo boletim epidemiológico, a 
pandemia provocou a morte de  

mais três pessoas. A taxa global 
de letalidade do País situa-se 
agora nos 4,2%. O documento 
dá conta de 346 novos casos de 
infeção. Deste total, 87% refe-
rem-se à região de Lisboa e Vale 
do Tejo. F.G. 

Marta Temido 
apelou, mais 
uma vez, aos 
portugueses 
para que cum-
pram as normas 
da Direção-Ge-
ral da Saúde 
para evitar 
contágios 
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Produção automóvel cai 
mais de 50% em maio 

PORTUGAL A produção automóvel em 
Portugal registou uma queda de 50,6% 
no mês de maio, para um total de 15 965 
automóveis produzidos. Os números 
foram revelados pela Acap, que explica 
que estes valores são reflexo dos efeitos 
da pandemia de covid-19 e, por isso, pede 
intervenção do Governo. Em termos acu-
mulados, nos primeiros cinco meses do 
ano registou-se um decréscimo de 39.2%. 
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O Radar // 

Governo afasta 
cenário de novo 
confinamento 
nacional. 
Medidas serão 
de precisão 

Desde o início do desconfinamento, 
Lisboa teve quatro vezes mais novos 
casos de covid-19 do que o Norte. 

• 

• \, 

4 

4 

MARTA F. REIS 
marta.reisç@itmlirte.pt  

Com a expetativa de que os casos 
na Grande Lisboa comecem a 
diminuir, a ministra da Saúde 
afastou esta segunda-feira um 
cenário de um novo confina-
mento a nível nacional, defen-
dendo daqui para a frente uma 
estratégia de precisão. Quase 
um mês e meio depois do início 
do desconfinamento, que esta 
segunda-feira ficou marcado 
pela reabertura dos centros 
comerciais na Grande Lisboa, 
mas também de alguns ATL, 
Marta Temido explicou os cri-
térios que poderão levar a medi-
das mais assertivas, afirmando, 
no entanto, que para já não se 
antevê venha a ser necessário. 

"Se, durante vários dias, o RT 
se mantiver acima de 1, se o 
número de óbitos voltar a 
situar-se em números como 
aqueles que tivemos no passa-
do, em que chegámos a ter várias 
dezenas de óbitos por dia, se os 
serviços hospitalares e cuida-
dos primários começarem a 
registar uma maior procura, o 
que neste momento não se está 
a verificar, poderemos pensar 
em medidas de maior confina-
mento ou de aperto em deter-
minadas áreas, porque não vale 
a pena estar a aplicar medidas 
generalistas", disse Marta Temi-
do. acrescentando mesmo que 
esta é uma das lições dos últi-
mos meses: "Se há algo que já 
aprendemos com esta pande-
mia é que não vale a pena estar 
a aplicar medidas generalistas 
quando os focos são muito espe-

  

cíficos e concretos. Temos de 
encontrar soluções que aten-
dam a esses casos", disse. 

É a estratégia que tem estado 
a ser seguida em escolas e em 
empresas onde são detetados 
casos de covid-19, exemplificou 
Marta Temido. 'Temos tido casos 
de alunos que testam positivo 
em determinadas turmas - o que 
se opta é por testar a turma e 
pôr os meninos em casa. Temos 
encontrado casos positivos em 
determinadas áreas de ativida-
de - rastreia-se a entidade e colo-
ca-se em confinamento quem 
precisa de estar em confinamen-
to, acompanhando-os no domi-
cilio, com apoio alimentar, etc. 
Neste momento, todos os países 
caminham cada vez mais para 
medidas de saúde pública de pre-
cisão e não tanto de mais confi-
namento, até por uma razão mui-
to simples: precisamos de lidar 
com uma pandemia que tem efei-
tos diversos, designadamente 
económicos, que no longo pra-
zo também têm efeito na saúde 
na população, e não nos pode-
mos esquecer disso". 

Com a estratégia traçada e o 
novo gabinete regional de supres-
são da covid-19 na região de Lis-
boa no terreno, Marta Temido 
adiantou que, nos últimos dias, 
os novos casos confirmados já 
incluem 93% de 731 casos posi-
tivos detetados nos rastreios no 
setor da construção civil e tra-
balho temporário que tiveram 
lugar entre 31 de maio e 6 de 
junho. Segundo o i apurou, uma 
parte significativa dos 300 novos 
casos confirmados esta segun-
da-feira - o pior registo a uma  

segunda-feira desde 20 de abril 
- dizem respeito a casos deteta-
dos nesses rastreios já há mais 
de uma semana. Ainda assim, 
geralmente, ao fim de semana 
existem menos diagnósticos, o 
que, combinado com o facto de 
na semana passada ter havido 
dois feriados, com laboratórios 
fechados, poderá levar a um 
aumento das notificações duran-
te esta semana. Para já, os bole-

 

Desde o início do 
desconfinamento, 
a região de Lisboa 

teve 8992 
novos casos 

Rastreios 
na construção 
civil e trabalho 

temporário 
apanharam 731 casos 

tins da DGS revelam que Ama-
dora, Loures, Sintra, Lisboa e 
Odivelas se mantêm como os 
concelhos que registam mais 
novos casos. 

Desde o início do desconfina-
mento, a 4 de maio, foram dete-
tados na região de Lisboa 8992 
casos, ao passo que na região 
Norte foram detetados 1956. Os 
casos detetados na região de Lis-
boa desde o início do desconfi-
namento já superaram mesmo 
os que tinham sido diagnostica-
dos até ao levantamento das res-
trições (6136), tendo-se esbati-
do a diferença para a região Nor-
te, que nos primeiros dois meses 
da epidemia foi o epicentro da 
covid-19 no país - e onde houve 
também mais idosos afetados e 
mais mortes. Na região Centro 
registaram-se desde o início do 
desconfinamento 414 casos; no 
Alentejo, 69; e no Algarve, 66. 

O Governo e a DGS têm con-
siderado que a situação epide-
miológica em Lisboa não está 
relacionada com o desconfina-
mento, apontando para um des-
fasamento regional da epide-

 

NIAFALDA GOMES 

mia. Também ontem foi afasta-
da a ligação com o uso de trans-
portes públicos. O último cál-
culo para Portugal do RT, o indi-
cador que mede o índice de 
transmissão do vírus, situou-se 
na segunda semana de junho 
em 0,97, indicou Marta Temi-
do, sendo esse também o valor 
calculado para Lisboa, depois 
de várias semanas acima de 1. 

A manter-se a evolução, a minis-
tra da Saúde apontou a retoma 
de consultas, exames e cirurgias 
não urgentes, que foram de novo 
suspensos na Grande Lisboa, para 
o início da próxima semana. O 
número de doentes internados 
com covid-19 nos hospitais tor-
nou ontem a aumentar: estavam 
internados nos hospitais 431 doen-
tes, 70 em cuidados intensivos. 
A par do controlo dos surtos em 
Lisboa, a preocupação, também 
do gabinete de supressão da epi-
demia, é o próximo inverno. 'Esta-
mos a trabalhar não só com os 
ventiladores que chegaram, mas 
também com o reforço de camas 
nos cuidados intensivos", garan-
tiu Marta Temido. 

Ministra quer retomar consultas e cirurgias em Lisboa na próxima semana 
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Governo 
afasta novo 
confinamento 
geral. Medidas 
serão de precisão 
// PAG. 10 
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Radar 

Caminho 
aberto para 
Centeno 
ser o novo 
governador 
do Banco 
de Portugal 

Chefe de 
Governo diz 
que ex-ministro 
não pode ser 
perseguido. 
O PAN responde: 
"António Costa 
e o PS têm 
uma habitual 
dificuldade em 
travar problemas 
de conflitos 
de interesses". 

CRISTINA RITA 
cristina.rita@ionline.pt 

A posse da nova equipa das Finan-
ças durou cerca de dez minutos, 
mas o que fica para a história do 
momento (além da cerimónia 
sem público e com obrigação de 
uso de máscaras) é a declaração 
do primeiro-ministro, António 
Costa, ao admitir que o ministro 
cessante é "uma hipótese" para 
o cargo de governador do Ban-
co de Portugal. Mais, criticou 
quem no Parlamento quer apro-
var uma lei que impede a passa-
gem do ex-governante para a 
supervisão. "Mário Centeno come-
teu algum crime?", perguntou o 
chefe de Governo, acusando alguns 
partidos de estarem com "algu-
ma "fúria" e a quererem "perse-
guir" o agora ex-ministro. 

"Num Estado de direito demo-
crático são inadmissíveis leis ad 
hominem com a função de per-
seguir pessoas. Não costumo 
comentar iniciativas parlamen-
tares, mas pela gravidade des-
sa iniciativa não posso deixar de 
dizer que é absolutamente incom-
patível com o Estado de direito 
democrático", atirou António  

Costa, acrescentando que "há 
pessoas a quem o confinamen-
to deve ter feito mal". 

Pela primeira vez, Costa foi cla-
ro a deixar o caminho aberto a 
Centeno para suceder a Carlos 
Costa. Mas prometeu ouvir os 
partidos, o que deve ocorrer após 
a aprovação final global do Orça-
mento Suplementar. 

No Parlamento joga-se entre-
tanto um xadrez político para 
tentar travar a ida de Centeno 
para a supervisão. O projeto de 
lei do PAN para impor um perío-
do de nojo de cinco anos (qua-
tro anos de uma legislatura mais 
um) foi aprovado há uma sema-
na. André Silva, porta-voz do 
partido, já respondeu às críticas 
do primeiro-ministro: "António 
Costa e o Partido Socialista têm 
uma habitual dificuldade em 
travar problemas de conflitos 
de interesses". 

Recorde-se que, há uma sema-
na, só o PS votou contra, mas o 
PCP e o PEV abstiveram-se. A 
batalha segue agora na especia-
lidade, com o PAN a querer ace-
lerar o processo. Contudo, não 
deverá contar com o apoio dos 
comunistas nem do Bloco de 
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GOVERNO 

Esquerda. "0 processo não deve 
ser empatado nem apressado", 
avisou ontem a deputada Maria-
na Mortágua, do BE. 

A parlamentar bioquista defen-
deu, contudo, que "Mário Cen-
teno não reúne as condições polí-
ticas para ser nomeado gover-
nador do Banco de Portugal e 
que o primeiro-ministro não 
deverá nomeá-lo se a sua pro-
posta não obtiver apoio maiori-
tário no Parlamento. Para o Blo-
co, esta deveria ser uma regra 
legal, tornando-se uma escolha 

"Há pessoas 
a quem 

o confinamento 
deve ter feito mal", 
atira António Costa 

Decisão sobre 
prazos para 

aprovar lei definida 
amanhã 

no Parlamento 

imperativa neste contexto". 
Assim, as intenções do PAN 

devem sair goradas, porque a 
lei, seja ela qual for, não deverá 
chegar a tempo de criar um tra-
vão legal para o ex-ministro das 
Finanças. O próprio PCP já fez 
saber que não se devem acele-
rar audições nos processos legis-
lativos. No debate na generali-
dade, Duarte Alves já tinha avi-
sado que o "principal problema 
de idoneidade está na captura 
do regulador pelo próprio setor". 

O CDS, pela voz de Cecília Mei-
reles, avisou ontem, citada pela 
RTP, que Costa foi "desagradá-
vel" e até "pouco delicado" na 
reação ao trabalho que está a 
ser feito no Parlamento. Mais, 
recordou que os centristas defen-
dem um período de nojo de três 
anos para os políticos que pas-
sem para supervisão ou para 
reguladores, desde 2009. 

O PAN, autor da proposta, não 
poderia estar em maior desa-
cordo com o primeiro-ministro. 
Ao i, André Silva insiste que o 
projeto do partido tem como 
único objetivo "acabar com os 
sistema de portas giratórias que 
tem existido entre o Banco de  

Portugal e o poder político, a 
banca comercial e as consulto-
ras financeiras ao longo dos anos, 
seja com Governos de esquer-
da, seja com Governos de direi-
ta. O PAN não tem nada contra 
Mário Centeno, a quem, aliás, 
reconhece competência técni-
ca". Mais, deveria ter ficado no 
Governo para que o país "pudes-
se enfrentar com mais seguran-
ça" a crise provocada pela pan-
demia de covid-19. Mas André 
Silva sustenta que "este salto 
direto da pasta das Finanças iria 
politizar uma instituição que se 
quer eminentemente técnica". 
E coloca perguntas: "Que obje-
tividade e independência iria 
garantir Centeno quando tives-
se de tratar de pastas sensíveis 
como a recapitalização da Cai-
xa Geral de Depósitos ou a reso-
lução do Novo Banco, ou do Banif, 
onde. como ministro das Finan-
ças, teve um papel determinan-
te?" Assim, "só quem sofre de 
partidarite ou está imbuído de 
um taticismo político não con-
segue ver [o problema]", con-
cluiu André Silva. 

Já João Paulo Correia, do PS, 
diz ao i que é obrigatório "pedir  

parecer ao Banco Central Euro-
peu porque os estatutos que 
regem os bancos centrais assim 
o determinam", numa alusão à 
intenção socialista de não abdi-
car de etapas. E André Silva, do 
PAN, responde: "Manobra dila-
tória é de certeza, porque o PS 
tudo está a fazer, a mando de 
António Costa, para obstaculi-
zar este processo". E a guerra 
processual vai prosseguir já ama-
nha, dia 17, na Comissão de Orça-
mento e Finanças, no debate de 
especialidade. 

O PSD não quer uni período 
de nojo de cinco anos, mas de 
dois ou três, e o PAN não se opo-
rá: "Não é ótimo. É o bom". 

Por seu turno, o Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, não vê problemas na ida 
de Centeno para a supervisão e 
prefere aguardar pela versão 
final da lei, aprovada no Parla-
mento, para se pronunciar. 

Assim, Costa não terá obstá-
culos de Belém, se quiser (como 
tudo indica) escolher Centeno 
para a supervisão. A decisão 
terã de chegar até 10 de julho, 
quando Carlos Costa terminar 
o mandato. 

Prioridade 
de João 
Leão é 
estabilizar 
opaís 

Posse do novo 
ministro ofuscada pelo 
governante cessante. 

João Leão, 46 anos, é o novo 
ministro de Estado e das Finan-
ças. A posse da sua equipa, no 
Palácio de Belém, foi curta, sem 
o tradicional cortejo de cumpri-
mentos, por culpa das regras 
sanitárias. À saída, na Sala das 
Bicas, João Leão acabou por 
defender Mário Centeno como 
"uma excelente hipótese" para 
o cargo de governador do Ban-
co de Portugal. E nem poderia 
fugir à pergunta. Minutos antes, 
o primeiro-ministro, António 
Costa, ocupou boa parte da sua 
intervenção a defender o minis-
tro cessante e a destacar a tran-
sição tranquila na remodelação 
cirúrgica nas Finanças em ple-
na crise económica e social pro-
vocada pela covid-19. 

Mas João Leão lá disse que as 
prioridades são "estabilizar o país, 
a economia e proteger os rendi-
mentos". Contudo, ficou a certe-
za de que o novo ministro quer 
manter as contas certas, tal como 
fez enquanto secretário de Esta-
do do Orçamento na equipa de 
Centeno. Para o efeito, até recor-
dou que "aprendeu" muito com 
o ministro cessante. 

Na lista de convicções sobre o 
futuro. João Leão considerou que 
"urna vez ultrapassada esta cri-
se de pandemia, vamos conseguir 
voltar a colocar• Portugal no cami-
nho do crescimento da economia, 
do emprego, da confiança e da 
sustentabilidade". 

A nova equipa das Finanças tem 
também António Mendonça Men-
des, como secretário de Estado 
Adjunto e dos Assuntos Fiscais, 
e é o único que fica na equipa, 
sendo promovido a número dois 
de João Leão. 

A nova secretária de Estado do 
Orçamento é Cláudia Joaquim 
(trata-se de um regresso, depois 
de ter sido secretária de Estado 
da Segurança Social). João Nuno 
Mendes, até agora coordenador 
do grupo de trabalho para salvar 
a TAP, é o novo secretário de Esta-
do das Finanças, e a equipa fica 
completa com Miguel Cruz, secre-
tário de Estado do Tesouro. 

• ••••• 

t. 
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Mário Centeno pode 
ir para o Banco 

de Portugal para 
ocupar o cargo 
de governador 
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Professores catedráticos 
contra despenalização 
da eutanásia 
e do suicídio assistido 
Fausto de Quadros, Jorge Bacelar Gouveia, Jorge Miranda e Sérvulo 
Correia entre os subscritores da declaração pública que considera 
que "os projetos de lei são contrários à Constituição" // PÁG. n 
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Centeno a caminho do Banco de Portugal 

"Costa e o PS têm uma habitual dificuldade 
em travar problemas de conflitos de interesses" 

 

A frase é de André Silva, do PAN, que procura impedir que o antigo ministro das Finanças 
vá para o Banco de Portugal sem cumprir um período de nojo // PÁGS. 2-3 

Marcelo voltou 
a ser professor 
"Tiveram a mais 
importante aula 
da vossa vida" 
// PAGS 6-7 

Alto rendimento. 
Os alunos que 
já estudavam à 
distância antes 
da pandemia 
1/ PAGS. 20-21 

Governo 
afasta novo 
confinamento 
geral. Medidas 
serão de precisão 
11 PÁG. 10 

Covid-19. Depois 
do sucesso 
volta a haver 
restrições 
em Pequim 
// PÁG. 15 

EDP. Carlos 
Alexandre 
dá mais tempo 
aos arguidos 
para reagirem 
// PAG. 

SEX BOTS.  AS FALSAS 
SEDUTORAS INVADIRAM 

O INSTAGRAM 
Mensagens e comentários de perfis falsos 

• de mulheres sensuais e provocantes 
4 invadiram a rede social à escala mundial. 

Em Portugal, o fenómeno tem aumentado 
descontroladamente 

// PÁGS. 16-19 
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PCP discute 
direitos e salários 

LISBOA O PCP vai confrontar o 
Governo com a "proteção, direi-
tos e salários dos trabalhadores, 
no atual contexto económico e 
social". Na interpelação ao Gover-
no no Parlamento, na sexta-fei-
ra, os comunistas vão confron-
tar o Governo com as medidas 
para proteger os trabalhadores 
mais afetados pela pandemia. 
Jerónimo de Sousa considera 
"inaceitável cortar salários e 
fazer despedimentos" . 
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Turismo do Norte 
estima quebras 
de 100% 
na hotelaria 

LAZER  O presidente da Tu-
rismo do Porto e Norte de 
Portugal (TPNP) revelou 
que o setor esteve "total-
mente parado" durante 
abril e "grande parte" de 
maio, estimando quebras 
de 100% na ocupação ho-
teleira em relação a 2019. 
O primeiro-ministro con-
vidou ontem os portugue-
ses a fazerem férias "cá 
dentro" aproveitando o 
privilégio de visitarem ou 
redescobrir o país que tem 
sido eleito o melhor desti-
no turístico do mundo. 
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Administração da 
TAP diz que tudo 
fará no sentido de 
manter empregos 

Sindicatos apreensivos com os efeitos imediatos 
da ajuda estatal para viabilizar a companhia 

AVIAÇÃO  O Conselho de 
Administração (CA) da 
TAP garantiu, durante 
uma reunião com quatro 
sindicatos, que "tudo será 
feito para a viabilização da 
empresa e a manutenção 
dos postos de trabalho", 
segundo um comunicado 
ontem divulgado pelas es-
truturas sindicais. 

A reunião dos administra-
dores, num órgão em que o 
Estado está representado, 
foi com o Sindicato dos Tra-
balhadores da Aviação e Ae-
roportos (SITAVA), o Sindi-
cato Nacional do Pessoal de 
Voo da Aviação Civil 
(SNPVAC), o Sindicato dos 
Técnicos de Manutenção 
da Aeronaves (SITEMA) e o 
Sindicato Nacional dos En-
genheiros e Engenheiros 
Técnicos (SNEET). 

As estruturas sindicais 
"questionaram o CA sobre 
a continuação do regime 
de `lay-off, medida que 
está a penalizar fortemen-
te os trabalhadores", tendo 
manifestado "a sua grande 
preocupação com a conti-
nuação deste regime que 
iria agravar ainda mais a si-
tuação financeira de largas 
franjas dos trabalhadores 
das empresas do grupo 
TAP, que viram os seus 
rendimentos mitigados 
bem acima de um terço 
que o regime de lay-off' 
previa". 

