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INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

APOIO DE 3 MILHÕES 
O Governo vai disponibilizar 
três milhões de ouros para 
apoiar estudantes universitá-
rios em atividades de investi-
gação científica. 
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BANCA 

Parlamento esconde 
papéis do Novo Banco 
DADO  0 Líder da comissão de Orçamento e Finanças mantém os contratos de venda à Lone Star 
em segredo, por serem confidenciais BE O  Mariana Mortágua considera que decisão não faz sentido 

ANTÓNIO SÉRGIO AZENHA 

O
presidente da comissão 
parlamentar de Orça-
mento e Finanças, o de-

putado elo PS Filipe Neto Bran -
dão, decidiu manter em segredo, 
para já, os contratos de venda do 
Novo Banco (NB) ao fundo nor-
te--americano Lone Star. On-
tem, na reunião da comissão, 
Neto Brandão informou os de-
putados de que o Rindo de Reso-
lução enviou os documentos 
como selo de confidenciais e que 
a comissão respeita a confiden-
cialidade, o que impede a divul - 
gação pública dos contratos de 
vencia cio NB. 

Os documentos chegaram à co-
missão na última sexta- feira, 
após um pedido do BE: o Fundo 
de Resolução, que detém 25% do 
capital social do NB, enviou o 
"Contrato cie Compra e Venda e 

FUNDO  DE RESOLUÇÃO 
ENVIOU OS DOCUMENTOS 
NA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA 46. 

g 

ít 

00  Governo de Costa está debaixo de fogo por causa do Novo Banco  ()Neto 
Brandão, do PS, lidera comissão parlamentar de Orçamento e Finanças 

de Subscrição de Ações do NB", 
celebrado entre o Fundo de. Re-
solução e a Nani Holdings (detida 
pela Lone Star), em 31/03 /2017, e 
o "Acordo de Capitalização Con-
tingente", celebrado entre o 
Fundo de Resolução e o NB, em 
18 /10 / 2017. Como a comissão 
nãorecebeuo acordo parassocial 
assinado entre o Fundo de Reso-
lução e a Lone Star, o BE pediu 
de novo este documento. 

A decisão de Neto Brandão so-
bre a confidencialidade dos con-
tratos não é ainda decisiva, dado 
que o assunto será discutido 
noutra reunião da comissão. 
Nesta comissão, estão represen-
tados todos os partidos com as-
sento parlamentar, à exceção do 
Livre. Para Mariana Mortágua, 
deputada do BE que levantou o  

tema na reunião de ontem da co-
missão, "não faz sentidornanter 
os documentos confidenciais, 
porque as questões relacionadas 
com o sigilo bancário ou dados 
pessoais já foram rasuradas pelo 
próprio Fundo de Resolução". 

Se os contratos de venda do-NB 
pennanecerem confidenciais, os 
portugueses ficarão impossibili-
tados de conhecer os termos 
concretos em que o Governo 
vendeu o NB ãLone Star. 0 CM 
tentou falar várias vezes com 
Neto Brandão, mas, até ao fecho 
desta edição, não foipossívcl. 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇA0 EM PAPEL 

Sistema regista 
acesso de quem 
vê os documentos 
e Os deputados da comissão 
de Orçamento e Finanças são 
os únicos que podem, para já, 
aceder aos contratos de ven-
da do NB à Lone Star. Os ser-
viços de apoio à comissão 
criaram uma pasta própria na 
qual foram colocados os do-
cumentos. Quem aceder aos 
contratos, fica registado. 

i•í 

Assembleia da República 

Sendo os contratos confiden-
ciais, o sistema informático 
regista o nome do deputado 
que fotografar ou imprimir 
os documentos. 