Estas entidades aborda-
ram a "necessidade de es-
clarecimento sobre os ter-
mos em que a chamada 
ajuda à TAP será concreti-
zada e o seu efeito na em-
presa no futuro imedia-
to", tendo da parte do CA 
sido "comunicado que 
tudo será feito para a via-
bilização da empresa e a 
manutenção dos postos de 
trabalho". 

Na reunião, "foi ainda 
abordada a atual dimensão 
do mercado resultante da 
crise pandémica, tendo o 
CA garantido que o au-
mento da operação irá co-
meçar a verificar-se de 
imediato". • 

AUXÍLIO 

mil milhões de euros 
A Comissão Europeia já 
aprovou um "auxílio de 
emergência" à TAP. O 
apoio será estatal e tem o 
limite de 1,2 mil milhões 
de euros, mas sob o com-
promisso de que a compa-
nhia apresentará um plano 
de reestruturação no prazo 
de seis meses, a fim de as-
segurar a viabilidade da 
empresa. Menos rotas, 
aviões e empregados é um 
cenário provável. 
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"Lay-off" continua a penalizar trabalhadores da TAP 
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Regresso ao 
normal pode 
elevar risco 
de transmissão 
Ministra admite novas medidas 
de confinamento, mas direcionadas 

Inês Schreck 
ines@jn.pt 

coviD-I9 As medidas de 
desconfinamento podem 
traduzir-se num aumento 
do risco de transmissão da 
infeção pelo novo corona-
vírus, que nos últimos dias 
esteve "ligeiramente abai-
xo de 1,00", admitiu on-
tem a ministra da Saúde. 
Caso este indicador (RT) se 
mantenha acima de 1,00, 
durante vários dias, se os 
óbitos aumentarem e se os 
serviços de saúde regista-
rem um aumento da pro-
cura poderão ser necessá-
rias novas medidas de con-
finamento, reconheceu 
Marta Temido. 

"Sabemos que, com o alí-
vio das medidas de confina-
mento, esse RT andará na 
casa do 1,00 e poderá ficar 
um pouco acima, e é natu-
ral que isso aconteça. Aqui-
lo que precisamos de garan-
tir é que este risco se man-
tém controlado", afirmou a 
ministra, na conferência de 
Imprensa sobre a pande-
mia, cuja regularidade pas-
sa a três vezes por semana. 

TRÊS cRrrinuos 
Marta Temido precisou que 
nos cinco dias anteriores a 
11 de junho, o chamado RT 
situava-se nos 0,97 para a 
Região de Lisboa e Vale do 
Tejo (LVT), onde se têm re-
gistado a maioria dos novos 
casos. Ontem, o país somou 
mais 343 casos de covid-19 
- dos quais 300 em LVT - e 
mais três óbitos. 

Questionada sobre os cri-
térios que podem susten-
tar um retrocesso das me-
didas de desconfinamento, 
a ministra explicou que de-
vem ser considerados o 
grau de transmissibilidade, 
os óbitos e a capacidade de 
resposta do Serviço Nacio-
nal de Saúde. Porém, subli-
nhou, eventuais novas  

medidas de confinamento, 
caso sejam necessárias, 
não serão "generalistas", 
mas direcionadas aos focos 
de contágio. 

"Se há algo que já apren-
demos com esta pandemia 
é que não vale a pena estar 
a aplicar medidas genera-
listas, quando os focos são 
muitos específicos e mui-
to concretos. Temos que 
encontrar soluções que 
atendam a esses casos", 
disse. 

Marta Temido adiantou 
que o SNS está a preparar-
-se para a "prova do inver-
no, em que confluirão gri-
pe e covid-19", através da 
disponibilização de mais 
camas de cuidados intensi-
vos e da instalação dos ven-
tiladores que chegam a 
Portugal. • 

milhão de testes à covid-
-19, dos quais 6,5% deram 
positivo. O número redon-
do foi atingido no último 
domingo, anunciou a mi-
nistra da Saúde. 

À. LUPA 

Retoma hospitalar 
A manter-se a atual situa-
ção, a atividade programa-
da nos hospitais de Lisboa 
e Vale do Tejo deverá ser 
retomada na próxima se-
mana, indicou a ministra. 

Menos conferências 
As conferências de Impren-
sa da Direção-Geral da Saú-
de deixam de ser diárias e 
passam a realizar-se três ve-
zes por semana, às segun-
das, quartas e sextas-feiras. 
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Injeções no 
Novo Banco 
dariam para 
TAP e lay-off 
Novo empréstimo 
de 900 milhões deve 
ocorrer no próximo 
ano devido à covid-19 

Pedro Araújo 
paraujo@jn.pt 

POLÉMICA  O Estado deverá ter de 
entrar com cerca de mais 900 mi-
lhões de euros em empréstimos ao 
Novo Banco (NB) no próximo ano, 
uma vez que as contas de 2020 de-
verão ser muito afetadas pela pan-
demia, um facto que deixou Marce-
lo Rebelo de Sousa "estupefacto". 
Aliás, a título de comparação, já fo-
ram para o NB, desde 2017, um total 
de 2130 milhões de euros de dinhei-
ros públicos, tanto quanto o Estado 
prevê gastar este ano em lay-off e 
auxílio à TAP, outro dano económi-
co colateral da pandemia. 

António Ramalho, presidente-
-executivo do NB, admitiu, em en-
trevista parcialmente divulgada ain-
da no domingo, que a instituição vai 
precisar de mais capital do que o pre-
visto para este ano, face ao impacto 
da covid-19. "Eu ouvi a notícia e fi-
quei estupefacto com ela, mas ver-
dadeiramente não comento esse 
tipo de notícias, para não estar a en-
trar na situação concreta de institui-
ções financeiras", referiu, ontem, o 
presidente da República. 

MEMÓRIA DE MARCELO 
Ora, Marcelo Rebelo de Sousa terá 
ainda muito viva a memória de um 
incidente político gerado pelo últi-
mo empréstimo do Estado ao NB, 
episódio que poderá ter sido mesmo 
a gota de água que levou à saída de 
Mário Centeno da pasta das Finan-
ças, ato oficialmente concretizado 
só ontem com a tomada de posse de 
João Leão. Tudo aconteceu num de-
bate parlamentar, no dia 7 de maio. 
António Costa garantiu que não ha-
veria mais ajudas até que fossem co-
nhecidos os resultados de uma audi-

 

Centeno deixou 
Governo, mas ainda 
transferiu 850 milhões 
sem Costa saber 

tona profunda, que recuava ao tem-
po do BES. O primeiro-ministro não 
sabia que naquela mesma semana o 
Tesouro já tinha transferido mais 
850 milhões para o NB, algo que es-
tava previsto no Orçamento do Esta-
do. O equívoco levou António Cos-
ta a pedir desculpa no dia seguinte a 
Catarina Martins, líder do BE, que ti-
nha levantado a questão. No entan-
to, no dia 13, Marcelo Rebelo de Sou-
sa foi à Autoeuropa e acabou por dar 
razão ao primeiro-ministro sobre a 
sensatez de esperar pela auditoria 
profunda encomendada à Deloitte, 
tirando assim o tapete a Centeno. 

Agora, a estupefação de Marcelo, 
ontem manifestada, poderá pren-
der-se precisamente com essa me-
mória. No entanto, tal como suce-
deu em maio, tudo estava escrito, 
não nas estrelas mas no contrato de 
venda de 75% do capital do NB ao 
fundo norte-americano Lone Star. 
Dos 2978 milhões de euros empres-
tados pelo Fundo ao NB, 2130 mi-
lhões foram de empréstimos do Te-
souro. Este valor equivale à soma 
dos cerca de 1000 milhões que o Es-
tado vai emprestar à TAP, empresa 
cujo capital é metade público, mais 
os 1100 milhões previstos no Orça-
mento Suplementar deste ano para 
financiar o lay-off. 

Marcelo não foi o único surpreen-
dido. "Se a covid-19 ocorreu depois 
da venda do Novo Banco em 2017, 
como é que o desgraçado contrato 
(que não se conhece) pode permitir 
uma coisa destas?", questionou o lí-
der do PSD na sua conta no Twitter. 
Rui Rio questiona, indiretamente, o 
Governo "se o Fundo de Resolução, 
leia-se o Estado", vai pagar. "O que 
mais há são empresas que precisam 
de mais dinheiro devido à pande-
mia", afirmou ainda.* 

.4, 

Quem comprou o Novo Banco 
e por quanto? 
k negociação para a venda da insti-
tuição nascida dos ativos do BES que 
não foram transferidos para o "ban-
:o mau" demorou três anos e foi 
:omplexa. Os detalhes do contrato 
assinado em outubro de 2017 são 
:onfidenciais, tendo sido divulgados 
¡penas traços gerais. O fundo Lone 
kar adquiriu 75% do Novo Banco 
)or zero euros e o Fundo de Resolu-
;ão (participado pelo Estado e por 
:odos os bancos) ficou com 25%. 

Quem é a Lone Star? 
É uma gestora de fundos norte-ame-
ricana, frequentemente denomina-
da de "abutre", termo que não inco-
moda o fundador, o bilionário John 
Patrick Grayken. Este gaba-se de 
comprar ativos em situação compli-
cada e vendê-los, com lucros eleva-
dos, o mais depressa possível. Con-
segue rentabilidades na ordem dos 
20% para os investidores, o que já 
lhe garantiu milhões, inclusive dos 
conservadores fundos de pensões. 

Quanto recebemos pelo negócio? 
Nada. A Lone Star comprometeu-se 
a injetar até mil milhões de euros no 
Novo Banco, enquanto o Fundo de 
Resolução poderá ter de despender 
até 3890 milhões de euros, até 2026 
(até maio, recebeu 2978 milhões de 
euros, dos quais 2130 milhões de eu-
ros do Tesouro). A estabilidade do 
sistema financeiro ficou assegurada 
a prazo. O Governo afastou a hipóte-
se de nacionalizar o Novo Banco, es-
timando que tal teria um custo en-
tre quatro mil e 4700 milhões de eu-
ros para os contribuintes. 

O Novo Banco vai ser vendido? 
O histórico da Lone Star aponta para 
a detenção dos ativos por três anos, 
em média, se não surgir comprador 
antes. No início deste ano, fontes do 
fundo declararam que o banco não 
seria vendido antes de 2021, altura 
em que esperam ter concluída a 
reestruturação. Entretanto, há pou-
cas semanas, o fundo pôs a filial es-
panhola do Novo Banco à venda. 
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Mário Centeno saiu ontem do 
Governo deixando um histórico 

de boas contas públicas até ao 
surgimento da pandemia e também 

alguns casos polémicos, como 
o da transferência de milhões 

para o Novo Banco sem o 
conhecimento de António Costa 

Marcelo apoia Costa 
na ida de Centeno 
para governador 
Presidente da República diz não ver problema na 
passagem de um cargo para outro. BE reprova ex-ministro 

Paulo Ribeiro Pinto 
e Ana Laranjeira* 
redacao@dinheirov ivo.pt 

TRANSICÃO  O primeiro-mi-
nistro, António Costa, obte-
ve ontem a confirmação do 
apoio do presidente da Re-
pública, Marcelo Rebelo de 
Sousa, para a indicação do 
agora ex-ministro das Finan-
ças, Mário Centeno, para go-
vernador do Banco de Portu-
gal (BdP). O Bloco de Esquer-
da (BE) está contra. 

O presidente da República 
sublinhou ontem que não 
"vê problema" na passagem 
de Mário Centeno de minis-
tro das Finanças para gover-
nador do BdP, remetendo 
para mais tarde a apreciação 
da lei que cria um período de 
nojo de cinco anos. 

"A lei está no Parlamento e 
está a ser votada. Quando 
olhar para a lei darei a minha 
opinião", disse aos jornalis-
tas, reafirmando não ver pro-
blema na transição de um 
cargo para o outro. 

Um pouco antes, após a to-
mada de posse do novo mi-
nistro das Finanças, João 
Leão, António Costa admi-
tiu que Mário Centeno na li-
derança do Banco de Portu-
gal "é uma hipótese". 

MINISTRO 

euros 
Corno ministro das Finan-

ças, Mário Centeno ganhava 
4959,71 euros, valor ao qual 
ainda acresciam despesas de 

representação de 1983,89 
euros. Total superiora 6943 

euros brutos mensais. 

António Costa 

"O professor Mário Cente-
no tem todas as condições do 
ponto de vista pessoal, pro-
fissional, todas as competên-
cias para exercer as funções 
de governador do BdP. É um 
assunto sobre o qual irei fa-
lar com o novo ministro das 
Finanças", bem como com o 
governador e diferentes par-
tidos políticos, antes de to-
mar uma decisão e comuni-
cá-la ao país, afirmou. 

António Costa foi, porém, 
duro nas críticas ao projeto 
de lei que prevê um período 

GOVERNADOR 

6 996 
euros 
Se alcançar o seu objetivo, 
isto é, ser governador do 
Banco de Portugal, o seu sa-
lário bruto mensal salta para 
16 926 euros. É quase duas 
vezes e meia mais face a 
qualquer ministro da nação.  

de nojo para quem for no-
meado governador do BdP e 
tenha anteriormente exerci-
do funções no Governo, ban-
cos ou consultoras. O primei-
ro-ministro sustentou que 
leis que tenham como fun-
ção perseguir pessoas "são 
inadmissíveis". 

Questionou mesmo se o 
ex-governante tinha come-
tido algum crime. "Não per-
cebo, e seguramente nin-
guém no país percebe, essa 
vontade de perseguir Mário 
Centeno.Cometeu algum 
crime? Foi crime ter sido 
membro do Governo? Foi 
crime ter exercido durante 
quase cinco anos as funções 
de ministro de Estado e das 
Finanças? Foi crime os resul-
tados que obteve durante 
ministro? Não percebo e es-
tou seguro que num país, 
fora da bolha parlamentar, 
ninguém percebe que se faça 
uma lei que tem um único 
objetivo: impedir a eventual 
nomeação de Mário Cente-
no para governador do BdP". 

oposição 
O líder do PSD, Rui Rio, já se 
tinha manifestado, na últi-
ma semana, favorável ao 
cumprimento de um "perío-
do de nojo" para os gover-
nantes que queiram transi-
tar para cargos públicos 
como o de governador do 
BdP, mas defendeu que cin-
co anos era "um exagero". 

Ontem, o BE sustentou 
que Mário Centeno não tem 
"condições políticas" para 
ser governador do BdP e con-
siderou que "o primeiro-mi-
nistro não deverá nomeá-lo 
se a sua proposta não obtiver 
um apoio maioritário no par-
lamento". 

O porta-voz do PAN afir-
mou que o partido "não tem 
nada contra Mário Cente-
no", e defendeu que o proje-
to de lei que visa alterar as re-
gras de nomeação do gover-
nador do BdP "não persegue 
ninguém". • • COM LUSA 

Rtt 

Marcelo Rebelo 
de Sousa 
Presidente da República 

"Repito o que já tinha 
dito, muito antes de 
haver lei, que não via 
problema naquilo que 
se passou na nossa 
monarquia, na 
primeira república, 
na ditadura e em 
democracia: que foi 
membros do Governo, 
do Ministério das 
Finanças passarem a 
governadores do 
Banco de Portugal" 

Mariana Mortágua 
Deputada do Bloco de Esquerda 

"Não será este 
processo legislativo a 
determinar os termos 
da substituição do 
atual governador do 
Banco de Portugal. 
Não iremos colaborar, 
portanto, para que 
este processo seja 
empatado nem para 
que seja apressado 
por meras razões 
de circunstância 
política" 

Se for nomeado, ficará a ganhar 
mais do dobro 
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EQUIPA 

!Te~.. Joao Leao 
Ministro das Finanças 

Era o secretário de Estado 
do Orçamento de Mário 
Centeno. A contenção 
de despesa é o seu forte. 

Cláudia Joaquim 
Sec. Estado Orçamento 

n 

João Leão também terá de enfrentar na Assembleia da República quem se opõe à nomeação de Mário Centeno para o Banco de Portugal 

O novo ministro dá hoje pontapé de saída à apreciação 
do Orçamento Suplementar. O legado também é de 
Mário Centeno e os desafios são muitos e variados 

Parlamento testa 
Leão à frente das 
Finanças com 
defesa das contas 

Paulo Ribeiro Pinto 
paulo.pinto@clinheirovivo.pt 

ORÇAMENTO  O novo minis-
tro das Finanças não poderia 
ter maior teste ao início do 
seu mandato do que com 
um Orçamento do Estado e 
este tem duas particularida-
des: ser suplementar e ter 
uma execução com a maior 
crise económica de quase 
um século. A discussão do 
documento começa esta 
manhã na Assembleia da 
República e é o primeiro de-
safio que João Leão enfren-
ta. Outros se seguirão, ten-
do sempre a sombra de Má-
rio Centeno, o "Ronaldo do 
Ecofin", que saiu ontem. 

O OE SUPLEMENTAR 
Estreia frente 
aos deputados 

Esta manhã, o recém-em-
possado ministro das Finan-
ças começa a defender o Or-
çamento Suplementar que 
tem votação final marcada 
para o dia 3 de julho. Um do-
cumento feito "a meias" 
com Mário Centeno e que 
foi apresentado pelos dois 
há precisamente uma sema-
na. Um dos principais desa-
fios será domar o monstro 
da dívida pública, que deve-
rá atingir valores recorde no 
final do ano, nos 134,4% do 
PIB. Ainda no Parlamento, 
João Leão terá de ultrapas-

  

sar a resistência dos deputa-
dos se quiser nomear Cen-
teno para o BdP. 

@ ORÇAMENTO DE 2021 
Menos tempo 
para preparar 

Daqui a poucos meses, João 
Leão terá pela frente a ela-
boração de um novo Orça-
mento do Estado, para 
2021. E terá menos tempo 
para o preparar. Uma pro-
posta de lei que o Governo 
aprovou em Conselho de 
Ministros implica que o do-
cumento seja entregue no 
Parlamento até ao dia 10 de 
outubro e não o dia 15, 
como habitual. 

METASo EUROPEIAS 
O défice 
e a dívida 
Para este ano, o Governo 
prevê um défice de 6,3% do 
PIB, descendo para valores 
abaixo de 3% em 2021. A 
Comissão Europeia suspen-
deu a disciplina orçamental 
para este ano, permitindo 
que os estados-membros 
gastem, mas ainda se espera 
pela orientação para 2021. A 
dívida vai disparar para 
134,4% do PIB e terá de ser 
controlada logo a seguir. 

O RA TING 1NG 
Evitar descidas 

Relacionada com a dívida 
está a nota que as agências de 
rating dão ao país e à sua ca-
pacidade de pagar aos credo-
res. Apesar de se prever um 
rácio recorde para este ano, a 
Fítch já veio sublinhara "to-
lerância" dos mercados, con-
victos de que a estratégia de 
consolidação das contas vai 
continuar com João Leão. 

TAP 
Mil milhões 
de reserva 

A crise deixou em terra os 
aviões da transportadora aé-
rea e afundou a situação fi-
nanceira da companhia. No 
Orçamento Suplementar 
estão 946 milhões de euros  

para injetar na TAP. E agora 
está no Ministério o ho-
mem que liderou as nego-
ciações em representação 
do Governo. João Nuno 
Mendes é o novo secretário 
de Estado das Finanças e co-
nhece bem o dossiê. 

O FUNÇÃO PÚBLICA 
Aumentos 
em risco? 

mais uma matéria para o 
Orçamento do Estado para 
2021, mas foi a própria minis-
tra da Administração Pública 
que admitiu falhar o compro-
misso de aumentos salariais 
de pelo menos 1%. Alexandra 
Leitão veio depois dar o dito 
por não dito apontando para 
a valorização prometida nas 
negociações com os sindica-
tos da Função Pública. En-
contros onde também este-
ve João Leão na qualidade de 
secretário de Estado do Orça-
mento. 

O NOVO BANCO 
Mais dinheiro? 

Ainda se desconhece o va-
lor, mas o presidente do 
Novo Banco admitiu esta 
semana que a instituição 
poderá ter "necessidades de 
capital ligeiramente suple-
mentares em relação às que 
existiam", devido à pande-
mia. Uma injeção de capital 
a ser feita em 2021. 

Foi secretária de Estado da 
Segurança Social no ante-
rior Governo, no Ministério 
liderado por Vieira da Silva. 

João Nuno Mendes 
Sec. Estado Finanças 

Liderou as negociações das 
ajudas do Estado à TAP. Pre-
sidiu à Águas de Portugal, 
entre 2016 e o ano passado. 

Miguel Cruz 
Sec. Estado Tesouro 

Estreante em governos, já 
liderou a Parpública, o Cir-
cuito do Estoril, a IAPMEI 
e a SPGM, entre outras. 

António M. Mendes 
Sec. Estado Assuntos Fiscais 

Mantém-se como secretá-
rio de Estado dos Assuntos 
Fiscais, mas foi promovido 
a adjunto do ministro. 
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Jornal de Notícias 

Tomás Esteves 
apontado à 
estreia na Liga 
hoje diante 
do Aves 

Sérgio Conceição 
admite que qualidade 
das equipas grandes 
está em queda P.42 

Lage muda 
dupla de 
atacantes 
P.43 

Nove lusos 
a lutar pelo 
trono de Félix 
P.47 

Telg  •  is ._  ma 
com IVA 
lesa Estado 
em dez milhõe 
de euros 

Pai e filho compravam 
no estrangeiro para 
venderem a baixo 
custo em Portugal 

r. 

Porto Polícia 
limpa tráfico 
na Pasteleira 
Nova e em 
Pinheiro Torres 

Autarca Rui Moreira 
acompanhou ações 
nos bairros Jr. se 

Já reabrimos. 
Venha visitar-nos! 

Praça  da  República, n° 66. Porto  I  Tel.: 222 046431 I  espacoJnidglobalmedlagroup.pt 

Jornal de Nodaim 

jn.pt Diário. Ano 133. N.° 18. preço: 120E Terça-feira 16 de junho de 2020 Direto• Domingas de Andrade / Diretores-adjuntos Inês Cardoso, Manuel Mofinos e Pedro IvoCarvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 

     

Milhares de carros na rua 
a circular sem inspeção 

Prevenção Rodoviária garante 
que parque automóvel suporta 
prolongamento de prazo  

Apesar da reabertura total 
dos centros, afluência 
é ainda reduzida Página? 

Dos 6,4 milhões de veículos 
registados, mais de 640 mil 
protelaram vistoria periódica 

Dinheiro injetado pelo Estado 
no Novo Banco daria para cobrir 
despesa com o lay-off e a TAP 
P.4 a43 

População 
Subida graças 
aos imigrantes 
após urna década 
em queda P.8  

Pandemia 
Crédito ao 
consumo 
afundou 64% 
em abril p.16  

Braga 
Esfaqueou 
ex-mulher até 
à morte e não 
se lembra P.19 

As lições 4:4 
do Professor 
Marcelo 
Presidente da República 
deu aula através da 
telescola e mereceu 'si', 
boa nota dos alunos P.13 

o 

tu 

à 

at 

4CAsA 

Daniela, 12 anos, mora em 
ilhavo. e seguiu com atenção 
máxima um docente especial 

PUBLICIDADE 

1  ESPAÇO 
Horário: 
Segunda-feira a sexta-feira 

das 10h às 18h30 

com interrupção para almoço 

das 13h às 14h. 
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Costa diz que 
não há mais 
casos, só 
mais testes 

Primeiro-ministro 
garante que situação 
em Lisboa é estável 

EVOLUÇÃO  O primeiro-mi-
nistro recusou, ontem, a 
tese de crescimento de no-
vos casos de covid-19 em 
Lisboa e Vale do Tejo (LVT) 
e justificou o aumento de 
números na região com a 
realização estratégica de 
mais testes de diagnóstico. 

"No que respeita a LVT, 
caso se compare a evolução 
do número de testes realiza-
dos com a percentagem de 
casos positivos desde o iní-
cio de março até agora, veri-
fica-se que se está sensivel-
mente numa linha estável. 
Não há um crescimento da 
pandemia em LVT. Há mais 
casos conhecidos porque há 
mais testes realizados", res-
pondeu António Costa aos 
jornalistas, no Palácio de 
Belém, recusando "um des-
controlo da situação". 

Há três semanas, o Gover-
no decidiu "reorientar a sua 
estratégia em LVT", face a 
alguns focos, para testar 
massivamente trabalhado-
res de alguns setores de ati-
vidade, sobretudo da cons-
trução civil e de empresas 
de trabalho temporário. 

Neste momento, "verifi-
ca-se antes que temos um 
melhor conhecimento da 
situação e que temos uma 
realidade que é essencial-
mente estável", destacou 
António Costa. "Esse traba-
lho focado em alguns con-
celhos e até em algumas fre-
guesias ou bairros permitiu 
isolar mais precocemente". 

QUARTO A TESTAR MAIS 

Segundo o chefe do Gover-
no, Portugal "é o quarto país 
europeu que maior número 
de testes realizou por mi-
lhão de habitantes". "Nessa 
comparação, verifica-se que 
Portugal tem das mais bai-
xas taxas de positivos da Eu-
ropa Ocidental em função 
do número de testes realiza-
dos". Ontem, dos 346 novos 
casos de covid-19 regista-
dos, 300 foram em LVT, que 
já tem 15 128 infetados de-
tetados, aproximando-se do 
Norte (17 097). • 
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Encosta do Sol 
protesta contra 
centro de saúde 
"deplorável" 

Utentes reivindicam 
obras urgentes, limpeza 
do edifício e mais médicos 

AMADORA  Utentes do Centro de 
Saúde da Encosta do Sol, na Ama-
dora, denunciam a "deplorável si-
tuação" do espaço e reivindicam 
obras urgentes, já prometidas pela 
Câmara para "assim que possível". 

A ação, promovida pela CDU da 
Brandoa/Alfornelos, contou com 
a presença da deputada comunista 
da Assembleia da República Alma 
Rivera, que alertou para a necessi-
dade de "uma intervenção urgen-
te de limpeza e colocação de novos 
médicos". 

Em declarações à Lusa, a presi-
dente da Câmara daAmadora, a so-
cialista Carla Tavares, explicou que 
o município assumiu o processo de 
delegação de competências do Go-
verno em janeiro deste ano, mas 
encontra-se à espera da assinatura 
dos autos de transferência. 

"Está prevista a intervenção. Ou 
seja, com os autos de transferência 
vamos assumir formalmente a 
competência, o que nos vai dar 
mandato para poder lançar a em-
preitada prevista de intervenção 
no centro de saúde, que já aguarda 
há muitos anos e em boa hora, com 
a passagem de competências para 
a Câmara, vai ser possível", frisou 
Carla Tavares. 

"RACHAS ENORMES" 
A autarca perspetiva a execução 
da obra "até ao final do ano", lem-
brando que "não se trata de uma 
obra tão complexa" quanto os 
centros de saúde da Buraca e da 
Reboleira. 

A deputada Alma Rivera deu 
também conta de "rachas enor-
mes" no edifício, havendo já "zo-
nas que estão vedadas pelo perigo 
que a estrutura hoje representa". 
"A falta de manutenção tem feito 
com que todos os problemas se te-
nham multiplicado, nomeada-
mente terem aparecido cobras e ra-
tos na envolvência, pondo em cau-
sa o acesso à saúde e a salubridade 
das instalações", frisou. 

No local foi constituída uma co-
missão de utentes e aprovada 
uma moção. Os signatários exi-
gem "de imediato" uma limpeza 
e obras necessárias para as "con-
dições mínimas de prestação de 
cuidados de saúde à população". 
Pede-se ainda que se inicie o pro-
cesso da construção de um novo 
centro de saúde. • 
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Lei não trava propostas 
para  muar Orçamento 
Governo enviou ao Parlamento um parecer jurídico a recordar a regra que 
impede grandes alterações na receita ou na despesa. Partidos contestam 
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António Costa pode invocar a "lei-travão" para silenciar propostas da Oposição no debate do Retificativo 
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Erika Nunes 
erika@jn.pt 

CRISE  A "lei-travão", que im-
pede os partidos com assen-
to parlamentar de apresen-
tar iniciativas que desequili-
brem receita e despesa do Es-
tado no âmbito de um Orça-
mento, não vai impedir a 
Oposição de apresentar pro-
postas. Da Esquerda à Direi-
ta, não existe vontade de ce-
der à pressão de um parecer 
enviado pelo Governo ao 
Parlamento. 

Na noite de domingo, na 
SIC, o ex-presidente do PSD 
Marques Mendes acusou o 
Governo de enviar um "re-
cado" aos partidos, ao ane-
xar um parecer sobre a "lei-
-travão" à proposta de Orça-
mento Suplementar entre-
gue pelo Executivo na se-
mana passada. António Cos-
ta explicou que não se tra-
tou de um anexo, mas que o 
secretário de Estado dos As-
suntos Parlamentares parti-
lhou um parecer que recor-
da aos deputados novos "o  

quadro próprio inerente à 
elaboração de orçamentos 
retificativos". O texto é do 
Centro de Competências Ju-
rídicas do Estado (JurisAPP), 
na dependência da Presi-
dência do Conselho de Mi-
nistros. Esta questão levan-
tou-se em maio, quando a 
Oposição votou, contra a 
vontade do PS, o alargamen-
to dos apoios aos sócios-ge-
rentes, cuja constitucionali-
dade poderá ser fiscalizada 
sucessivamente. 

REAÇÕES PARTIDÁRIAS 
Os partidos mais à Esquerda 
prometem manter a inten-
ção de apresentar propostas. 
A deputada Mariana Mortá-
gua assegurou que o Bloco de 
Esquerda "não vai abdicar" 
de fazer propostas de altera-
ção e recordou que o PS apre-
sentou, no Orçamento Reti-
fícativo de 2013, propostas 
de descida do IVA da restau-
ração e alterações à lei dos 
compromissos. 

O PCP também garantiu 
que vai intervir "com as 

Mariana Mortágua 
Deputada Bloco de Esquerda 

"O último Orçamento 
Retificativo foi 
em 2013 e nenhum 
partido se coibiu 
de fazer propostas" 

Afonso Oliveira 
Deputado PSD 

"Vamos analisar se faz 
sentido apresentar 
propostas que possam 
melhorar o Orçamento 
para o país" 

Duarte Alves 
Deputado PCP 

"A Assembleia da 
República não pode 
ficar limitada na sua 
intervenção no 
processo orçamental" 

suas propostas para a valori-
zação e salvaguarda dos ren-
dimentos dos trabalhado-
res, para a melhoria de pres-
tações sociais, para o apoio a 
micro, pequenas e médias 
empresas e a aposta na pro-
dução nacional, para o refor-
ço do SNS e dos serviços pú-
blicos". 

Tal como o BE, também o 
PSD recordou que o PS 
"apresentou inúmeras pro-
postas no período dos gover-
nos PSD/CDS". Afonso Oli-
veira, vice-presidente da 
bancada do PSD, afirmou 
que o partido vai aguardar 
pela discussão, amanhã, na 
Comissão de Orçamento, 
para decidir que propostas 
apresenta. 

A deputada do CDS-PP Ce-
cília Meireles garantiu que 
"não é assim que as coisas 
funcionam e não é assim que 
os órgãos de soberania se de-
vem relacionar", recordando 
que o próprio PS "já votou fa-
voravelmente" iniciativas 
que "aumentavam a despe-
sa do Estado". • Página 24
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Mário Centeno viu António Costa defendê-lo face aos projetos de lei no Parlamento contra a sua ida para o BdP. 

Centeno com 
caminho aberto 
para o BdP 

António Costa considera que Mário Centeno tem "todas as condições" para ser 
governador do Banco de Portugal. Uma opção em relação à qual Marcelo não 
vê impedimentos e que a oposição, apesar de criticar, diz não ir travar. 

Tiago Petinga 

RITA ATALAIA 

ritaatalaia@negocios.pt 

M
ário Centeno 
parece ter ca-
minho aberto 
para vir a ocu-
par a liderança 

do Banco dé Portugal (BdP). En-
quanto o primeiro-ministro ga-
rante que o agora ex-m in istro das 
Finanças reúne "todas as condi-
ções", o Presidente da República 
diz não ver entraves. Já o Bloco de 
Esquerda garante que, mesmo 
não concordando com a escolha, 
não a vai travar, isto depois de ter 
sido aprovada, na generalidade, 
uma lei para o impedir. 

O Parlamento aprovou, na se-
mana passada, dois projetos de lei 
(PAN e PEV) com novas regras 
para a nomeação cio governador, 
incluindo um "período de nojo" de 
cinco anos para ex-governantes. 
Estes projetos de lei vão agora bai-
xar à especialidade. Perante estas 
propostas, Ailtónio Costa afinnou, 
esta segunda-feira, que' as leis ̀ ad 
hom i nem', coma função de perse-
guir pessoas, são inadmissíveis". E 
que "ninguém no país percebe essa 
vontade de perseguir" Centeno, 
questionando se o agora ex-minis-
tro "cometeu algum crime" Portei' 
estado no Governo durante quase 
cinco anos. Já .João Leão, que 
substituiu Mário Centeno e a 
quem cabe agora apresentar a pro-

  

posta como nome do próximo go-
vernador, afirmou que o econo-
mista é urna "excelente hipótese" 
para o cargo, não vendo "nenhum 
inconvei ente". Uma posição re-

 

Propostas sobre 
a nomeação do 
governador vão 
agora baixar à 
especialidade. 

lì)rçada pelo Presidente da Repú-
blica. "Já tinha dito que não via 
problema em que membros do go-
verno passarem a governadores", 
disse Marcelo Rebelo de Sousa: 

.Já Alariam Mortágua, depu-
tada do Bloco de Esquerda, dei-
xou claro não concordar com a hi-
pótese de Centeno, por "não reu-
niras condições políticas ". Ainda 
assim, a deputada afirmou que 
"não iremos colabora r• para que 
este processo seja empatado nem 
para que seja apressado por me-
ras razões de circunstância políti-
ca", notando que o partido vai vo-

  

tar"contra qualquer regra que im-
peça wn ti tular de cargos públicos 
de ocupar cargos de regulação". 

Também o PSD veio defender 
que o Parlamento tem de fazer "as 
leis corretamente", recusando que 
"haja pressa ou falta dela". Em de-
clarações à Lusa, Afonso Oliveira, 
vice-presidente da bancada do 
PSD, disse que "votámos favora-
vel mente a proposta do PAN, mas 
já foi dito pelo presidente do PSD 
que não é assim como está na ge-
neralidade que deve ser aprovado 
o diploma", incluindo o chamado 
"período de nojo". ■ 
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Os centros comerciais em Lisboa tiveram ordem de abertura esta segunda-feira, 15 de junho. 

COMÉRCIO 

Fundos estrangeiros atrasam 
apoios a lojistas de shoppings 
Associação que representa o setor acredita que, até ao fim do mês, todos os centros 
comerciais vão apresentar planos de ajuda aos lojistas, que devem passar 
por perdões totais ou parciais de rendas. 

Duarte Roriz 

ANA SANLEZ 

anasaniez@negocios.pt 
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oi com poucas filas que 
o desconfinamento che-
gou aos centros comer-
ciais da Área Metropo-

litana de Lisboa. Duas semanas 
depois do-resto do país, a capital 
assistiu a uma reabertura "calma" 
das lojas, adianta ao Negócios An-
tón io Sampaio de Mattos, presi-
dente da Associação Portuguesa 
de Centros Comerciais (APCC). 
Uma tranquilidade que contrasta 
com a situação de algumas cente-
nas de lojistas, que ainda estão a 
negociar opagamento das rendas 
dos meses de encerramento. 

Na Área Metropolitana de Lis-
boa, há três casos que se arrastam 
desde março. Ao que o Negócios 
sabe, o Centro Colombo e °Vasco 
da Gama, em Lisboa, e o Ubbo, na 
Amadora, ainda não apresentaram 
uma solução aos lojistas. O paga-
mento das rendas de abril e maio 
foi suspenso, mas os comerciantes 
ainda não sabem se os valores fo-
ram perdoados, à semelhança de 
outros centros comerciais. 

Contactadas, fontes do Colom-
boedo Vasco da Gama referem que 
"existem negociações em curso, 
que esperamos que sejam concluí-
das com taxas de sucesso seme-
lhantes às que já alcançámos nou-
tros centros comerciais, na ordem 
dos 85% do total dos lojistas". Am-
bos os centros são detidos, em par-
tes iguais, pela Sierra Prime e pela 
CBRE.Agestão do Colombo está 
a cargo da Sonae Sierra, que divide 
também a promoção do Vascso da 
Gama com a ING Real Estate. O 
Negócios contactou também a 
CBRE, que gere o Ubbo (antigo 
Dolce Vita Tejo), mas não obteve  

resposta até ao fecho desta edição. 
Sampaio de Mattos acredita 

que "até ao final de junho", todos 
os centros comerciais associados 
da APCC terão encontrado uma 
solução. Nos três casos citados, 
apesar de a gestão ser nacional, as 
empresas "têm parceiros interna-
cionais que são fundos, compa-
nhias de seguros e entidades exte 
riores", e "coisas que mexem com 
as receitas não podem ser decidi-
das unilateralmente em Portugal". 

O responsável daAPCC reco-
nhece que "a gestão dos fundos é 
muito rígida", mas não deixa de 
destacar a "enorme importância" 

destes instrumentos para a ccono-
m ia nacional, "pelo dinheiro que 
captam para o país". Caso se reti-
rassem, "seria uma catástrofe". 

- Para Sampaio de Mattos, "todos 
os centros vão acabar por perce-
ber que as lojas, dadas as circuns-
tâncias, vão precisar de apoios". 

O líder da associação crê ain-
da que estes apoios serão seme-
lhantes aos que já foram atribuí-
dos noutros centros comerciais, 
nomeadamente pela Sonae Sier-
ra, que optou por perdoar 50% das 
rendas de abril, maio e junho e di-
ferir °pagamento do valor restan-
te. "É natural que o grupo procu-

  

re alcançar decisões idênticas nos 
vários centros que gere". 

Segundo as contas daAPCC, os 
93 conjuntos comerciais seus asso-
ciados vão prescindir, ao longo des-
te ano, do equivalente a 305 mi-
lhões de euros, com os apoios aos 
lojistas. Metade deste valor é irre-
cuperável, por corresponder a per-
dões, totais ou parciais, de rendas. 
Aparcela restante equivale às mo-
ratórias definidas pelo Governo, 
pelo que será recuperada ao longo 
de 2021 e 2022. Apesar de ainda 
não haver soluções em todos os ca-
sos, a APCC garante que 87% dos 
lojistas dos associados já assinaram  

acordos com as respetivas adminis-
trações, o que equivale a cerca de 
7.400 lojas, num universo de 8.600. 

Na semana passada, a Associa-
ção de Marcas de Retalho e Res-
tauração (AMRR) questionou a 
APCC sobre alguns dos acordos 
que estão a ser propostos aos lojis-
tas, que implicam a aceitação de 
contrapartidas, como "o prolonga-
mento de contratos e a renúncia à 
reivindicação judicial porparte dos 
lojistas, por exemplo, em caso de 
uma segunda vaga da pandemia". 

Sampaio de Mattos admite ter 
conhecimento "de um ou outro 
caso"destasexigências, mas afirma 

Página 26



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 16,29 x 30,30 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 87051448 16-06-2020

TOME NOTA 

Centros variam entre o 
perdão total e o pagamento 
diferido das rendas 

Nem todos os centros comerciais apresentaram a mesma solução 
aos lojistas. Em alguns casos, as rendas de abril e maio, meses em 
que as lojas foram forçadas a encerrar, não serão pagas de todo, en-
quanto noutros serão divididas por parcelas. 