• ilLí
e
6A 
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DISCURSO DIRETO 

Alexandre Valentim Lourenço: Presidente do 
Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos 

"NÃO HÁ CONDIÇÕES PARA 
FORMAR MAIS MÉDICOS" 
13 CM- Qual a sua 
posição sobre o au-

 

mento do número 
de vagas nos cursos 
de Medicina agora 
autorizado pelo Go-

 

verno? • 

Não concordo, porque as 
faculdades não têm as con-
dições necessárias para for-
mar com qualidade mais 
médicos. E, por outro lado, 
também não há capacidade 
para formar nas especialida-
des. Temos ainda de consi-
derar que, por causa dapan-
demia, muitos recém-for-
mados não fizeram o inter-
nato em ambiente laborai 
(em vez de contacto com os 
doentes tiveram aulas à dis-
tância) e isso tem de ser feito  

nos próximos anos. 
E não sabemos se 
haverá condições. 
- Os médicos que 
existem chegam 
para a população? 
- Sim. Faltam é mé-

 

dicos no Serviço. Nacional de 
Saúde. E temos de fazer as 
contas a longo prazo: atual-
mente há dez mil internos a 
fazer formação nas especia-
lidades e dez mil alunos nas 
faculdades, o que significa 
que daqui a pouco mais de 
uma década teremos mais 20 
mil médicos. 
- Estão bem distribuídos 
geograficamente? 
- Sim. Estão distribuídos 
consoante a densidade po-
pulacional. a V.F. 

Página 4



A5

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 31,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87092962 18-06-2020

o 
imo 

• 

  

33.334:: 

 

et 3, • 

  

   

    

R 

j r 

3. 

r 

/ 

e 

Moratórias suspendem o pagamento de prestações até 31 de março de 2021 
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Moratórias. 
Clientes têm 
até final de junho 
para aderirem 
a este regime 

         

Os últimos dados dos quatro maiores 
bancos a operarem no mercado nacional 
apontavam para quase 292 mil pedidos. 
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SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt 

Os clientes bancários têm até 
dia 30 de junho para aderirem 
à moratória pública que suspen-
de o pagamento de prestações 
de empréstimos até 31 de mar-
ço de 2021.0 alerta foi dado pelo 
Banco de Portugal. No entanto, 
quem tenha aderido anterior-
mente a este regime fica auto-
maticamente abrangido pelo 
período adicional do diploma, 
"exceto quando comuniquem a 
sua oposição até ao dia 20 de 
setembro de 2020", determinou 
oGoverno no diploma publica-
do em Diário da República. 

Este regime passa também a 
ser aplicável a cidadãos que não 
tenham residência em Portugal, 
ou seja, abrange os emigrantes. 

Recorde-se que o prazo de vigên-
cia da moratória pública, criada 
no contexto da resposta à pande-
mia de covid-19, foi prorrogado 
até 31 de março de 2021, segun-
do um diploma publicado na ter-
ça-feira e que entrou ontem em 
vigor, permitindo aos clientes ban-
cários beneficiar dessa extensão 
das medidas excecionais de pro-
teção dos créditos de famílias, 
empresas e outras entidades. 

MEDIDA MAIS ABRANGENTE O 

regime de moratória pública 
passa, no entanto, a aplicar-se 
a mais tipos de contratos cele-
brados com consumidores, abran-
gendo "todos os créditos garan-
tidos por hipoteca, a locação 
financeira de imóveis destina-
dos a habitação e o crédito des-
tinado a financiar serviços de  

educação, incluindo a formação 
académica e profissional". 

Também vai passar a abranger 
as situações relacionadas com a 
quebra de rendimentos, decor-
rentes de isolamento profilático, 
de doença ou de prestação de 
assistência a filhos ou netos, de 
redução do período normal de 
trabalho ou suspensão do con-
trato de trabalho e de desempre-
go registado no Instituto do Empre-
go e Formação Profissional. Ou 
ainda se os trabalhadores forem 
elegíveis para efeitos de apoio 
extraordinário à redução da ati-
vidade económica de trabalha-
dor independente ou trabalha-
dores de entidades cujo estabe-
lecimento ou atividade tenha sido 
objeto de encerramento deter-
minado durante o período de 
estado de emergência. 

A par das situações de quebra 
de rendimentos, podem tam-
bém aceder à moratória públi-
ca os mutuários que sofram uma 
perda temporária de, pelo menos, 
20% do rendimento global do 
respetivo agregado familiar em 
consequência da pandemia. Já 
a saúde não consta da lista de 
operações de crédito que bene-
ficiem da moratória pública. 