SONAE SIERRA PERDOA 50% DE ABRIL, 
MAIO E JUNHO 
A Sonae Sierra propôs aos proprietários das lojas um perdão de 
50% nas rendas de abril, maio e junho. O valor restante poderá 
ser pago a partir de janeiro do próximo ano, e ao longo de dois 
anos. Esta solução foi proposta a alguns dos centros comerciais 
geridos e codetidos pela Sonae Sierra, como o NorteShopping ou 
o CascaiShopping. 
Ficaram de fora, porém, centros comerciais de grande dimen-
são como o Centro Colombo ou o Vasco da Gama, ambos em Lis-
boa. No início de junho, a administração do Colombo ainda man-
tinha negociações com os seus lojistas em relação ao pagamen-
to das rendas, que foram suspensas em abril e maio. 

SQUARE FAZ DESCONTOS E RECUPERA EM 2021 
A Square Asset Management, que gere espaços como o Fórum 
Viseu ou o LoureShopping, também optou pelo perdão parcial 
das rendas de abril, maio e junho. Os lojistas vão poder pagar 
50% destas prestações ao longo de dois anos, a partir de janei-
ro de 2021. 

MUNDICENTER DIVIDE RENDAS EM PRESTAÇÕES 
A Mundicenter perdoou aos seus lojistas as rendas de abril, maio 
e 50% de junho. A metade restante será distribuída pelas pres-
tações de julho, agosto e setembro. O valor total relativo a es-
tes meses será dividido em 20 prestações, que serão pagas a par-
tir de janeiro de 2021. O grupo, que gere centros como as Amo-
reiras, em Lisboa, propôs este plano a todas as lojas, à exceção 
dos supermercados e grandes empresas. O plano será reavalia-
do em setembro e depois, novamente, no início do ano. Segun-
do o administrador da Mundicenter, Fernando Oliveira, a pro-
posta foi aceite por 90% dos lojistas, sendo que os restantes pre-
tendiam condições que o grupo "não podia dar", nomeadamen-
te um perdão das rendas mais prolongado. "Tivemos de encon-
trar uma solução de curto prazo. Vamos depois passar a avaliar 
caso a caso. Não seria justo traçar cenários iguais para todos até 
ao final do ano", ressalvou. 

CEETRUS "DÁ" 15 MILHÕES A LOJISTAS 
A Ceetrus Portugal, que gere os centros comerciais Alegro, vai 
compensar os lojistas dos seus espaços em 15 milhões de euros, 
sob a forma de descontos, isenções e moratórias nas rendas. 

MERLIN E INGKA PERDOAM ABRIL E MAIO 
A Merlin, que detém o Almada Fórum, optou pelo perdão total 
das rendas de abril e maio, e propôs aos lojistas um programa 
de descontos mensais, que vão reduzindo todos os meses, até 
chegarem, em dezembro, a 10%. A Ingka Centers, proprietária 
do Mar Shopping Matosinhos, também perdoou as rendas de 
abril e maio, tendo acrescentado o perdão de metade da pres-
tação de março. 

ra 

Todos os centros 
vão acabar 
por perceber 
que as lojas, 
dadas as 
circunstâncias, 
vão precisar 
de apoios. 

Coisas que 
mexem com 
as receitas 
não podem 
ser decididas 
unilateralmente 
em Portugal. 
ANTÓNIO SAMPAIO DE MATTOS 
Presidente da Associação 
Portuguesa de Centros Comerciais 

que "a maioria dos centros está a 
contribuir sem exigir nada cm tro-
ca, pelo contrário, estão a abrir a 
possibil idade de reaval iar a sitt iação 
em setembro e no início do próxi-
mo ano". Ainda assim, o responsá-
vel da APCC diz não condenares-
tas contrapartidas, porque (.)s gru-
pos "são autónomos e estão a ofere-
cer ajudas de longo prazo". 

Abertos desde 1 de junho, de-
pois de dois meses e meio de en-
cerramento, aS quebras de tráfego 
situam-se entre 25%. e 40%, se-
gundo a APCC. A associação pre-
vê que "a partir de setembro" o flu-
xo de pessoas "volte ao normal".• 
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Oposição limitada na 
coligações negativas 
Num Orçamento retificativo cabe ao Governo 
decidir que artigos podem ser alterados, confirmam 
constitucionalistas. Partidos rejeitam esta leitura. 

Leão enfrenta deputados 
com muito por explicar 

As 10 perguntas a que o 
ministro terá de responder 
PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Municípios 

Lisboa reage 
à covid com 
odobro do 
investimento 
Câmara vai usar reserva 
guardada para pagar 
processo da Bragaparques. 
ECONOMIA 8 e9 

Imobiliário 

Indemnização 
a Vasco Pereira 
Coutinho ainda 
está em tribuna! 
EMPRESAS 15 

Poupança em 
depósitos sobe 
com pandemia 
Dinheiro à ordem nas contas disparou. Mais de 43% 
do montante aforrado está parado no banco. 
MERCADOS 18 e 19 

Fundos estrangeiros 
atrasam apoio a lojistas 
de centros comerciais 
EMPRESAS 16 e 1, 

Indústria 

Dupla de 
Famalicão 
compra fábrica 
de detergentes 
EIV1114.1,4, 

Radar  África 

Isabel dos 
Santos meteu 
o Candando no 
jogo de xadrez 

Ameaça de despedimentos 

na rede de hiperes tez soar 

o alerta no Governo 

angolano. 
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MERCADOS 

    

POUPANÇA 

    

Pandemia 
empurra 
portugueses 
para depósitos 

   

  

i. 

   

I 

  

   

A pandemia está a refletir-se nas aplicações dos portugueses, 
que voltaram a concentrar a sua poupança nos depósitos. 
Já fundos, certificados e seguros estão a perder investimento. 

PATRÍCIA ABREU 

pabreu@negocios.pt 

A
v 
pandemia está a le-

 

ar os portugueses a 
jogar pelo seguro. 
Num ambiente do-

 

ninado pela incer-
i,,za. zis iiiiiil ias puseram uni tra-
iio a fundo nas aplicações de ris-

co como os fundos, ou os certifi-
cadosc seguros, privilegiando os 
depósitos. O dinheiro à ordem 
nas contas bancárias disparou. 
superando Os 66 mil milhões dc 
euros, ou seja, mais de 43% do di-
nheiro dos portugueses está pa-
rado no banco. 

As taxas de juro zero ditaram, 
nos últimos anos, que cada vez 
mais dinheiro fosse deixado em 
depósitos à ordem. Mas com o 
surto da covid-19 o dinheiro dis-
ponível, pronto a usar perante 
qualquer eventualidade, assumiu 
montantes ainda mais elevados. 

Segundo os dados do Banco 
dc Portugal, as responsabilidades 
à vista dos clientes bancários par-
ticulares somavam 66.670 mi-
lhões de euros, no final de abri I. 
Este valor é quatro mil milhões 
de euros mais elevado que ° di-
nheiro parado nas contas no final  

do ano passado. Este montante 
representa 43,3% do dinheiro 
confiado, no final de abril, pelos 
portugueses aos bancos nacio-
nais: 153,9 mil milhões de euros. 
"Numa crise, sobretudo no seu 
início, o comportamento mais 
frequente e compreensível é a 
prudência associada à aversão ao 
risco. Por isso, é natural que se 
opte por escolhas mais conserva-
doras e que sejam facilmente mo-
bilizáveis". explica Filipe Garcia, 
ao Negócios. 

Para o analista do IMF, "há 
poucos incentivos a aplicar em de-
pósitos a prazo", daí que "muitos 
portugueses não se deem ao tra-
balho de aplicar ataxas tão baixas. 
Mas, como querem ter acesso ao 
dinheiro, também tendem a não 
aplicar em outros produtos finan-
ceiros". 

Apesar do peso cada vez maior 
dos depósitos à ordem, as aplica-
ções em depósitos com prazos 
acordados também aumentaram 
no período da pandem ia. As novas 
operações somaram 4.151 mi-
lhões de euros, cm abril, colocan-
do o "stock" acumulado nestas 
aplicações cm 87.226 milhões, 
mais 157 milhões de euros que Os 
87.069 milhões que estavam co-
locados nestes produtos no final 
de 2019. Do valor aplicado em de-
pósitos com termo, o grosso (71,5 
mil milhões de euros) está inves-

  

tido a menos de dois anos. 

Fundos e certificados 
com resgates 
Enquanto os depósitos consegui-
ram atrair investimento no s pri-
meiros meses do ano, outras apli-
cações registaram uma inversão 
da tendência positiva registada em 
2019. E o caso dos fundos de i n-
vestimento que, nos primeiros três 
meses. viram sairperto de 600 mi-
lhões de euros, anulando o saldo 
positivo que a indústria acumula-
va em 2020. No conjunto cio tri-
mestre, os fundos registam subs-
crições líquidas negativas de 56,9 
milhões. 

Com saldo negativo estão tam-
bém os certificados de poupança 
do Estado. Apesar de ainda serem 
um dos produtos que vão conse-
guindo atrair poupança, as entra-
das não são suficientes para com-
pensar os produtos subscritos 
com taxas muito superiores às 
atuais -- que atingiram a maturi-
dade e que não foram reinvestidos 
em novos certificados. 

Em janeiro, os certificados do 
Tesouro reOstaram uni volume de 
saídas de cerca de 700 milhões de 
euros, sendo que, deste valor, ape-
nas uma parte voltou a ser aplica-
da em novos certificados: os 
CTPC (Certificados do Tesouro 
Poupança Crescimento) tiveram 
subscrições líquidas de 402 mi-

  

lhões de euros em fevereiro. Ou 
seja, perto de 200 milhões não 
voltaram a ser aplicados. Entre ja-
neiro e abril, os certificados per-
derá 139 milhões de euros. 

Este movimento Avinha a ser 
antecipado pelo Governo. q ti e. no 
ano passado, chegou a antecipar 
contribuições negativas dos certi-
ficados do Tesouro devido ao fac-
to de muitos destes produtos atin-
girem maturidade. No Orçamen-
to suplementar apresentado na 
semana passada, o Executivo de 
António Costa voltou a realçar 
que se mantém "a expectativa de 
uni contributo limitado dos ins-
int mentos de aforro (149 milhões 
de euros), tendo em conta o incre-
mento das amortizações dos CT 
(Certificados do Tesouro) e 
CTPM (com maturidade em 
2020) e o pressuposto de um per-
fil de reinvestimento prudente". 

Prudente tem sido também a  

alocação de poupança em seguros. 
Segundo os dados da APS, as no-
vas contribuições para seguros 
PPR afundaram 75% face ao pe-
ríodo homólogo nos primeiros 
quatro meses do ano, para 345 mi-
lhões de euros, com a pandemia a 
ter impacto também nestes inves-
timentos, que nos últimos •anos 
conseguiram conquistar uma im-
portante parte das poupanças dos 
portugueses. 

"O mais normal numa crise, -
com aumento do desemprego e 
diminuição das horas extraordi-
nárias, é que as famílias com redu-
ção no rendimento disponível te-
nham de recorrer às suas poupan-
ças", nota o economista da IM E 
"No entanto, .as famil ias que man-
tiverem o seu rendimento irão, 
provavelmente, poupar mais pelo 
que o efeito agregado poderá não 
ser de diminuição da poupança", 
conclui Filipe Garcia. • 

A instabilidade criada pela pandemia da covid-19 está a penalizar os investimen 
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Inflação nula 
evita retornos 
reais negativos 

A manutenção das taxas de juro 
na Zona Euro em mínimos continua 
a ter impacto negativo nas 
rendibilidades das poupanças. 

DEPÓSITOS À ORDEM 
PESAM 43% DO TOTAL 
Saldo dos depósitos em milhões de euros 

Os depósitos a prazo continuam a 
atrair poupança, superando os 
153,9 mil milhões de euros. As res-
ponsabilidades à vista têm vindo a 
crescer e já pesam 43% do total. 
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Fonte: Banco de Portugal 

RESGATES DE 60 
MILHÕES NOS FUNDOS 
Valores em milhões de euros de resgates 

Os fundos de investimento nacio-
nais registaram subscrições líqui-
das negativas próximas de 60 mi-
lhões de euros, nos primeiros três 
meses do ano. 
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CERTIFICADOS COM 
SAÍDAS EM 2020 
Valores em milhões de euros de saidas 

Os certificados de poupança do Es- • 
tado registam um balanço anual ne-
gativo, com um volume de saídas de 
139 milhões de euros nos primeiros 
quatro meses do ano. 
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Fonte: Banco de Portugal 

Rentabilizar as poupanças 
continua a revelar-se uma ta-
refa difícil. Com as taxas dc 
juro em valores nulos e a ins-
tabilidade nos mercados fi-
nanceiros a afetar os prodti tos 
de risco, a maioria das apl ica-
ções sem risco apenas evita ta-
xas reais negativas pelo facto 
de a inflação não.  crescer. E a 
expectativa é que os juros das 
aplicações de baixo !ISCO con-
tinuem sem render. 

A remuneração dos novos 
depósitos a prazo situou-se, 
em abril, em 0,07%, segundo 
os dados do Banco dc Portu-
gal. Com taxas nulas naquele 
que é o produto que capta a 
maior parcela da poupança 
dos portugueses, Os aforrado-
res apenas não estão a ter per-
das de rendimento devido à 
taxa de inflação, que se si hiou 
em zero em março e abril, ten-
do mesmo baixado para valo-
res negativos em maio. 

O baixo nível da inflação 
tem, aliás, motivado preocu-
pações por parte do BCE, com 
a entidade a retórçar o recen-
te reforço do programa de 
compra de ativos com as pres-
sões defl acionistas qt persis-
tem. "Estas medidas não só 
impediram a economia de en-
trar em condições deprimidas 
e deflacionistas, corno tam-
bém contribuíram para apoiar 
oemprego e reduzir os riscos 
à estabilidade financeira", afir-
mou Lawirde, na semana pas-
sada, num discurso dirigido ao 
Parlamento Europeu. 

"A decisão de reforçar o 
programa de compras de 
emergência vai provar ter sido 
essencial para evitar uma re-
cessão ainda mais profunda e 
para acelerar o caminho da 
normalização", acrescentou a 
responsável. 

Sem esta "ajuda" extra, 
além de não ganharem, Os por-
tugueses estariam a ver o seu 
dinheiro desvalorizar nas cha-
madas aplicações sem risco, 
como os depósitos ou até os 
certificados. 

Os certificados de aforro 
pagam atualmente pouco mais 
de 0,7%, enquanto os CTPC 
rendem, em média, 1,39% 
para quem mantiver o produ-
to pelos sete anos. Ou seja, 
caso a inflação recupere até l% 
- abaixo do objetivo de 2% do 
Banco Central Europeu -, 
quem man tiver CA vai. ter um 
retorno real negativo de cerca 
de 0,3%. 

E se no ano passado os in-
vestidores conseguiam driblar 
os juros mínimos dos depósi-
tos ou até cios certificados do 
Estado em produtos com ris-
co, em 2020, a pandemia in-
verteu a tendência de ganhos 
que vigorava nos mercados fi-
nanceiros. A maioria dos fun-
dos geridos por entidãdes na-
cionais apresentava. no início 
de junho, desempen l u,s nega-
tivos, com os fundos de ações 
a liderarem as descidas, o )(1) 
quedas de dois dígitos.. 

PATRICIA ABREU 

Ti% 
TAXA DE JURO 
A remuneração paga 
nos novos depósitos 
a prazo está 
em níveis cada vez 
mais próximos 
de zero: 0,07%. 

Página 30



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 12,45 x 7,73 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 87051471 16-06-2020

 

egoc os 
Terça-feira, 16 de junho de 2020 Diário Ano XVI N.o 4264 € 2.50 

Diretor André Verissine Diretor adjunto Celso Filipe 
negocios.pt 

 

Oposição limitada na 
coligações negativas 
Num Orçamento retificativo cabe ao Governo 
decidir que artigos podem ser alterados, confirmam 
constitucionalistas. Partidos rejeitam esta leitura. 

Leão enfrenta deputados 
com muito por explicar 

As 10 perguntas a que o 
ministro terá de responder 
PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Municípios 

Lisboa reage 
à covid com 
odobro do 
investimento 
Câmara vai usar reserva 
guardada para pagar 
processo da Bragaparques. 
ECONOMIA 8 e9 

Imobiliário 

Indemnização 
a Vasco Pereira 
Coutinho ainda 
está em tribuna! 
EMPRESAS 15 

Poupança em 
depósitos sobe 
com pandemia 
Dinheiro à ordem nas contas disparou. Mais de 43% 
do montante aforrado está parado no banco. 
MERCADOS 18 e 19 

Fundos estrangeiros 
atrasam apoio a lojistas 
de centros comerciais 
EMPRESAS 16 e 1, 

Indústria 

Dupla de 
Famalicão 
compra fábrica 
de detergentes 
EIV1114.1,4, 

Radar  África 

Isabel dos 
Santos meteu 
o Candando no 
jogo de xadrez 

Ameaça de despedimentos 

na rede de hiperes tez soar 

o alerta no Governo 

angolano. 
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OPINIÃO 

A COR DO 
DINHEIRO 

O pretor António Costa 
CAMILO LOURENÇO 

Analista de economia 
camilolourenco®gmail.com 

O Governo manda um parecer ao Parla-
mento exortando os deputados a não pro-
porem alterações ao Orçamento retifica-
tivo. Como quem diz, a lei-travão também 
se aplica a um orçamento que corrige onde 
ooriginal falhou. 

O primeiro-ministro diz aos quatro ven-
tos que "ninguém no país entende a vonta-
de de perseguir (Mário) Centeno". O mes-
mo chefe de Governo que deu ordem aos de-
putados do PS para "empatarem" ao máxi-
mo a aprovação da lei do PAN (que aperta 
as regras para governan tes passarem para o 

• banco central). 

Já percebeu, caro leitor: o primeiro-mi-
nistro não-gosta que se lhe oponham. Veja-
mos o primeiro caso: um retificativo não é o 
original. Aliás, "retificativo" (ou suplemen-
tar) significa que aversão original do Orça-
mento não correu bem e tem de ser alterada. 
Ora se se trata de redesenhar o original, os 
deputados têm o dever de propor alterações. 
Não dá jeito ao Governo, que quer aprovar 
tudo à presSa (com receio de que a oposição 
modifique um retificativoque reconhece que 
oGoverno não tem dinheiro)? Sim, mas a de-

 

mocracia não se faz de pretores. 
Vamos ao segundo caso (Centeno no  

Banco de Portugal). A oposição andou a 
dormir e devia ter aprovado a lei há mais 
tempo? Devia.Ao fazê-lo agora está, na prá-
tica, a cozinhar um "ato administrativo": a 
lei tem o retrato de Centeno. Não é bonito. 
Mas se o Governo não gosta, tem bom re-
médio: pede ao Tribunal Constitucional 
para fiscalizar a constitucional idade. Pas-
sar a mensagem de que se está a perseguir 
Mário Centeno para impedir que a nova lei 
bloqueie a (vergonhosa) nomeação do ex-
-ministro para o banco central é compor-
tamento de pretor. E a democracia fez-se 
para acabar com pretores.  ■ 
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CAMILO LOURENÇO 

"Se se trata de 
redesenhar o 
original, os 

deputados têm o 
dever de propor 

alterações." 
PAGINA 24 
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EDITORIAL 

ANDRÉ VERÍSSIMO 
Diretor 
averissimo@negocios.pt 

Governador a 
qualquer custo 

s alvo algum fator muito extraordinário, Mário Cen-
teno vai mesmo ser o substituto de Carlos Costa à 
frente do Banco de Portugal, consumando-se o pla-
no há muito traçado pelo próprio, cozinhado e apu-

rado ao mais alto nível do poder. Até lá, a nomeação será 
campo de batalha político. 

O Bloco de Esquerda reforçou ontem as possibilidades do 
antigo ministro das Finanças. O que o pode separar do cargo 
de governador são as propostas de lei de PAN e PEV, aprova-
das na generalidade com os votos da direita, que impedem a 
nomeação de alguém que tenha exercido funções governati-
vas há menos de cinco anos. A dúvida é se chega a tempo de 
travar Centeno. Mariana Mortágua veio ontem dizer que o 
movimento não colaborará para que o processo legislativo seja 
"empatado, nem apressado". O que sinaliza a disponibilidade 
para, como pretende o primeiro-ministro e o PS, ouvir várias 
entidades - incluindo o Banco Central Europeu, segundo o 
Expresso - antes de haver uma votação na especialidade. 

A legislação proposta tem um problema de oportunida-
de. Uma revisão séria das regras de destituição e nomeação 
do governador não se lança em cima de um processo de subs-
tituição e com o objetivo de o condicionar. O tema é dema-
siado relevante para ser discutido em cima do joelho e fula-
nizado num caso. Sublinhe-se, no entanto, que a tentação 
de legislar "ad hoc" ou "ad hominem" não tem partido. 

Mário Centeno teve em cima da secretária uma refor-
ma da supervisão que também revia a nomeação do gover-
nador e reforçava os poderes da Inspeção-Geral de Finan-
ças na fiscalização do Banco de Portugal. As críticas, sobre-
tudo dos reguladores, foram tantas que acabou na gaveta. 

O primeiro-ministro quer Centeno no Banco de Portu-
gal, o novo ministro das Finanças vai propor, o Presidente 
da República "não vê problema". Com a ajuda de PCP e BE, 
o tempo legislativo deverá ser mais longo do que o tempo 
da nomeação. O que quer que seja aprovado, se o for, será 
para o mandato seguinte e não para este. Caso encerrado. 

O Governo aposta no argumento da competência, que o 
presidente cessante do Eurogrupo claramente tem. Mas, 
do ponto de vista das boas práticas de governo, esta é uma 
porta giratória por onde não deveria ser possível passar, 
porque não se o faz sem levar conflitos de interesse. A inde-
pendência é um dos maiores valores de um banco central. 
Ser liderado por um ministro acabado de sair do cargo, e 
que tanto peso teve na redefinição do setor bancário, enfra-
quece a perceção dessa independência.. Página 34
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Inquérito

49% dos portugueses 
acham que o Governo 
serve uma minoria
49% dos portugueses 
consideram que as políticas 
seguidas pelo Governo apenas 
servem o interesse de uma 
minoria e 26% sentem que não 
há democracia suficiente em 
Portugal. Os dados constam do 
último relatório Percepção da 
Democracia, da Dalia Research 
e da Rasmussen Global, com 
dados de 53 países.
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Contratação pública

CDS acusa Governo  
de “abrir portas  
à corrupção”
O líder do CDS acusou ontem o 
Governo de estar a “abrir portas à 
corrupção” e ao “amiguismo”, ao 
fazer contratação pública “sem 
controlo” e “eliminando regras 
da “transparência” durante a 
pandemia. Francisco Rodrigues 
dos Santos considerou que este 
é um sinal muito preocupante 
num país que tem de ser sério.
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Falta menos de um mês para terminar 

o mandato do governador do Banco 

de Portugal e o ex-ministro das Finan-

ças está cada vez mais perto de ser o 

sucessor de Carlos Costa. 

Depois do revés da semana passa-

da, os entraves que nasceram no Par-

lamento à ida de Mário Centeno para 

o banco central começam a perder 

força. É que o BE também considera 

que Centeno não tem condições para 

estar à frente do regulador da banca, 

mas não pelas mesmas razões que o 

PAN, o que pode esvaziar a iniciativa 

do partido que levou a debate, em 

cima da demissão do ministro, um 

projecto que ameaçava travar o pro-

cesso de transferência do Terreiro do 

Paço para a Rua do Comércio. 

O dia de ontem arrancou com a 

tomada de posse do novo ministro 

das Finanças. João Leão, que tem a 

braços um dé ce superior a 6%, se 

estreou como ministro a dizer que “o 

primeiro desa o é conseguir estabili-

zar o país em termos económicos e 

sociais”, protegendo as empresas e 

famílias, e lembrou que “só com cres-

cimento económico” se conseguirá 

“estabilizar as contas públicas”. As 

primeiras palavras do novo ministro 

eram, porém, ofuscadas pela polémi-

ca dos últimos dias. Depois de uma 

curta cerimónia de posse — com ape-

nas nove minutos —, António Costa 

disse que Mário Centeno é uma “hipó-

tese” para o Banco de Portugal, assi-

nalou que o ex-ministro tem “todas 

as condições do ponto de vista pes-

soal, pro ssional e todas as compe-

tências” e passou ao ataque: “Num 

Estado de direito democrático são 

inadmissíveis leis ad hominem com a 

função de perseguir pessoas (...). Não 

costumo comentar iniciativas parla-

mentares, mas pela gravidade dessa 

iniciativa não posso deixar de dizer 

que é absolutamente incompatível 

com o Estado de direito democrático 

haver leis que visam a perseguição de 

pessoas”.  

A crítica ia direitinha para o Parla-

mento, que aprovou na semana pas-

sada, na generalidade, um projecto 

de lei do PAN que impõe um período 

de nojo de cinco anos para uma tran-

sição de funções governativas para 

o lugar de governador do Banco de 

Portugal. 

No apoio a Centeno, o chefe do exe-

cutivo tem a seu lado o chefe de Esta-

do. Marcelo Rebelo de Sousa lembrou 

ontem aos jornalistas que já anterior-

mente tinha defendido que não via 

problema na ida de Mário Centeno 

para o Banco de Portugal. Mas Mar-

celo guardou para mais tarde o que 

virá a dizer, se o projecto do PAN for 

aprovado em votação nal global e 

seguir para a mesa do Presidente para 

promulgação. 

Costa foi ainda mais longe. O dia foi 

de contar apoios e o líder do Governo 

lembrou até que o próprio governa-

dor não vetou o nome de Centeno 

para seu sucessor. 

Na mesma manhã, chegavam 

declarações do lado do PSD que 

podiam deixar o Governo um pouco 

mais descansado. Depois de há 

meses Rio ter dito que não via pro-

blemas na ida de Centeno para o 

Banco de Portugal, mas que devia 

“mediar algum tempo” naquela pas-

sagem, em entrevista à Rádio Renas-

cença, o vice-presidente David Justi-

no declarava que o foco do partido, 

que votou ao lado do PAN, não era o 

ex-ministro das Finanças. “A nossa 

preocupação não é travar a ida de 

Centeno para o Banco de Portugal, é 

de nir um quadro entre a relação de 

uma entidade reguladora e lugares 

de decisão política, nomeadamente 

governamental”, disse, lembrando 

que o partido não vê com bons olhos 

o período de nojo de cinco anos que 

o PAN quer impor. 

Mas a verdadeira ajuda para as pre-

tensões de Costa chegou do Bloco de 

Esquerda, que não está disposto a 

aprovar a norma do PAN que impõe 

condições na passagem de funções 

governativas para o supervisor da 

banca. “Votaremos contra qualquer 

regra que impeça o titular de um car-

go público, cuja missão é defender o 

interesse público, de ocupar cargos 

de regulação, cujo mandato é, igual-

mente, a defesa do interesse público”, 

disse a deputada bloquista Mariana 

Mortágua numa conferência de 

imprensa. No entanto, isto não quer 

dizer que o Bloco apoie a ida de Cen-

teno para o lugar de Carlos Costa. 

“Entendemos que Mário Centeno não 

reúne as condições políticas para ser 

nomeado governador do Banco de 

Portugal e que o primeiro-ministro 

não deverá nomeá-lo, se a sua pro-

posta não obtiver apoio maioritário 

no Parlamento. Para o Bloco, esta 

deveria ser uma regra legal, tornan-

do-se uma escolha imperativa neste 

contexto”, a rmou a parlamentar, 

lembrando as decisões do ex-ministro 

nos dossiers Novo Banco e Banif.  

Isto signi ca que os bloquistas 

apoiam um dos pontos do projecto 

do PAN — aquele que defende que o 

parecer do Parlamento sobre a pes-

soa escolhida para governador deve 

ser vinculativo. Os bloquistas acres-

centam outra ideia que permite con-

cluir que di cilmente esta polémica 

terá consequências formais na 

nomeação de Mário Centeno. “Não 

será [este processo legislativo] a 

determinar os termos da substitui-

ção do actual governador do Banco 

de Portugal.” Leia-se: o que vier a 

mudar na lei tem de ser feito com o 

tempo necessário para que não seja 

considerada uma alteração legislati-

Não será  
[este processo 
legislativo]  
a determinar  
os termos da 
substituição do 
actual governador 
do Banco de 
Portugal 

Mariana Mortágua 
Deputadado BE

Centeno cada vez mais perto  
de liderar o Banco de Portugal
Costa lança Centeno, lembra apoio do 
actual governador e vê Marcelo dar a mão 
ao ex-ministro. Entraves no Parlamento 
começam a desfazer-se. BE não apoia 
Centeno, mas afasta-se da proposta do PAN

Parlamento
Marta Moitinho Oliveira

daniel rocha 15 junho 2020 tomada de posse de joao leao como mimnistro das financas
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DANIEL ROCHA

va pensada para uma pessoa. Um 

argumento também usado antes por 

António Costa. 

Segundo a lei actual, o governador 

do Banco de Portugal é nomeado pelo 

primeiro-ministro, sob proposta do 

ministro das Finanças. Esta será, por 

isso, uma das primeiras tarefas de 

João Leão, que foi secretário de Esta-

do do Orçamento de Mário Centeno 

desde 2015. 

Ontem, questionado sobre o futuro 

do ex-ministro, Leão disse que aque-

le não era o momento para falar des-

se assunto, mas adiantou que o nome 

de Centeno seria “uma excelente 

hipótese” e que “não vê nenhum 

inconveniente”.

marta.oliveira@publico.pt

O Governo fez chegar aos partidos, 

na sexta-feira, um parecer que recor-

da a obrigatoriedade de os Orçamen-

tos do Estado recti cativos ou suple-

mentares respeitarem a norma-tra-

vão (que impede aumento de 

despesas e redução de receitas). Foi 

o secretário de Estado dos Assuntos 

Parlamentares, Duarte Cordeiro, que 

partilhou o documento elaborado 

pelo Centro de Competências Jurídi-

cas do Estado e que é assinado pelo 

constitucionalista Carlos Blanco de 

Morais. 

No documento de 11 páginas, inti-

tulado Limites jurídicos à iniciativa 

legislativa superveniente dos deputa-

dos e grupos parlamentares no con-

texto de um processo de alteração da 

Lei do Orçamento do Estado em vigor, 

a que o PÚBLICO teve acesso, Blanco 

de Morais conclui pela impossibili-

dade de os partidos parlamentares 

apresentarem propostas de altera-

ção ao Orçamento Suplementar que 

alterem a orientação da proposta do 

Governo, aumentem a despesa ou 

diminuam a receita. 

A existência deste documento foi 

revelada por Luís Marques Mendes, 

no domingo à noite, na SIC. O comen-

tador disse que se tratava de “uma 

provocação do Governo enviar um 

parecer ao Parlamento a tratá-lo 

como uma direcção-geral”. Mendes 

recusou analisar a parte jurídica, 

deixando-a para os constitucionalis-

tas, mas não deixou de considerar o 

acto como “uma tentativa de intimi-

dação aos deputados”. 

Ontem, no nal da tomada de pos-

se do ministro de Estado e das Finan-

ças, João Leão, e dos seus quatro 

secretários de Estado, o primeiro-

ministro a rmou que o comentador 

estava “mal informado, porque o 

“Governo não anexou nada” ao 

Orçamento. E explicou que “o 

Governo entregou a proposta” de 

Orçamento Suplementar “sem qual-

quer parecer”. 

António Costa esclareceu que “o 

Costa tenta travar propostas  
que agravem o défice

São José Almeida

sao.jose.almeida@publico.pt

las da Lei do OE em vigor que exce-

dam o objecto da proposta de lei 

governamental”. 

O parecer sustenta ainda que “a 

Assembleia da República não tem 

competência para proceder a modi-

cações na Lei do Orçamento do 

Estado que não se inscrevam no 

âmbito da proposta do Governo, sob 

pena de violação do equilíbrio cons-

titucional de poderes que inere à 

relação duciária entre os dois 

órgãos”. 

“A doutrina dominante é unânime 

em considerar que a norma-travão 

do n.º 2 do Art.º 167.º da CRP limita 

as iniciativas legislativas supervenien-

tes dos deputados e grupos parla-

mentares durante um procedimento 

de alteração da Lei de Enquadramen-

to Orçamental em vigor activado por 

uma proposta de lei do Governo, as 

quais, incidindo sobre a mesma pro-

posta, impliquem uma redução das 

receitas ou diminuição das despe-

sas”, lê-se também no documento. E 

acrescenta que “o Acórdão n.º 317/86 

do Tribunal Constitucional rati ca 

este entendimento sobre o conteúdo 

a norma-travão, associado à reserva 

de iniciativa governamental.

Parecer jurídico foi partilhado no Parlamento  por Duarte Cordeiro

 167.º 
é o artigo da Constituição cujo n.º 2 
prescreve que os partidos não podem 
apresentar propostas que aumentem 
a despesa ou diminuam a receita 
previstas no orçamento durante  
o ano a que este diz respeito

O QUE ELES DIZEM

“[Mário Centeno] 
 tem todas as condições, 
do ponto de vista 
pessoal, [para ser 
governador do Banco  
de Portugal]” 
António Costa 
Primeiro-ministro 
 
“Num Estado de direito 
democrático, são 
inadmissíveis leis ad 
hominem” 
Idem 
 
 
“A nossa preocupação 
não é travar a ida de 
Centeno para o Banco de 
Portugal, é definir um 
quadro entre a relação 
de uma entidade 
reguladora e lugares de 
decisão política” 
David Justino 
Vice-presidente do PSD 

 
 
“Votaremos contra 
qualquer regra que 
impeça o titular de um 
cargo público, cuja 
missão é defender o 
interesse público, de 
ocupar cargos de 
regulação, cujo mandato 
é, igualmente, a defesa 
do interesse público” 

Mariana Mortágua 
Deputada do BE

secretário de Estado dos Assuntos 

Parlamentares é que partilhou com 

os diferentes partidos um parecer 

que segue um acórdão muito conhe-

cido do Tribunal Constitucional”, 

parecer que serve para “refrescar a 

memória” de que “a lei-travão tam-

bém se aplica” aos Orçamentos Rec-

ti cativos. 

No parecer, Blanco de Morais 

suporta a sua conclusão recorrendo 

ao ponto 2 do Artigo 167.º da Consti-

tuição da República Portuguesa 

(CRP), que institui a norma-travão, 

ao Acórdão 317/86 do Tribunal Cons-

titucional e em obras de Direito 

Constitucional da sua autoria, bem 

como de outros constitucionalistas 

como Gomes Canotilho, Vital Morei-

ra, Jorge Miranda, Tiago Duarte, Gui-

lherme d’Oliveira Martins, Guilher-

me Waldemar d’Oliveira Martins e 

Maria d’Oliveira Martins. 

Blanco de Morais conclui que “a 

teleologia constitucional da iniciativa 

reservada sobre alterações orçamen-

tais que a lei fundamental consagra 

em favor do mesmo Governo proíbe, 

sob pena do esvaziamento ou depre-

ciação desse instituto, a admissibili-

dade de iniciativas supervenientes 

dos deputados e grupos parlamen-

tares que modi quem outras parce-

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

se público

tágua 
BE
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PUBLICIDADE

Casa  
da Música  
A tempestade 
que ninguém        
   viu chegar  
               Cultura, 28 a 30

Neurociência  
A solidão altera a forma 
como o cérebro representa 
os laços entre as pessoas 
Ciência, 26 
 
Futebol  
Sporting e Benfica no topo 
da Europa no campeonato 
dos penáltis a favor 
Desporto, 38
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Pandemia garante mais dinheiro 
do Estado ao Novo Banco em 2021 
Para lá dos 2,9 mil milhões gastos em imparidades, o contrato com a Lone Star prevê uma injecção automática 
de capital público no Novo Banco num “cenário de extrema adversidade”, como uma pandemia Economia, 18

Costa lança ex-ministro, 
Marcelo dá um empurrão e 
entraves no Parlamento com 
projecto do PAN começam a 
desfazer-se p8/9 e Editorial

Separadores de acrílico vão 
ser instalados a 30 de Junho. 
Juízes queixam-se de uso de 
máscara e viseira. Já há 
sessões adiadas p12

Protestos anti-racismo estão 
a dar força à mayor de 
Atlanta e a Kamala Harris. 
Biden anuncia a sua escolha 
em Agosto p22/23

Centeno cada 
vez mais perto 
do Banco  
de Portugal

Divisórias nos 
tribunais só 
chegam perto 
das férias

Joe Biden 
pressionado a 
escolher mulher 
negra para “vice”

DANIEL ROCHA

ISNN-0872-1548

Resíduos deviam ter saído 
do país há 22 anos. A 
Associação Zero diz que 
depósito é um grave risco 
ecológico para o solo e as 
águas super ciais p2/3

Descobertas 
30 mil 
toneladas  
de resíduos 
perigosos 
em Setúbal

Shoppings de Lisboa reabriram  
na segunda-feira com mais 
infecções desde 20 de Abril 
Sociedade, 14

           Cultura,
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Podcast
Liliana Borges

O ex-primeiro-ministro 
aponta “erros muito graves 
na forma como foi gerido  
o processo” que levou  
à guerra no Iraque

O antigo primeiro-ministro e ex-pre-

sidente da Comissão Europeia, José 

Manuel Durão Barroso, repete que 

não gosta de fazer “julgamentos 

hipotéticos retroactivos”, mas numa 

entrevista ao novo podcast da Fun-

dação Luso-americana para o Des-

envolvimento (FLAD), recorda um 

dos momentos mais tensos da sua 

passagem pelo Governo português: 

a Cimeira das Lajes. E se fosse hoje, 

confessa, “provavelmente não teria 

a mesma posição” que adoptou à 

data. Na mesma entrevista ao Atlan-

tic Talks, o actual chairman do ban-

co Goldman Sachs descarta que 

tenha sido o seu papel na Cimeira 

das Lajes que o empurrou para Bru-

xelas, onde tinha “um gabinete 

maior do que a Sala Oval da Casa 

Branca”. 

Ainda que ressalve que, com a 

informação que tinha à data, man-

teria a mesma decisão, o ex-primei-

ro-ministro admite que, se soubesse 

o que sabe hoje, “provavelmente 

não tinha tomado a mesma posição” 

que tomou como an trião da Cimei-

ra das Lajes, encontro que ditou o 

início da guerra contra o regime ira-

quiano de Saddam Hussein. 

Durão Barroso confessa 
que hoje “não teria  
a mesma posição”  
na Cimeira das Lajes

A reunião decorreu em 2003, na 

Base das Lajes, nos Açores, e juntou 

os então primeiros-ministros britâ-

nico, espanhol e português e o Pre-

sidente norte-americano. George W. 

Bush (EUA), Tony Blair (Reino Uni-

do) e José María Aznar (Espanha) 

foram recebidos por Durão Barroso 

na tarde de 16 de Março de 2003 e 

quatro dias depois arrancaria o ata-

que ao regime de Saddam Hussein. 

Hoje, Durão Barroso considera que 

“houve erros muito graves na forma 

como foi gerido o processo” que 

conduziria à guerra no Iraque. 

“A ideia de querer ‘limpar’ toda a 

administração do Iraque foi um erro 

completo. É uma ideia que vem da 

desnazi cação, que os alemães e os 

Aliados zeram na Alemanha a 

seguir a Hitler, mas não era sensato 

fazê-lo ali”, avalia. Apesar de ressal-

var que não tem “pena nenhuma” 

de Saddam Hussein, o ex-líder social-

democrata considera que “a situa-

ção foi mal gerida” e que se geraram 

forças que não foram antecipadas. 

“Na altura, eu várias vezes perguntei 

ao então Presidente dos EUA, quan-

do ele me dizia a mim e aos outros 

que estava garantida a vitória: então 

e ‘after’? E no dia a seguir?”, conta. 

Como resposta, Durão Barroso terá 

ouvido que “as coisas estariam mais 

ou menos garantidas”. “É fácil hoje 

dizer que foi um erro”, nota. 

“Não foi uma posição ideológica 

ou belicista”, esclarece, garantindo 

que foi “uma posição ponderada”. 

“Sei que é legitimamente controver-

sa, até porque infelizmente não se 

concretizou aquilo que nos tinha 

sido comunicado”, lamenta. 