APOIOS DA BANCA Os últimos 

dados revelados pelo setor apon-
tam para quase 292 mil pedidos 
de moratória junto dos quatro 
maiores bancos a operar no mer-
cado nacional. O BCP revelou 
em maio que tinha aprovado 
mais de 100 mil moratórias de 
crédito. A instituição financeira 
liderada por Miguel Maya adian-
tou ainda que, deste total, mais  

de 23 700 moratórias foram rela-
tivas às empresas, enquanto, nas 
famílias, o número superou as 
76 700, ou seja, mais de três quar-
tos dos pedidos aprovados. 

Também o Santander Totta 
revelou, na mesma altura, que 
tinha 80 mil clientes com mora-
tórias no pagamento dos crédi-

 

Regime passou 
a ser aplicável 

a cidadãos que não 
tenham residência 

em Portugal 

Quem aderiu 
anteriormente 

à moratória fica 
automaticamente 

abrangido 

tos. O banco liderado por Pedro 
Castro e Almeida afirmou ainda 
que os créditos com moratória 
representavam 23% do crédito 
a particulares e cerca de 40% do 
crédito a empresas elegível (que 
exclui grandes empresas e setor 
público). Segundo o responsá-
vel, as moratórias de crédito dos 
clientes do banco representam 
uma "injeção de liquidez às famí-
lias e empresas de mil milhões 
de euros" e que, no total, os cré-
ditos aderentes às moratórias 
têm um valor (ao longo de toda 
a vida do empréstimo) de nove 
mil milhões de euros. 

Já o BPI avançou em março 
que tinha recebido um total de 
57,5 mil pedidos de moratórias 
de crédito de empresas e parti-
culares, envolvendo créditos no 
valor de 4,8 mil milhões de euros 
para famílias e empresas. Às 
famílias e particulares "corres-
pondem 40,8 mil pedidos de 
moratórias, no valor de 2,36 mil 
milhões de euros". 

Deste montante, 24,8 mil pedi-
dos de 2,11 mil milhões de euros 
correspondem a moratórias de 
crédito à habitação. Já as mora-
tórias de crédito pessoal e finan-
ciamento automóvel registam 
15,9 mil pedidos, no valor de 249 
milhões de euros de crédito. 
Quanto às empresas, a institui-
ção financeira liderada por João 
Pedro Oliveira diz que recebeu 
16,7 mil pedidos, no valor total 
de 2,41 mil milhões de euros. 

Os últimos dados revelados 
pela Caixa Geral de Depósitos 
indicam que recebeu 54 mil 
pedidos de clientes para mora-
tórias de crédito. No entanto, 
nessa altura, o número de pedi-
dos de clientes elegíveis era de 
47 mil, com um valor total de 
capital dos créditos de 5,7 mil 
milhões de euros. Destes clien-
tes elegíveis tinham já sido apro-
vados pedidos de moratória de 
38 mil clientes, cujos emprés-
timos totais ascendem a 4,7 mil 
milhões de euros. Página 5
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Bares e discotecas, 
bem como outros 

estabelecimentos noturnos, 
estão encerrados 

há cerca de três meses 
devido à covid-19 

RAQUELWISL 

Nova 
manifestação para 
"entregar as chaves" 
ao Governo 

Protesto contra 
o encerramento 
de bares e discotecas 
decorre hoje junto 
à Assembleia da 
República, em Lisboa. 
Associações cii7em 
que reabertura pode 
estar para breve. 

PEDRO ALMEIDA 
pedro.almeidagionline.pt 

Com "zero paciência" e à pro-
cura de voltar a dar voz ao silên-
cio que se abateu sobre os esta-
belecimentos noturnos do país, 
os empresários da noite voltam 
hoje às ruas de Lisboa com uma 
missão: entregar simbolicamen-
te ao Governo as "chaves" de 
todas as casas que continuam 
encerradas. "Chegou-se à con-
clusão de que, ao fim de três 
meses fechados e sem perspe-
tivas e apoios, talvez seja o Gover-

  

no melhor gerente das discote-
cas do que propriamente as pes-
soas que estão à frente delas", 
atirou ao i José Gouveia, da Asso-
ciação de Discotecas de Lisboa 
e do grupo JNcQUOI. E este é o 
lema da manifestação - deno-
minada "Silêncio da Noite" - que 
se realiza hoje, às 15h, junto à 
Assembleia da República, mas 
foi criada no norte do país - mais 
de 300 estabelecimentos notur-
nos estão unidos neste protes-
to. Foi através de um grupo de 
WhatsApp que foi proposto este 
movimento, com o objetivo de 

Página 6



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 31,50 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 87092867 18-06-2020

COVID-19 

1 ,' 
• 

«f. # • `, 

Protestos 
de vários 
grupos 
e até 
iniciativas 
na internet 

<01111.11» 
411è1=:¥ 

I • 

1,  • ;„,,ge._ 

.••4; 

.4 4 

• SI • 4 •  r • As, .1 

.<4 Movimentos criados 
contra o encerramento 
de espaços noturnos. 5 5414 

f < 

aF 
À 

• , 
( 

"demonstrar o desagrado e o 
silêncio" que dizem sentir por 
parte do Estado. 
"0 Governo tem de balizar um 

prazo para que os empresários 
possam gerir as suas vidas. Nes-
te momento são casas fechadas 
e funcionários que têm as suas 
vidas pendentes a aguardar por 
uma data de reabertura. Tem de 
haver algum pragmatismo", sub-
linhou José Gouveia, reforçan-
do a importância do apoio finan-
ceiro por parte do Estado. "Se 
for no sentido de continuarmos 
encerrados, tem de haver apoios 
estatais, porque não laborando 
por iniciativa governamental e 
em beneficio da saúde pública, 
os estabelecimentos têm de ser 
apoiados financeiramente. E tem 
de ser apoio a fundo perdido, 
não podemos estar a falar de cré-
dito que, no fim, acaba por ser 
só o adiar do problema. Estes 
empresários começam a ficar 
descapitalizados", revelou. 

Já no caso de ser para reabrir 
em breve, a Associação de Dis-
cotecas de Lisboa mostra-se dis-
ponível para avançar com uma 
"reabertura gradual" dos espa-
ços noturnos. E a expetativa é 
essa, que o primeiro-ministro, 
António Costa, anuncie a rea-

 

c 

, • • 
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bertura pelo menos dos bares 
até ao final do mês. "Acredito 
que os Santos Populares tam-
bém tenham sido um argumen-
to para que não se abrissem os 
bares, para evitar ajuntamen-
tos", revelou José Gouveia, espe-
rando que não se dê em Portu-
gal o que acabou por acontecer 
em Ibiza - ou melhor, nas ilhas 
Baleares, em Espanha. Aí, o 
Governo já proibiu a reabertu-
ra de discotecas e de outros locais 

Associação 
de Discotecas 
de Lisboa reforçou 
a importância 
de apoio financeiro 

Festa ilegal em 
Lagos, no Algarve, 
originou 39 casos 
confirmados 
de covid-19 

( 

de diversão noturna este ano. 
Mas para o vice-presidente da 

Associação da Hotelaria, Res-
tauração e Similares de Portu-
gal (Ahresp) e administrador do 
grupo K, Paulo Dâmaso, existe 
confiança necessária para afir-
mar que os estabelecimentos 
noturnos vão reabrir em breve 
em Portugal. Na terça-feira, um 
documento que serve como guia 
de boas práticas para o setor da 
animação noturna foi entregue 
ao Governo - com o objetivo de 
se assegurar as questões de segu-
rança devido à covid-19 -, pelo 
que resta agora aguardar pela 
decisão do Governo. 

"A Ahresp tem mantido essa 
troca de informações que viabi-
lize a rápida reabertura e tem 
estado a trabalhar com os minis-
térios competentes do Governo 
para reabrir os estabelecimen-
tos. Estamos confiantes de que, 
a curto prazo, seja possível a 
reabertura de toda a tipologia 
de estabelecimentos, sem e com 
pista de dança, cumprindo e sal-
vaguardando a saúde pública", 
explicou Paulo Dâmaso ao i. 

FESTAS ILEGAIS A Direção-Geral 
da Saúde (DGS) confirmou 
ontem 39 casos de covid-19 com 

:44 

origem numa festa ilegal em 
Lagos, no Algarve, que decor-
reu no fim de semana. Este tipo 
de eventos também estão a ser 
severamente criticados e José 
Gouveia alerta para estes peri-
gos. "Estão a acontecer em espa-
ços não controlados. Nós temos 
uma proposta em que nos com-
prometemos a manter a segu-
rança dos utentes. E essas fes-
tas não têm qualquer contro-
lo nem cuidado nessa matéria. 
São aglomerados de pessoas a 
divertirem-se sem máscara, 
sem nada", realçou. E Paulo 
Dâmaso acrescenta, sem escon-
der a preocupação: "As festas 
ilegais causam risco para a saú-
de pública". 