Apesar do seu papel na Cimeira 

das Lajes. Durão Barroso descarta 

que tenha sido isso que o empurrou 

para a presidência da Comissão 

Europeia e contrapõe que talvez 

“até tenha sido uma di culdade” 

acrescida. “Não se pode ser presi-

dente da Comissão Europeia sem o 

apoio forte da França e da Alema-

nha”, argumenta, para lembrar que 

Jacques Chirac, opositor da inter-

venção dos EUA no Iraque, era o 

Presidente francês à data da sua 

nomeação para Bruxelas. “É impor-

tante notar que, apesar dessa posi-

ção que eu tomei na questão dos 

Açores, eles não se opuseram”, 

sublinha. “Não é fácil ser eleito pre-

sidente da Comissão Europeia e 

sobretudo duas vezes. Até agora nin-

guém foi mais”, vinca.

A Cimeira das Lajes decorreu  
a 16 de Março de 2003 Página 40
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manuel.carvalho@publico.pt

Um problema chamado Mário Centeno

M
ário Centeno tem todas as 

competências técnicas e 

credibilidade para ser o 

próximo governador do 

Banco de Portugal (BdP). 

Pelo seu passado recente nas 

Finanças, é merecedor do lugar que 

ambiciona. Mas, mesmo que haja 

concordância nestas duas 

premissas, Mário Centeno não 

deveria ser nomeado pelo Governo 

para esse cargo. Porque o trânsito de 

um papel no Governo onde geriu as 

nanças públicas, onde tomou 

decisões com impacte no sistema 

nanceiro e onde deixou um dos 

seus del ns não garante a 

indispensável distância e 

independência que se exige a um 

regulador; porque vai contribuir 

para a sensação recorrente de que o 

Governo e o PS têm uma persistente 

tentação em controlar todas as 

instâncias de poder; e porque a sua 

mais do que provável indicação para 

o cargo deixa no ar a sensação de 

que em causa está um prémio 

pessoal, a expensas da coisa pública, 

que não cabe em nenhuma das 

categorias da ética republicana. 

Mário Centeno pode, na aparência, 

ser uma solução para o BdP, mas, na 

realidade, é um problema. Para ele, 

que, ao deixar o Governo num dos 

momentos mais críticos da vida do 

país, se vai embrulhar na legítima, 

embora provavelmente injusta, 

suspeita de que trocou a 

responsabilidade de gerir a crise por 

um bom emprego. Para o Governo, 

que se vai contaminar na igualmente 

legítima suspeita de que gosta de ser 

uma agência de empregos. Para o 

ministro João Leão, que terá mais 

di culdade em deixar de ser visto 

como uma criatura do eventual 

futuro governador. E, ponto crítico, 

para a supervisão, que volta a ser 

vista como uma teia de suspeições 

feita de vínculos políticos ao 

Governo e de boas relações pessoais. 

Passos Coelho chamou para o 

cargo Carlos Costa, um homem com 

um passado pro ssional longo e 

credível e um distanciamento da 

política notório e nem isso bastou 

para que muitas das suas decisões 

caíssem no crivo das acusações do 

favor político. Centeno não terá a 

mesma margem. Até porque terá 

certamente de agir sobre decisões 

ou contextos que têm a sua chancela 

de ministro. E depois de o 

Parlamento ter aprovado na 

generalidade um período de nojo 

para o trânsito da política para a 

supervisão, uma manobra duvidosa 

mas com impacte na opinião 

pública, Centeno será sempre 

avaliado à luz do seu passado 

político e não na perspectiva das 

suas competências para a 

supervisão. Na vida pública, o que 

parece, por vezes, é, e Mário 

Centeno jamais deixará de parecer o 

que, de facto, foi: um ministro que 

trocou o Governo pelo BdP. Tem 

tudo para correr mal.

Manuel Carvalho
Editorial
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Parlamento

PCP interpela 
Governo sobre 
direitos e salários
A interpelação do PCP ao 
Governo, na sexta-feira no 
Parlamento, será centrada “na 
protecção, nos direitos e nos 
salários dos trabalhadores no 
actual contexto económico e 
social”, marcado pela pandemia 
de covid-19. Estes têm sido 
temas recorrentes no discurso 
dos comunistas.
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O SOBE 
JOSÉ 
SOEIRO 
DEPUTADO DO BLOCO 

O BE entregou à 
Autoridade para 
as Condições do 
Trabalho (ACT) 64 
denúncias sobre 
"abusos laborais" 
na pandemia no 
Grande Porto. 

ALEXANDRA 
LEITÃO 
MIN. MODERN. ESTADO 

A Frente Comum 
realiza na próxi-
ma semana um 
plenário nacional 
em frente ao mi-
nistério, em defe-
sa dos serviços 
públicos. 
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MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO 

TAP DIZ QUE "TUDO SERA FEITO" 

A Administração da TAP garantiu ontem, duran-
M te uma reunião com quatro sindicatos repre-
sentativos de funcionários, que "tudo será feito" 
para a "manutenção dos postos de trabalho", revela 
um comunicado divulgado pelas estruturas sindi-
cais. Devido à reestruturação da companhia, em 
resultado da crise e como contrapartida ao apoio 
financeiro do Estado, dos 10 mil trabalhadores, 
1200 estarão em risco de perder o emprego. 
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MAIS&MENOS 

EMPRESA DE AMARES 

FALÊNCIA DOLOSA 

MI 
O Ministério Público 
acusou os dois geren-

tes de uma empresa de 
Amares de insolvência do-
losa agravada, por alega-
damente terem feito "de-
saparecer" património 
que deveria servir para 
pagar aos credores, 
anunciou ontem a Procu-
radoria-Geral Distrital do 
Porto. 

PANASOUEIRA 

ACORDO NA MINA 
Os mineiros da Panas-

 

queira' desconvocaram 
a greve que tinha inicio on-
tem, depois deterem che-
gado a acordo com a em-
presa para um aumento de 
2,75%. anunciou o Sindica-
to dos Trabalhadores da In-
dústria Mineira. "Trata-se 
de um esforço extra, em 
nome da paz social e para 
evitar prejuízos maiores 
para todos", revelou a ad-
ministraçóo da empresa. 
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BE denuncia 
"abusos laborais" 
no Grande Porto 

Dossier entregue pelo deputado José Soeiro 
inclui 64 denúncias. Porto lidera lista de queixas 

DESEMPREGO  O Bloco de 
Esquerda (BE) entregou on-
tem à Autoridade para as 
Condições do Trabalho 
(ACT) 64 denúncias sobre 
"abusos laborais" durante a 
pandemia no Grande Porto, 
lamentando que "os precá-
rios sejam as primeiras víti-
mas da covid-19 no mundo 
laboral". 

"Há empresas que estão a 
beneficiar do lay-off, mas 
ao mesmo tempo estão a 
descartar trabalhadores. E 
empresas que, formalmen-
te, não estão a despedir por-
que são trabalhadores a pra-
zo ou contratados por em-
presas de 'outsourcing' ou a 
recibo verde, mas o facto é 
que muitas empresas estão 
a receber o apoio do Estado 
depois de terem descartado 
trabalhadores precários", 
disse à agência Lusa o depu-
tado José Soeiro. 

O dossier que o BE compi-
lou inclui 64 denúncias, al-
gumas delas "já resolvidas, 
mas que servem de alerta 
das várias estratégias adota-
das pelas empresas", disse o 
deputado, exemplificando 
com os casos de `call cen-
ters' que "estavam a resistir 
a passar ao teletrabalho, 
mas já passaram". 

INVICTA COM MAIS QUEIXAS 
O levantamento dos blo-
quistas, que inclui nove 
concelhos do Grande Porto, 
coloca o Porto no topo das 
denúncias com 26 casos, se-
guindo-se Gaia com 10 e 
Maia com 11. Vila do Conde 
regista sete e Matosinhos 
seis, enquanto os concelhos 
de Póvoa de Varzim, Santo 
Tirso, Trofa e Valongo apa-
recem com uma cada um. 

"No período inicial houve 
uma estratégia de imposi-
ção unilateral de férias e 
também se registaram em-
presas que não garantiram 
de imediato o direito ao te-
letrabalho e, agora que vol-
tou a não ser uma norma 
imperativa, há empresas 
que estão a resistir quando 
os trabalhadores solicitam  

o teletrabalho. Soma-se o 
incumprimento das nor-
mas de proteção, saúde e se-
gurança", resumiu José 
Soeiro. 

Na reunião de ontem, o 
BE ficou a saber que a ACT 
está a acompanhar denún-
cias publicadas no site des-
pedimentos.pt criada por 
este partido político e a fa-
zer ações inspetivas, mas os 
bloquistas temem que a 
"vaga de abusos continue 
ou se intensifique". 

"Foi conferida à ACT um 
novo poder de suspender os 
despedimentos que te-
nham indícios de ilicitude. 
Ficámos a saber que foi uti-
lizada apenas sete vezes. 
Parece-nos que é um ins-
trumento que pode ser po-
tenciado, alargado e conso-
lidado do ponto de vista da 
lei", defendeu o BE. o 

DETALHES 

ACT reforçada 
A ACT do Grande Porto 
conta com mais 10 inspeto-
res estagiários, 13 inspeto-
res que vieram da ASAE e 
áreas como educação, fi-
nanças e inspeção de jogos, 
estando a ser recrutados 
três técnicos superiores. 

Número insuficiente 
A perceção do BE no con-
tacto com os trabalhadores 
é que, "apesar do reforço 
de meios na ACT ainda é 
insuficiente porque existe 
uma vaga de abusos muito 
grande". "Existe a expec-
tativa dos trabalhadores de 
que a ACT possa estar no 
terreno, a acompanhar e a 
intervir de forma célere", 
apontou José Soeiro. O de-
putado do BE frisou, ain-
da, que "a proibição a uma 
empresa de despedir tem 
de inclui os precários". 
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PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

Leão enfrenta deputados 
com muito por explicar 
O que parecia serem favas contadas - aprovar um retificativo que todos sabem ser 
necessário - pode-se transformar num combate com custos políticos para o novo ministro 
das Finanças. Nos últimos dias, acumularam-se polémicas. 

MARGARIDA PEIXOTO 

margaridapeixoto@negocios.pt 

j

oão Leão terá esta ter-
ça-feira o seu primei-
ro embate corno mi-
nistro das Finanças, no 
Parlamento. À primei-

ra vista, o desafio parecia relativa-
mente fácil: toda a oposição está 
sensibilizada - até pelo Presiclen-
te da República - para a necessi-
dade de deixar o Governo retificar 
a lei do Orçamento do Estado para 
financiar a crise provocada pela  

pandemia de covid-19. Mas nos úl-
timos dias o terreno político aque-
ceu e não faltam dossiês onde o re-
cém-ministro se pode queimar. 

Conhecido como o homem 
forte do Governo para controlar a 
despesa, João Leão terá agora a di-
ficil tarefa de gerir as despesas pú-
blicas com rigor, mas descolando-
-se da imagem de homem impla-
cável na recusa de pedidos de gas-
tos adicionais por parte dos servi-
ços públicos. 

O Orçamento retificativo que 
vai defender na Assembleia da Re-
pública mostra que o défice orça-
mental de 6,3% do P1 B que é es-
perado pelo Governo para este 
ano resulta muito mais da quebra  

da receita do que de aumentos de 
despesa decididos para amparar 
famílias e empresas na reação à 
crise - tuna característica da es-
tratégia governativa que poderá 
não ser bem acolhida pela esquer-
da. 

Em contrapartida, terá de ex-
plicara disponibilidade de verbas 
encontrada pelo Governo para 
atender seja aos pedidos de reca-
pitalização sucessivos do Novo 
Banco - o presidente da institui-
ção financeira,António Ramalho, 
já disseque será preciso novo re-
forço cm 2021 - seja à TAP, que 
com a crise sanitáriae as medidas 
de confinamento decididas agra-
vou a sua situação financeira. 

2021: um presente 
envenenado 
Apesar de a audição agendada 
para esta manhã ser sobre o Orça-
mento retificativo, é possível que 
os partidos queiram confrontar o 
novo ministro com algumas das 
promessas que o seu antecessor, 
Mário Centeno, deixou antes de " 
sair do cargo. 

Desde logo, poucOs dias antes 
de se demitir cio cargo de ministro 
daS Finanças, Çenteno garantiu 
numa entrevista àAritena 1 que o 
Governo não recorreria à austeri-
dade para controlar as contas pú-
blicas. Porém, nessa mesma entre-
vista, o ministro não garantiu que 
não fosse necessário interromper  

as atualizações salariais à função 
pública, já no próximo ano, por 
causa da crise. 

Agora, será João Leão a ter de 
descalçar a bota e explicar se vai 
manter as atualizações salariais e 
as progressões na carreira dos fun-
cionários públicos, conforme es-
tava prometido, ou se vai, pelo 
contrário, optar por alguma for-
ma de austeridade. 

Do mesmo modo, está por es-
clarecer se o Governo mantém a 
promessa de redução dos impos-
tos na ordem dos 200 milhões de 
erros no próximo ano, conforme 
estava previsto, ou se deixa o alí-
vio da carga fiscal, urna das bata-
lhas da direita, pelo caminho. ■ 

João Leão tomou 
posse mas 
Centeno marcou 

João Leão tomou posse esta se-

gunda-feira como ministro das 

Finanças. A cerimónia foi cur-

ta e ficou marcada pelas decla-

rações de Leão, mas sobre Má-

rio Centeno e a sua eventual ida 
para governador do Banco de 

Portugal. "Sim, é óbvio que é 

uma boa hipótese. É uma exce-

lente hipótese", disse, quando 
confrontado pelos jornalistas 

com a afirmação do primeiro-

-ministro, de que o anterior mi-
nistro das Finanças "é uma hi-

pótese" para o cargo. Apesar 

de ter defendido que não era o 
momento oportuno para falar 
sobre o assunto, João Leão aca-
bou por dizer que não vê pro-
blemas na escolha: "Mas não 
vejo, obviamente, nenhum in-
conveniente", frisou. 

Fotografia: Tiago Petinga/Lusa 
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GARANTE QUE NÃO 
HAVERÁ AUSTERIDADE? 
Esta é uma questão transversal e 
não específica sobre o Orçamento 
retificativo, mas que é natural que 
os deputados coloquem durante a 
audição, até para comprometer 
politicamente João Leão com uma 
resposta. Mesmo antes de se demi-
tir do cargo de ministro das Finan-
ças, Mário Centeno prometeu que 
o GoverRo não iria recorrer à aus-
teridade para controlar as contas 
públicas e corrigir o défice orça-
mental. Agora, é preciso verificar 
se a promessa é mantida e reafir-
mada por João Leão. 

É PRECISO MAIS CAPITAL 
NO NOVO BANCO? 
O tema do Novo Banco voltou a 
aquecer nos últimos dias. O presi-
dente da instituição financeira, An-
tónio Ramalho, já esclareceu que 
deverá ser preciso mais capital, 
mas apenas em 2021 - e não este 
ano, como inicialmente foi inter-
pretado. Seja como for, será preci-
so esclarecer como é que o Gover-
no voltará a encontrar forma de fi-
nanciar o Novo Banco, num am-
biente de forte pressão sobre as 
contas públicas. Os deputados 
também podem tentar comprome-
ter João Leão com a promessa de 
que o valor limite previsto no me-
canismo de capital contingente 
não será ultrapassado e que novas 
injeções ficarão dependentes de 
novas auditorias ao banco. 

HAVERÁ AUMENTOS NA 
FUNÇÃO PÚBLICA? 
Na última entrevista que deu en-
quanto ministro das Finanças, Má-
rio Centeno não garantiu que será 
possível manter a promessa de au-
mentos salariais na função públi-
ca, pelo menos à taxa de inflação. 
Caberá a João Leão explicar como 
é que esta dúvida se conjuga com 
a promessa de que não haverá aus-
teridade na resposta ao desequilí-

  

brio nas finanças públicas provo-
cado pela atual crise económica. 

MANTÉM PROMESSA 
DE CORTAR IMPOSTOS? 
Outra promessa em cima da mesa 
é a redução dos impostos, na or-
dem dos 200 milhões de euros, no 
próximo ano. O Governo nunca de-
talhou como pretendia concretizar 
esta iniciativa, mas o momento da 
preparação do próximo Orçamen-
to do Estado aproxima-se cada vez 
mais. Será preciso explicar se esta 
medida se mantém e, caso seja 
suspensa, como é que isso se con-
juga com a promessa de não haver 
austeridade. 

QUE USO FARÁ DAS 
CATIVAÇÕES? 
João Leão é conhecido nos basti-
dores por ser o homem do Gover-
no que gere as despesas com mão 
de ferro. Enquanto secretário de 
Estado do Orçamento, coube-lhe 
por diversas vezes decidir se liber-
tava cativos aplicados à despesa 
dos serviços. Agora, enquanto mi-
nistro, e num ambiente em que 
será preciso controlar a despesa 
pública, terá de explicar como vai 
utilizar as cativações na gestão or-
çamental - que serviram em 2016 
como veículo de austeridade, ao 
tornar-se em cortes definitivos à 
despesa que tinha sido aprovada. 
Quando foi anunciado como o su-
cessor de Centeno, João Leão evi-
tou confirmar a ideia de que é im-
placável a recusar mais despesa, 
mas manteve a mensagem de que 
será preciso rigor. 

OE SUPLEMENTAR É À 
PROVA DE BALA? 
Uma das questões específicas so-
bre este Orçamento retificativo é 
perceber em que medida está ga-
rantido que não será preciso pedir 
nova autorização de aumento dos 
limites de endividamento público 
até ao final do ano. O cenário ma-

  

croeconómico que serviu de base 
à construção deste orçamento só 
é comparável ao da Comissão Eu-
ropeia, que foi divulgado em maio. 
As instituições que entretanto pu-
blicaram projeções depois dessa 
data apresentam cenários mais 
pessimistas. Caso a expectativa do 
Governo se revele errada, o Orça-
mento retificativo terá margem 
para acomodar uma queda maior 
da economia? Qual é a margem 
que tem subjacente? Até onde 
pode cair o PIB, e subir o défice or-
çamental, sem ser preciso novo re-
tificativo? 

OE SUPLEMENTAR TEM 
MARGEM PARA MEXIDAS? 
Outra questão polémica que se co-
locou nos últimos dias diz respei-
to à possibilidade de a oposição in-
troduzir alterações ao Orçamento 
retificativo, na fase de apreciação 
parlamentar. Antecipando alguns 
movimentos dos partidos, o Gover-
no fez chegar um parecer à Assem-
bleia da República onde argumen-
ta que a norma-travão impede os 
partidos de tomar medidas que au-
mentam a despesa ou reduzem a 
receita, para o ano em curso. Mas 
este entendimento é polémico. 
João Leão deveria esclarecer se o 
Orçamento comporta margem 
para mexidas por parte dos parti-
dos, e qual a dimensão da margem 
orçamental prevista. 

COMO É QUE A TAP 
IMPACTA AS CONTAS? 
A Comissão Europeia já autorizou 
oapoio de liquidez por parte do Es-
tado à TAP, determinando que esta 
medida de emergência não vai tra-
zer vantagens concorrenciais à em-
presa. Mas os detalhes da opera-
ção ainda não são conhecidos, o 
que impede, neste momento, de 
ter a certeza sobre os impactos da 
medida nas contas públicas. Como 
é que este apoio vai afetar a dívi-
da pública? Já está previsto na pro-

  

jeção apresentada para este ano, 
de 134,4% do PIB? E vai impactar 
odéfice orçamental além dos 6,3% 
do PIB previstos para 2020? 

RESPOSTA À CRISE É MAIS 
NACIONAL OU EUROPEIA? 
No Orçamento suplementar, o Go-
verno identifica que montante de 
financiamento do Programa de Es-
tabilização Económica e Social 
(PEES) é garantido pelo Orçamen-
to do Estado, que parte deste fi-
nanciamento consiste num em-
préstimo através do SURE (o me-
canismo de emergência europeu 
para atenuar os efeitos da crise no 
desemprego), quanto vem de fi-
nanciamento das regiões, e qual o 
valor do financiamento consegui-
do através de fundos europeus, 
tanto para famílias como para em-
presas. Contudo, não resulta claro 
do documento qual o peso do fi-
nanciamento nacional, versus o co-
munitário. Desde logo, por exem-
plo, o endividamento das regiões 
só pode ser feito com aval da Re-
pública. O Negócios questionou o 
Ministério das Finanças sobre este 
assunto, mas não foi possível ob-
ter esclarecimentos até ao fecho 
da edição. 

PORQUE É QUE O DÉFICE 
CAI MAIS PELA RECEITA? 
Se num primeiro momento as es-
timativas do Governo apontaram 
para uma degradação das contas 
públicas sobretudo pelo lado da 
despesa - porque é preciso dar 
apoios adicionais às famílias e às 
empresas e deixar operar os me-
canismos que já existem, ao mes-
mo tempo haverá que aumentar o 
investimento público - nos últimos 
dias as previsões da quebra de re-
ceita foram revistas em forte alta. 
João Leão deveria explicar porque 
é que o Governo não está a tomar 
mais medidas do lado da despesa 
para amparar a economia na cri-
se. ■  MP 

CALENDÁRIO 

As datas do 
OE suplementar 
no Parlamento 

Depois de ter sido apresentada 
no passado dia 9 de junho no 
Parlamento, a proposta de Or-
çamento retificativo deverá ver 
concluído o seu percurso legis-
lativo no início de julho. 

16 DE JUNHO 
O ministro de Estado e das Fi-
nanças, João Leão, e a ministra 
do Trabalho, Solidariedade e Se-
gurança Social, Ana Mendes to-
dinho, serão ouvidos em audi-
ção parlamentar, no âmbito da 
apreciação do diploma na gene-
ralidade. Terão de responder 
aos deputados das comissões. 

17 DE JUNHO 
A proposta de Orçamento suple-
mentar do Governo sobe a ple-
nário já na próxima quarta-fei-
ra, 17 de junho, e a votação na 
generalidade está marcada para 
o dia seguinte. Os partidos têm 
apoiado a necessidade de um re-
tificativo, para responder à cri-
se provocada pela pandemia, 
pelo que esta primeira votação 
não deverá trazer surpresas. 

24 DE JUNHO 
A seguir à primeira discussão, 
na generalidade, abre-se um pe-
ríodo de debate na especialida-
de, em que o PS e o Governo te-
rão certamente de negociar com 
os outros partidos, que, à es-
querda e à direita, avisaram já 
que vão avançar com iniciativas. 
Sobre a mesa estará a questão 
de se saber se as propostas de 
alteração da oposição poderão 
passar se comportarem aumen-
tos de despesa. Para este perío-
do, estão marcadas quatro au-
dições em comissão, das equi-
pas governativas da Saúde, Eco-
nomia, Trabalho e Finanças. Na 
última semana de junho decor-
rerão as votações na especiali-
dade, artigo a artigo. 

3 DE JULHO 
A expectativa é que a votação fi-
nal global decorra no dia 3 de ju-
lho, com a iniciativa legislativa 
a subir de novo ao plenário do 
Parlamento. 

perguntas a que João 
Leão devia responder 

Há dúvidas específicas que resultam do Orçamento 
suplementar, mas também há questões sobre o futuro 
próximo que são fundamentais esclarecer. 
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PR I M EI RA LINHA ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

Oposição limitada 
nas coligações negativas 
Formalmente, num Orçamento retificativo, a iniciativa sobre os artigos e as 
rubricas que se alteram é do Governo, confirmam os constitucionalistas ouvidos 
pelo Negócios. Mas os deputados aprovam ou rejeitam o que quiserem. 

Miguel Baltazar 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA* 

catarinapereira@negocios.pt 

F. A
 provável que a nova 

equipa das Finanças 
queira poupar a ener-
gia que o Governo tem 

gasto com as enormes coligações 
negativas que ameaçaram formar-
-se durante os últimos orçamen-
tos e que acabaram por desvane-
cer, como aconteceu com a redu-
ção do IVA da eletricidade ou a re-
cuperação integral do tempo de 
serviço dos professores. Formal-
mente, num retificativo, cabe ao - 
Governo decidir que artigos são 
alterados, não tendo a oposição 
grande margem para modificarre-
ceitas ou despesas, segundo con-
firmam constitucionalistas ouvi-
dos pelo Negócios. Na prática, po-
rém, são os deputados que apro-
vam as-alterações propostas pelo 
Governo, pelo que tudo depende-
rá da pressão colocada durante a 
negociação. 

Foi o Governo que veio lem-
brar que desta vez as regras são di-
ferentes: num parecerenviado aos 
deputados, o Executivo cita um 
acórdão de 1986 do Tribunal 
Constitucional para explicar o que 
é que os deputadas não podem fa-
zer num "Orçamento retificativo" 
- expressão que o Executivo tem 
evitado e que surge entre aspas. 
Assim, Os deputados não podem 
alterar normas ou "parcelas" do 
Orçamento original que o Gover-
no não quis alterar:e também não 
podem introduzir alterações "que 
aumentem a despesa ou reduzam 
a receita, que descaracterizem a 
proposta governamental ou que 
tenham CUIM efeito uma modifi-
cação inovadora da lei do Orça-
mento do Estado em vigor". 

A oposição rejeita esta leitura -
explicando que nunca essa foi a  

prática (ver texto ao lado). Três 
constitucionalistas ouvidos pelo 
Negócios concordam com o sen-
tido geral do parecer elaborado 
pelo Centro de Competências Ju-
rídicas do Estado, assinado por 
Carlos Blanco de Morais, embo-
ra admitam alguns mecanismos 
compensatórios. 

Se quando se discute pela pri-
meira vez o Orçamento "está tudo 
em aberto", quando se discute um 
retificativo "a norma-travão proí-
be que os deputados apresentem 
propostas que aumentem despe-
sas e diminuam receitas face aos 
valores inscritos no Orçamento 
que está em vigor", explica Tiago 
Duarte, professor de Direito 
Constitucional da Católica. 

Também o constitucionalista  

Alexandre Sousa Pinheiro consi-
dera que "as alterações propostas 
têm de ser dentro daquilo que é 
apresentado pelo Governo" e que 
"há uma reserva da iniciativa da 
parte do Governo quanto ao au-
mento da despesa ou redução da 
receita". Se assim não fosse, "po-
deríamos chegar a um ponto em 
que os partidos da oposição se co-
ligassem para prejudicar a gover-
nação e baixar impostos", por 
exemplo, comprometendo o pro-
grama do Governo. 

O especialista cm Direito 
Constitucional Paulo Otero subli, 
nha que"não podem os deputados 
apresentar soluções para artigos 
diferentes daqueles que o Orça-
mento retificativo tenta alterar" e 
que não podem apresentar inicia-

 

•-• 

tivas legislativas que impliquem 
"aumento de despesas ou diminui-
ção de receitas". 

A discussão complica-se um 
pouco se em causa estiverem pro-
postas de aumento de despesa 
acompanhadas de propostas de 
aumento de receita, até porque 
isso não está definido na Consti-
tuição, como indica Alexandre 
Sousa Pinheiro, ao contrário do 
que acontece noutros países, 
como refere Tiago Duarte. 

Para o professor da Universi-
dade Católica, os acórdãos do 
Constitucional só abrem a porta a 
ajustamentos que não superem a 
quebra de receita ou o aumento de 
despesa proposto pelo Governo. 
Paulo Otero dá outro exemplo, ad-
mitindo tuna diferente redistribui-

 

• 

o 

ção das verbas apenas nos setores 
ónde o Executivo admitiu mexer. 

O que os deputados podem fa-
zer é inviabilizaras alterações pro-
postas pelo Governo. Um cenário 
que embora afastado pôde pesar 
nas negociações. 

Assim, num retificativaluridi-
camente, os deputados estão mais 
limitados" quanto à formulação de 
ameaças sobre eventuais coliga-
ções negativas, sintetiza o constitu-
ciona lista: "Não.podem mexer no 
que o Governo não apresenta e 
mesmo no que apresenta não po-
dem alterar o equilíbrio entre des-
pesas e receitas" Politicamente, po-
rém, "podem negociar nestes'ter-
mos: ou o Governo aceita aquilo 
que a oposiçãoquerou o retificati-
vo não passa". m *COM MP 

O Orçamento suplementar será discutido na generalidade nesta quarta-feira, 17 de junho. 

*11 ' 
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Jose Sena Goulão/Lusa 

4 -1101.411'' 

A oposição lamenta os "conflitos institucionais" com o Parlamento. 

O que a norma-
-travão proíbe é que 
os deputados 
apresentem 
propostas que 
aumentem despesas 
e diminuam receitas 
face aos valores 
inscritos no 
Orçamento que está 
em vigor. 
TIAGO DUARTE 

Constitucionalista 

As alterações 
propostas têm de 
ser dentro daquilo 
que é apresentado 
pelo Governo. 
ALEXANDRE SOUSA 

PINHEIRO 

Constitucionalista 

Juridicamente, os 
deputados estão 
mais limitados. 
Politicamente, 
podem negociar 
nestes termos: ou 
o Governo aceita 
aquilo que a 
oposição quer ou 
o retificativo não 
passa. 
PAULO OTERO 

Constitucionalista 

y. 

AS QUESTÕES 

O que diz 
o parecer 
do Governo 

O parecer assinado por Carlos 
Blanco de Morais dá duas res-
postas, citando um acórdão do 
TC. Ambas limitadoras do espa-
ço de manobra da oposição num 
Orçamento retificativo. 

EM QUE PODEM 
INCIDIR AS 
ALTERAÇÕES? 
A primeira questão diz respeito 
às alterações que a oposição po-
derá apresentar à proposta de 
lei do Governo que altera o or-
çamento original. A primeira 
questão é saber se os deputados 
podem apresentar projetos de 
lei que alterem a lei do Orça-
mento em vigor, caso os artigos 
em causa não sejam alterados 
pela proposta de lei do Orça-
mento retificativo. No fundo, se 
podem rn.ker em questões que 
o Governo não tem intenção de 
alterar. Com base num acórdão 
do TC de 1986, o parecer conclui 
que "parece líquido que a As-
sembleia da República não esta-
rá autorizada a modificar outras 
parcelas do mesmo orçamento 
que excedam o objeto da inicia-
tiva" do Governo. 

PODEM OS DEPUTADOS 
AUMENTAR DESPESA 
OU REDUZIR RECEITA? 
A segunda questão consiste em 
saber se, ainda que incidam so-
bre matérias que o Governo ad-
mite alterar, os deputados po-
dem propor uma alteração da 
qual possa resultar "um dese-
quilíbrio negativo entre as recei-
tas e despesas orçamentadas". 
Refere o parecer que a doutrina 
dominante "é unânime" em con-
siderar que a chamada "norma-
-travão" (artigo 167.° da CRP) li-
mita as iniciativas dos deputa-
dos e grupos parlamentares du-
rante um procedimento de alte-
ração da lei do orçamento que, 
"incidindo sobre a mesma pro-
posta, impliquem uma redução 
das receitas ou diminuição das 
despesas". O parecer cita o 
acórdão 317/86 do TC que con-
clui o mesmo. 

O aviso do Governo sobre as li-
mi tações dos deputados na 
apresentação de alterações ao 
retificativo caiu mal na oposi-
ção, que alega que essa posição 

não é coerente com a prática do 

Parlamento) ou do Partido So-
cialista (1>S), e que acusa o Exe-
cutivo de estar a gerarcontl Una-

I idade. 
"Sempre houve alterações, 

opróprio PS apresentou várias 
vezes prop()stas de alteração em 
outros orçamentos rei ficati - 
vos". refere Afonso 
vice-presidente do PS1). "Vir 
agora, num processo destes, em 
que todos temos tentado) apre-
sentar propostas de políticas 
públicas de combate à pande-
mia, não permitir que se melho-
re o documento que vai sair do 
Parlamento, não faz nenhum 
sent ido", considerou, em decla-
rações ao Negócios, confirman-
do que o PS[) vai apresentar 
propostas. 

Questionada sobre o assim-
to, em conferência de impren-
sa, a deputada do Bloco de Es-
querda Mariana MortAgua re-
conheceu que um Orçamento 
suplementar não tem a "ampl 
tude" de um orçamento regular. 
mas recusou "desistir ou abdi-
car da responsabilidade" de 
apresentar propostas dc al fera 
ção até porque, segundo susten-
tou. "é o orçamento que irá en-
contraro equilíbrio ent re recei-
tas e despesas". 

"Não vamos abdicar desses 
poderes. Ai ias, seria inédito se a 
Assembleia da República não 
quisesse fazer um processo de 
especialidade" no Orçamento 
suplemei itar. Catarina Martins 
já tinha revelado, em entrevista 
ao Jornal Económico. que tem 
a intenção de alargar 0) apoio 
que o Governo pretende atri-
buira quem teve o wtes salariais. 
em lav-oura pessoas que perde-
ram °emprego. 

"Eu recordo que o último 
Orçamento retificativo que 
aconteceu foi em 2013 e ne-
nhum partido se coibiu de fazer 
propostas de alteração", disse 
Nlariana Mortagua, referindo 
uni exemplo concreto: "O PS 
nesse orçamento retificativo 
apresentou a descida do I da 
restauração". entre outras rele-
vantes propostas. 

"Desejo de 
conflitualidade" 
Subi inhando que o PS já apoiou 
diplomas que aumentaram a 
despesa - como o que garante a 
gratuitidade da I Ì Ilha SNS24, as 
medidas de apoio as empresas 
itinemntes de diversão e restau-
ração ou o diploma que cria um 
regime especial de incentivo às 

feiras e mer'c'ados - a deputada 
do Cl S Cecília Meireles. la-
menta que estejam a ser cria& s  

"conflitos institucionais" 
"Se há coisa que se percebeu 

é que o l'arramento tem capaci-
dade para cooperar com o Go-
verno no estado de emergência 
e para além dele. Tudo o que 
nós não precisamos é de urna 
crise institucional do.) Governo 
c0.)in o Parlamento", considera 
a deputada. 

Também o PAN revel(w 
que preferia que o Governo "pu-
desse estar concentrado e em-
penhado em dialogar para en-
contrar as melhores soluções 
para o país". "Com esta tentati-
va de condicionamento das 

competências do Parlamento, 
oGoverno demonstra um dese-
jo de conllit uai idade política 
que' é tudo aquilo de que não 
precisam )s neste moment<>di-
fícil para o país". disse o porta-
-voz do partido, André Silva.• 

CAP/FL 

Partidos contrariam 
Governo e não abdicam 
das suas propostas 
Oposição lembra que o PS propôs, por exemplo, baixar o IVA 
da restauração em 2013, num retificativo. Deputados acusam 
Governo de estar a promover conflitualidade. 
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Oposição limitada na 
coligações negativas 
Num Orçamento retificativo cabe ao Governo 
decidir que artigos podem ser alterados, confirmam 
constitucionalistas. Partidos rejeitam esta leitura. 

Leão enfrenta deputados 
com muito por explicar 

As 10 perguntas a que o 
ministro terá de responder 
PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Municípios 

Lisboa reage 
à covid com 
odobro do 
investimento 
Câmara vai usar reserva 
guardada para pagar 
processo da Bragaparques. 
ECONOMIA 8 e9 

Imobiliário 

Indemnização 
a Vasco Pereira 
Coutinho ainda 
está em tribuna! 
EMPRESAS 15 

Poupança em 
depósitos sobe 
com pandemia 
Dinheiro à ordem nas contas disparou. Mais de 43% 
do montante aforrado está parado no banco. 
MERCADOS 18 e 19 

Fundos estrangeiros 
atrasam apoio a lojistas 
de centros comerciais 
EMPRESAS 16 e 1, 

Indústria 

Dupla de 
Famalicão 
compra fábrica 
de detergentes 
EIV1114.1,4, 

Radar  África 

Isabel dos 
Santos meteu 
o Candando no 
jogo de xadrez 

Ameaça de despedimentos 

na rede de hiperes tez soar 

o alerta no Governo 

angolano. 
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TAP FAZ PROMESSA 
A SINDICATOS 

O conselho de administra-

 

ção TAP garantiu, du-

 

rante urna reunião com 
quatrosindicatos,que"tudo 
será feito para a viabilização 
da empresa e a mairtitenção 
dos postos de trabalho", se-
gundo urn comunicado on-
tem divulgado pelas estru-
turas sindicais. ■ 
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No dia 28 de Abril, com o país ainda 

em pleno estado de emergência, tor-

nou-se público que havia um con ito 

laboral em curso na Casa da Música 

(CdM). O antecedente próximo era 

um abaixo-assinado subscrito por 92 

trabalhadores e que fora enviado dez 

dias antes ao director-geral da insti-

tuição, Paulo Sarmento e Cunha, 

apelando a que fosse revertida a 

decisão de deixar sem qualquer 

apoio um vasto número de pro ssio-

nais com vínculo precário que ca-

ram sem trabalho nos meses em que 

a Casa esteve encerrada. 

Tendo aparentemente sido cum-

prido o aviso que concluía o texto 

desse abaixo-assinado — “a ausência 

de soluções justas e rápidas obriga-

nos a recorrer aos fundadores, aos 

partidos políticos e à opinião públi-

ca” —, o documento chegou aos jor-

nais e serviu de impulso a um movi-

mento que rapidamente contagiou 

os meios culturais, especialmente 

afectados pela pandemia, e encon-

trou eco nos partidos da esquerda 

parlamentar. 

E se o Conselho de Administração 

(CA) divulgou então um breve comu-

nicado a esclarecer que os trabalha-

dores do quadro continuavam a ser 

pagos integralmente e que “os pres-

tadores de serviços” estavam a ser 

remunerados “em função da fre-

quência e da regularidade da sua 

colaboração, respeitando em todos 

os casos a legislação aplicável”, 

optou, após essa primeira reacção, 

por não voltar a comentar os protes-

tos, que se iam tornando diariamen-

te mais veementes e aos quais os 

jornais foram dando natural visibili-

dade. Segundo o PÚBLICO apurou, 

na administração, só José Luís Bor-

ges Coelho, um dos representantes 

do Estado, defendeu que todos os 

trabalhadores independentes 

deviam ser pagos com base no seu 

histórico de remunerações. 

É esse silêncio da administração 

que se espera seja quebrado hoje na 

comissão parlamentar conjunta de 

Cultura e Trabalho, que às 11h30, por 

requerimento do BE e do PCP, ouvi-

rá o CA da CdM, presidido por José 

Pena do Amaral, seguindo-se ama-

nhã a audição de representantes dos 

trabalhadores precários. 

Um grupo de trabalhadores do 

quadro que não se revê nas acusa-

ções do “auto-intitulado Grupo de 

Trabalhadores da Casa da Música” 

fez entretanto chegar ontem aos gru-

pos parlamentares e à ministra da 

Cultura um breve documento em 

que sublinham que o referido grupo 

“não é representativo do sentir e 

pensar da larga maioria das pessoas 

que trabalham” na Casa e apelam aos 

responsáveis da instituição que escla-

reçam “o mais depressa possível 

todas as dúvidas” e “desmontem 

todas as acusações”. 

Pena do Amaral, que declinou res-

ponder às perguntas que o PÚBLICO 

lhe enviou para não antecipar a sua 

intervenção no Parlamento, terá sido 

o principal responsável por esta 

estratégia de silêncio, opção assumi-

da pela administração, mas de que 

muitos discordaram na hierarquia da 

CdM, e ainda mais quando os protes-

tos começaram a intensi car-se, pro-

vocando danos inequívocos na ima-

gem da instituição, com pessoas a 

a rmar nas redes sociais que não 

voltariam à Casa ou a lançarem ata-

ques pessoais a alguns dos seus res-

ponsáveis. 

Um ambiente de confronto que 

poderá agora estar em vias de se desa-

nuviar após a reunião que Paulo Sar-

mento e Cunha e o administrador 

Luís Osório, representante da Câma-

ra do Porto, mantiveram na tarde de 

ontem com três assistentes de sala 

envolvidos nos protestos. No nal, 

um deles, Hugo Veludo, disse ao 

PÚBLICO que se tinha “aberto uma 

porta de diálogo” e que espera que 

doravante as preocupações dos tra-

balhadores independentes sejam 

de comentar avulsamente quaisquer 

acusações.  

O primeiro momento de colisão 

entre Marcos Cruz (e outros redacto-

res de textos da CdM, como Fernando 

Pires de Lima, do departamento de 

Edições) e a hierarquia da instituição 

é ainda anterior à eclosão da pande-

mia e dá-se em Dezembro de 2019, 

quando a administração decide 

impor o uso do Acordo Ortográ co 

na instituição, que continuara sempre 

a usar a antiga ortogra a, situação 

que aliás não se alterou até hoje. 