"Sentimos alguma injustiça 
pelo facto de ainda não estar-
mos a funcionar, mas temos a 
expetativa de que todas as medi-
das serão cumpridas. Só o setor 
da animação noturna tem um 
peso de 1% no nosso produto 
interno bruto, representando 
1,1 mil milhões de euros em 
termos de pagamentos de con-
tribuições e impostos e englo-
bando 140 mil trabalhadores. 
E o setor continua paralisado. 
Não pode ser", remata Paulo 
Dâmaso.  

Vários movimentos que represen-
tam o setor dos bares e discotecas 
têm contestado o encerramento 
destes espaços. Mas, apesar do 
objetivo comum, têm visões dife-
rentes e estratégias distintas. O 
Grupo de Bares e Comerciantes 
da Misericórdia, por exemplo, 
já realizou um protesto a 21 de 
maio e outro a 8 de junho. No 
Porto, os proprietários de bares 
e discotecas da Baixa da cidade 
também se juntaram numa mani-
festação, no dia 6 de junho. 

A Associação de Discotecas de 
Lisboa é outra das promotoras de 
um protesto (ver texto principal). 
Com outras ideias está o movi-
mento ligado à Ahresp. 

E há também quem lance inicia-
tivas online. O protesto #JuntosPe-
lalloite tem o intuito de agendar 
manifestações contra o encerra-
mento dos esrahelecimenOs notur-
nos, mas sem existirem ajunta-
mentos de pessoas. O objetivo des-
ta iniciativa passa por partilhar 
publicações nas redes sociais. "Vamos 
provar a nossa força e mostrar ao 
país o que o nosso setor represen-
ta. Vai ser o maior protesto online 
em Portugal e contamos com a 
sua colaboração", pode ler-se na 
página da iniciativa, que explica a 
razão pela qual os estabelecimen-
tos devem voltar a abrir ao públi-
co. "Já provámos que a saúde é a 
nossa prioridade. Estamos a imple-
mentar também um software de 
controlo da lotação e pré-pagamen-
tos online', é sublinhado. 

Os bares e discotecas continuam 
sem data de abertura prevista, 
apesar de as últimas palavras do 
Governo terem deixado algumas 
dúvidas. Mariana Vieira da Silva, 
ministra da Presidência, disse na 
semana passada que existe a pos-
sibilidade de abrir gradualmente 
espaços de convívio, "à medida 
que tenham orientações especí-
ficas para o seu funcionamento". 
No entanto, frisou que "discote-
cas e espaços de dança ficarão 
encerrados, uma vez que é pou-
co possível pensar neles como 
espaços de distanciamento social". Página 7
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Turismo 

Quebras históricas 
no setor atingem 
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Só ficaram cá os turistas impossibilitados 
de regressar aos seus países. 

A média do rendimento por quarto 
ficou em menos de cinco euros 

// PÁGS. 14-19 

RACISMO.  CHEGA PREPARA MANIFESTAÇÃO 
PARA DIA 27 DE JUNHO 
A manif terá palavras de ordem como "os portugueses não são racistas" e o partido de André Ventura apela 
à esquerda para respeitar a concentração de manifestantes u PÁG. 6 

130 // QuInta-feha, 18 junho 2020 // Ano 11 // Diário // Número 323311 Diretor: Mário Remires // exec.: Vitcr Rahho // exec. alisita José Cabila Saraiva //Subdir.exec.: Marta F. Rabi/ Dir. de arte: Francisco Alves  

Lisboa vai receber fase final da Liga dos Campeões 
Estádios da Luz e Alvaiade a postos para receber esta final a oito que se realizará entre os dias 12 e 23 de agosto. 
"Mesmo não contando com os adeptos, entre equipas, patrocinadores e jornalistas estima-se que sejam vendidas 
milhares de noites na hotelaria da Area Metropolitana de Lisboa" PÁGS. 26-27 

ELEIÇÕES NO CLUBE ORIENTAL DE LISBOA 
Pedro Cabrita Reis entra na campanha eleitoral do popular clube e apela ao voto numa das listas PÁGS. 28-29 