Outro tópico que causou turbulência 

interna foi o processo de discussão 

dos descritivos funcionais, para o 

qual foi contratada uma empresa 

externa, e que levou mesmo à queda 

da Comissão de Trabalhadores, que 

já estava demissionária quando 

rebentou esta crise. 

Mesmo se não 
estamos a falar de 
situações 
forçosamente 
ilegais, as pessoas 
sentem-se 
injustiçadas, por 
tudo o que já 
deram à Casa 
Marcos Cruz 
Funcionário do departamento de 
comunicação da CdM

Casa da Música: a tempestade 
anunciada que ninguém viu chegar
A gestão da Casa da Música tem sido fustigada em manifestações 
de rua e nas redes sociais perante o persistente silêncio da 
administração, hoje ouvida no Parlamento. Anos de cortes e 
uma anémica política de recursos humanos criaram o cenário 
para que o impacto da pandemia desencadeasse este protesto

Política cultural
Luís Miguel Queirós  
e Sérgio C. Andrade

mais ouvidas. Segundo Veludo, rece-

beram ainda a promessa de que a 

administração iria discutir o eventual 

pagamento dos serviços que estavam 

calendarizados para Março, mas que 

não tendo já sido previstos quaisquer 

trabalhos em Abril e Maio, será impos-

sível remunerá-los nesse período. 

Um passado turbulento 
Para reconstituir o que se passou nos 

últimos dois meses na CdM, e tentar 

perceber os antecedentes mais pró-

ximos e mais longínquos desta crise, 

o PÚBLICO ouviu alguns dos subscri-

tores do abaixo-assinado, mas tam-

bém cinco pessoas com funções de 

responsabilidade em diferentes áreas 

da instituição. Estas últimas solicita-

ram falar sob anonimato, esclarecen-

do que tinham sido avisadas interna-

mente de que deviam abster-se de 

comentar publicamente a presente 

situação. 

Um dos rostos mais visíveis da con-

testação, Marcos Cruz, funcionário 

do quadro e responsável pela redac-

ção de conteúdos da CdM, a rmando 

ao PÚBLICO que não tem qualquer 

“desejo de protagonismo” e precisan-

do que apenas se representa a si pró-

prio, resume os motivos que o leva-

ram a envolver-se nesta luta: “Mesmo 

se não estamos a falar de situações 

forçosamente ilegais, as pessoas sen-

tem-se injustiçadas, por tudo o que já 

deram à Casa nas mais variadas situa-

ções, cumprindo exigências formais 

de vária ordem, como o uso da farda, 

por exemplo”, diz, acusando ainda a 

administração de não desenvolver 

uma cultura de partilha e lamentando 

que se viva na Casa um ambiente de 

“democracia precária”. 

As eventuais ilegalidades que pos-

sam existir estão neste momento a ser 

escrutinadas pela Autoridade para as 

Condições do Trabalho (ACT), e um 

dos argumentos da administração 

para manter o silêncio foi precisa-

mente o de que seria preferível aguar-

dar as conclusões deste organismo 

(que vai ser ouvido pelas comissões 

parlamentares a 24 de Junho) antes 

1 de Junho: enquanto a Orquestra Barroca dava o primeiro concerto do des
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PAULO PIMENTA

Mas estes antecedentes, e o motivo 

mais próximo do descontentamento 

de muitos trabalhadores regulares ou 

ocasionais da CdM por se terem sen-

tido abandonados no período difícil 

em que a pandemia deixou a activi-

dade cultural em suspenso, é apenas 

o último capítulo de uma longa histó-

ria de tensões acumuladas. 

Se o historial da CdM, desde a Por-

to 2001 ao con ituoso período da 

construção do edifício, com presiden-

tes da administração a caírem em 

série, até à criação da Fundação e às 

negociações para a integração da 

Orquestra Sinfónica, cuja anterior 

condição de Instituto Público assegu-

rou aos seus membros condições de 

que não bene ciam quaisquer outros 

funcionários da Casa, foi criando dis-

funcionalidades várias, o entusiasmo 

natural dos primeiros anos após a 

evitar possíveis manifestações dentro 

da CdM, parece difícil negar que se 

tratava de punir pessoas que protes-

tavam legitimamente com base em 

presunções sobre os seus comporta-

mentos. Certo é que a acusação de 

represálias causou indignação e levou 

a um primeiro sinal público de dis-

sensão no interior da hierarquia da 

Casa, com Pena do Amaral a explicar 

ao presidente da Câmara do Porto, 

Rui Moreira — que depois o tornaria 

público —, que a decisão de descon-

vocar os assistentes de sala partira do 

director-geral Paulo Sarmento e 

Cunha, e que ele próprio já dera ins-

truções para que ela fosse revertida. 

Segundo o PÚBLICO apurou junto de 

várias fontes, terá sido a própria 

ministra da Cultura, Graça Fonseca, 

a fazer chegar ao presidente da admi-

nistração da CdM o recado de que 

seria sensato reconvocar os trabalha-

dores dispensados. 

Como vamos viver juntos? 

Esta intervenção da ministra revela 

bom senso, mas não re ecte o que 

tem sido ao longo dos anos a relação 

do Estado com uma instituição para 

a qual hoje contribui com cerca de 

60% do respectivo orçamento. O fac-

to de ter dois representantes no CA 

não impede que, no essencial, se 

venha há muito abstendo de contri-

buir decisivamente para a de nição 

da estratégia da Casa. Uma demissão 

que ca bem ilustrada no facto de um 

dos seus actuais representantes na 

administração, a economista Teresa 

Moura, ter transitado directamente 

de representante dos privados, após 

ter esgotado o número legal de man-

datos nessa condição. 

É cedo para se adivinhar que con-

sequências poderá vir a ter o actual 

con ito no futuro próximo da CdM, 

mas di cilmente haverá grandes 

mexidas até ao nal do ano, quando 

expira o mandato da actual adminis-

tração e a presidência de Pena do 

Amaral. Mas não é de excluir que essa 

viragem de ciclo possa trazer altera-

ções à estrutura organizativa e à hie-

rarquia da Casa. 

No imediato, no entanto, a questão 

mais premente será a de saber como 

é que os trabalhadores que agora se 

dividiram virão a conseguir restaurar 

uma convivência funcional quando 

todos regressarem à Casa da Música 

depois destes meses de pandemia. 

lmqueiros@publico.pt
Pena do Amaral, presidente da 
CdM, é hoje ouvido na AR

inauguração do edifício, em 2005, e 

os tempos comparativamente folga-

dos que então se viviam, ajudaram a 

secundarizar estes problemas. 

Mas a partir de 2011, com a crise 

nanceira e a redução drástica das 

transferências do Estado — no conjun-

to dos últimos nove anos, a CdM rece-

beu menos 22 milhões de euros do 

que fora acordado —, os cortes passa-

ram a ser a palavra de ordem e 

aumentos ou promoções eram 

expressões proibidas. E embora o 

Governo se venha novamente apro-

ximando da dotação prevista de 10 

milhões de euros mensais, que deve-

rá ser atingida em 2021, só em 2019 

houve uma tímida actualização sala-

rial. 

Vigília que deixou marcas 
Ninguém ignorava, portanto, que os 

muitos descontentamentos acumula-

dos iriam um dia explodir, mas tam-

bém ninguém parece ter percebido a 

tempo que estava a formar-se uma 

tempestade perfeita sobre a CdM, 

com o impacto da pandemia, as soli-

dariedades do meio artístico, a dinâ-

mica das redes sociais e a intervenção 

dos partidos a transformarem um 

con ito laboral talvez não muito difí-

cil de solucionar num azedo confron-

to público que seguramente deixará 

marcas na outrora tão consensual-

mente positiva imagem da institui-

ção. 

Depois da divulgação do abaixo-

assinado, o segundo momento mais 

forte deste processo de contestação 

— que teve alguns episódios diverti-

dos, como o do grupo de trabalhado-

res que tentou usar a energia eléctri-

ca da própria Casa para nela projec-

tar mensagens de protesto — foi 

provavelmente o que ocorreu a 1 de 

Junho, quando três dezenas de “pre-

cários” da instituição, acompanha-

dos por outros da Fundação de Ser-

ralves, zeram uma vigília de protes-

to frente ao edifício de Rem Koolhaas, 

enquanto no seu interior, na Sala 

Suggia, a Orquestra Barroca dava um 

concerto a assinalar o descon na-

mento e a reabertura da Casa. 

Mais ainda do que a manifestação, 

o que pôs em xeque a CdM foi a acu-

sação de que não só contratara equi-

pas para lmar a vigília — uma delas, 

cumprindo instruções ou, mais pro-

vavelmente, por excesso de zelo, foi 

mesmo lmar os manifestantes a um 

local próximo onde estes estavam a 

concentrar-se antes de rumarem à 

Casa —, como exercera represálias 

sobre oito dos assistentes de sala que 

tinham participado na manifestação, 

dispensando-os de trabalhos para os 

quais já os tinha convocado. 

O PÚBLICO ouviu versões contra-

ditórias sobre o que efectivamente 

aconteceu, mas vários responsáveis 

asseguram que a decisão de, pelo 

menos a título provisório, não se 

contratarem assistentes de sala 

envolvidos nos protestos tinha sido 

já tomada semanas antes, mas não 

fora cumprida. E quando esse incum-

primento chegou ao conhecimento 

do director-geral, este terá dado 

ordens para que os assistentes de 

sala em causa fossem desconvoca-

dos, o que veio a acontecer logo após 

a vigília. 

De um modo ou doutro, e mesmo 

admitindo que a decisão pretendia 

Mais do que a 
manifestação,  
o que pôs em 
xeque a CdM foi  
a acusação de que 
não só contratara 
equipas para 

lmar a vigília 
como exercera 
represálias sobre 
oito dos assistentes 
de sala que tinham 
participado na 
manifestação 
 

É cedo para se 
adivinhar que 
consequências 
poderá vir a ter o 
actual con ito no 
futuro próximo da 
CdM, mas 
di cilmente 
haverá grandes 
mexidas até ao 

nal do ano
sconfinamento, três dezenas de “precários” da CdM  fizeram uma vigília
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A Casa da Música (CdM) tem 192 fun-

cionários no quadro, incluindo os 83 

elementos da Orquestra Sinfónica, 

mas trabalham na instituição, de for-

ma mais ou menos regular, sensivel-

mente outros tantos “prestadores de 

serviços”, para usar a designação 

que lhes é internamente atribuída. 

É sobretudo em nome destes que se 

organiza o movimento de contesta-

ção que vem criticando publicamen-

te os responsáveis da CdM por terem 

alegadamente abandonado à sua 

sorte uma parte signi cativa dos tra-

balhadores independentes. 

Mas quem são ao certo estes traba-

lhadores? Que funções asseguram? 

Quão regular é a sua presença na ins-

tituição? Quanto recebem habitual-

mente? E quantos deles tiveram direi-

to a algum tipo de apoio duramente 

o período de encerramento? 

Segundo dados a que o PÚBLICO 

teve acesso, haverá pelo menos 208 

trabalhadores que não pertencem ao 

quadro mas que exerceram algum 

tipo de actividade remunerada na 

CdM ao longo dos seis meses que pre-

cederam a eclosão da pandemia, de 

Setembro de 2019 a Fevereiro de 

2020. Desses, pouco mais de 60 

foram contemplados com medidas de 

apoio, ainda que entre os restantes se 

incluam cerca de 20 que recusaram 

o que a fundação lhes ofereceu. 

O critério dos seis meses foi aquele 

que os responsáveis da gestão da CdM 

consideraram para calcular quer o 

número de dias que, em média, cada 

uma destas pessoas trabalhou por 

mês, quer a sua remuneração média 

mensal, de modo a identi car os que 

iriam bene ciar de apoios e a estabe-

lecer as condições e os montantes a 

propor a cada um. 

Descontados alguns poucos casos 

média corresponderia a nove dias de 

trabalho mensais e a uma remunera-

ção de 207 euros. O cenário é seme-

lhante no Serviço Educativo: há quem 

tenha trabalhado menos de um dia 

por mês e recebido algumas dezenas 

de euros, mas também o caso de um 

formador que trabalhou, em média, 

15 dias por mês e auferiu uma mensa-

lidade média de 2200 euros. 

Danos de imagem 
Já aos restantes dois grupos de pres-

tadores de serviços — os assistentes 

de sala, que têm protagonizado 

alguns dos protestos mais mediáticos, 

e os responsáveis pelas visitas guiadas 

—, a Casa decidiu que não iria dar 

qualquer compensação pela falta de 

trabalho. O argumento interno terá 

sido o de que os primeiros eram 

essencialmente estudantes ou jovens 

pro ssionais com outras actividades 

e não dependiam desses proventos 

para subsistir, e que os segundos 

eram estudantes de Arquitectura ou 

jovens arquitectos também com 

Luís Miguel Queirós

NELSON GARRIDO 

Os guias da Casa da Música não tiveram qualquer compensação

outras ocupações principais. 

Se os guias ganham 15 euros por 

visita, os assistentes de sala recebem 

cinco euros por hora, mas são sempre 

contratados para blocos de quatro 

horas, pelo que, de cada vez que tra-

balham, recebem pelo menos 20 

euros. Contabilizando os 42 que pas-

saram pela CdM entre Setembro e 

Fevereiro, a remuneração mensal 

média foi de 132 euros. No entanto, 

há 16 que foram convocados pelo 

menos dez vezes por mês e cuja 

remuneração média mensal oscilou 

entre 232 e 471 euros. 

Se a fundação, que sempre optou 

por contratar directamente os assis-

tentes de sala por acreditar que se 

trata de uma função relevante para a 

sua  imagem pública, tivesse decidido 

simplesmente pagar a todos segundo 

a média mensal do respectivo históri-

co de remunerações, teria de desem-

bolsar mensalmente, segundo cálcu-

los com base nos dados a que o PÚBLI-

CO teve acesso, pouco mais de dez mil 

euros. Com mais três mil euros man-

teria a remuneração dos guias. E se, 

em vez de propor adiantamentos, 

tivesse decidido garantir também na 

totalidade as remunerações de todos 

os técnicos e formadores, gastaria 

cerca de 54 mil euros mensais num 

conjunto de cerca de 150 trabalhado-

res. 

Para o fazer, é provável que tivesse 

de proceder a algumas diligências, 

previsivelmente facilitadas em tempo 

de pandemia, para se assegurar de 

que não cometia uma ilegalidade ao 

pagar serviços não prestados, mas 

talvez venha a concluir-se que o mon-

tante mensal que agora poupou 

poderá não compensar, mesmo do 

ponto de vista estritamente nancei-

ro, os danos de imagem que este con-

ito está a in igir à Casa da Música.

lmqueiros@publico.pt

Manter remuneração de 150 “prestadores de 
serviços” teria custado 54 mil euros por mês

Entre os 208 colaboradores que passaram recibo à Casa da Música entre Setembro e Fevereiro há casos e 
casos: do técnico que só falhou três dias num semestre ao formador que trabalhou menos de um dia por mês

mais difíceis de enquadrar em gran-

des categorias funcionais, pode dizer-

se que os “prestadores de serviços” 

se dividem em cinco grupos. E se as 

manifestações das últimas semanas 

trouxeram particular notoriedade 

aos assistentes de sala, outros grupos 

têm, mantido um per l bastante mais 

discreto, como o dos músicos que não 

integram a Orquestra Sinfónica e não 

pertencem aos quadros, mas fazem 

parte das formações de base dos 

outros agrupamentos residentes: a 

Orquestra Barroca, o Remix Ensem-

ble e o Coro. A estes, que são no total 

52, a CdM assegurou 75% dos cachets 

relativos aos concertos que foi força-

da a cancelar, o que representou um 

custo mensal de cerca de 50 mil euros 

(a legislação aplicável estipula o paga-

mento mínimo de 50% do valor con-

tratado até à data inicialmente previs-

ta para a realização do espectáculo). 

Dos cem aos 2200 euros 

Há depois dois outros grupos — os 

chamados “técnicos-extra” (assisten-

tes de cena e técnicos de palco, de 

áudio, de iluminação e de vídeo, entre 

outros) e os músicos, formadores e 

animadores musicais do serviço edu-

cativo. A uma parte dos trabalhadores 

destes dois grupos não foi oferecida 

qualquer medida de apoio para lá do 

pagamento geral de 75% por eventos 

contratados e cancelados, mas a 19 

técnicos e a sete formadores do Ser-

viço Educativo foi proposto um adian-

tamento de honorários que estes se 

comprometeriam a pagar, num perío-

do máximo de três anos, em horas de 

trabalho não remuneradas.  

A oferta não era igual para todos 

— a alguns era assegurado um adian-

tamento de 100% da remuneração 

média mensal e a outros apenas 75% 

—, e àqueles que aceitassem a propos-

ta era exigida uma declaração em que 

reconheciam que este acordo não 

poderia ser usado com “o propósito 

de quali car o seu contrato como um 

contrato de trabalho”. Só um terço 

terá aceitado.  

Dos 52 “técnicos-extra” com activi-

dade na CdM desde Setembro, alguns 

só trabalharam um dia em seis meses, 

e vários tiveram uma remuneração 

mensal média que não chega aos 100 

euros, mas há também casos de pre-

sença regularíssima, como um técni-

co que, de 1 de Outubro de 2019 a 29 

de Fevereiro de 2020, incluindo ns-

de-semana e feriados, só falhou três 

dias. E há outros exemplos de activi-

dade muito continuada, e com remu-

nerações mensais acima dos dois mil 

euros, incluindo um técnico que já 

trabalhava com a Orquestra Sinfónica 

quando esta ainda era um instituto 

público, e que colabora com a CdM 

desde que esta abriu portas, mas que 

nunca integrou o quadro. 

As situações são tão diversas que as 

médias acabam por ser pouco escla-

recedoras, mas, se considerarmos o 

conjunto dos “técnicos-extra”, a 

52 
Aos 52 músicos que não estão 
nos quadros mas integram os 
agrupamentos residentes foi 
pago 75% do valor do cachet dos 
concertos cancelados

2200 
Remuneração mensal média de 
um formador do Serviço 
Educativo, que entre Setembro 
e Fevereiro trabalhou em média 
15 dias/mês na Casa da Música
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Casa  
da Música  
A tempestade 
que ninguém        
   viu chegar  
               Cultura, 28 a 30

Neurociência  
A solidão altera a forma 
como o cérebro representa 
os laços entre as pessoas 
Ciência, 26 
 
Futebol  
Sporting e Benfica no topo 
da Europa no campeonato 
dos penáltis a favor 
Desporto, 38
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Pandemia garante mais dinheiro 
do Estado ao Novo Banco em 2021 
Para lá dos 2,9 mil milhões gastos em imparidades, o contrato com a Lone Star prevê uma injecção automática 
de capital público no Novo Banco num “cenário de extrema adversidade”, como uma pandemia Economia, 18

Costa lança ex-ministro, 
Marcelo dá um empurrão e 
entraves no Parlamento com 
projecto do PAN começam a 
desfazer-se p8/9 e Editorial

Separadores de acrílico vão 
ser instalados a 30 de Junho. 
Juízes queixam-se de uso de 
máscara e viseira. Já há 
sessões adiadas p12

Protestos anti-racismo estão 
a dar força à mayor de 
Atlanta e a Kamala Harris. 
Biden anuncia a sua escolha 
em Agosto p22/23

Centeno cada 
vez mais perto 
do Banco  
de Portugal

Divisórias nos 
tribunais só 
chegam perto 
das férias

Joe Biden 
pressionado a 
escolher mulher 
negra para “vice”

DANIEL ROCHA

ISNN-0872-1548

Resíduos deviam ter saído 
do país há 22 anos. A 
Associação Zero diz que 
depósito é um grave risco 
ecológico para o solo e as 
águas super ciais p2/3

Descobertas 
30 mil 
toneladas  
de resíduos 
perigosos 
em Setúbal

Shoppings de Lisboa reabriram  
na segunda-feira com mais 
infecções desde 20 de Abril 
Sociedade, 14

           Cultura,
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