OE. Um debate 
com elefantes 
na sala e votação 
garantida para 
o Governo 
// PÁGS. 4-5 

Rastreio 
a profissionais 
detetou foco 
de infeção 
no IPO de Lisboa 
// PÁG. 8 

Justiça. 
Buscas em 
Lisboa e no Porto 
cercam Isabel 
dos Santos 

PÁG. 32 

Empresários da 
noite entregam 
hoje ao Governo 
as chaves dos 
seus espaços 
// PÁGS. 2-3 

Porto e Gaia 
apertam 
cerco à noite 
de São João 
e fecham ponte 
// PÁG. 32 
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Sindicatos veem 
"com bons olhos" que o 
Governo assuma empresa 
Representantes dos 
trabalhadores acusam 
companhia aérea de ter 
falhado no diálogo. E 
apelam à reestruturação. 

O Sindicato dos Trabalhadores 
dos Aeroportos, Manutenção e 
Aviação e o Sindicato dos Traba-
lhadores dos Transportes da Área 
Metropolitana do Porto mos-
tram-se satisfeitos pelo facto de 
o Governo português vir a assu-
mir o controlo da empresa. 
"Nesta fase crítica da vida da 

TAP em que nos encontramos, 
vemos com bons olhos que o Esta-
do passe a assumir os destinos 
da empresa, salvaguardando os 
interesses dos trabalhadores e da 
companhia aérea nacional, que 
é e será sempre um embaixador 
de Portugal no mundo", explicam 
num comunicado conjunto. 

Os representantes dos traba-
lhadores mostram-se ainda satis-
feitos com as declarações do 
ministro das Infraestruturas e 
da Habitação sobre o facto de o 
plano de reestruturação não impli-
car despedimentos, "podendo 
essa reestrutu ração passar por 
variáveis como sejam programas 
de reformas antecipadas, entre 
outras medidas que só os seis 
meses de produção do plano nos 
mostrará a verdadeira amplitu-
de", referem. 

A importância do diálogo, "que  

no caso da TAP tem falhado", é 
um fator que os sindicatos defen-
dem como essencial, destacan-
do que cabe à companhia aérea, 
"num processo transparente e 
construtivo, reunir-se com as 
todas as organizações represen-
tativas dos trabalhadores de 
modo que, em conjunto, pos-
sam ser encontradas soluções 
que, por um lado, viabilizem o 
futuro da empresa no médio e 
longo prazo e, por outro, sejam 
garantidos os direitos dos tra-
balhadores, garantindo que o 
custo desta reestruturação não 
recaia apenas sobre estes, como 
é habitual em momentos críti-
cos das empresas". 

Com a crise no setor da avia-
ção devido à pandemia de covid-19, 
os sindicatos revelam que "cedo 
se percebeu que a estratégia deli-
neada pela atual administração 
da TAP passou por provocar uma 
`volumetria' artificial da empre-
sa, fazendo-a parecer o que não 
é, servindo essa ̀ volumetria', ao 
que tudo leva a crer, como cená-
rio atrativo para hipotéticos inves-
tidores externos, intuindo-se daqui 
uma futura venda da empresa, 
com base em rotas apetecíveis à 
vista desarmada mas, na reali-
dade, pouco rentáveis, gerando 
assim (aparente) lucro fácil mas 
gerando, de facto, perdas avul-
tadas ao acionista Estado e, con-
sequentemente, a Portugal". 
Daniela Soares Ferreira 

Página 9



A10

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 6,98 x 31,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87092847 18-06-2020

EDITORIAL 

Tirar o pão 
da boca 
de Centeno 

José Cabrita 
Saraiva 
Ontem, o Parlamento agendou 
para o dia 3 de julho a votação de 
um diploma que pode, em teoria, 
impedir a nomeação de Mário Cen-
teno para o cargo de governador 
do Banco de Portugal (BdP). 
O assunto divide opiniões. O PAN 
tem-se revelado o partido mais 
empenhado em fechar as portas do 
BdP a Centeno, mas não tem con-
seguido recolher grandes apoios. 
Mesmo aqueles de quem se espera-
ria uma mais acirrada oposição à 
transferência já se mostraram dis-
postos a ceder. Será que mostra-
riam a mesma boa vontade se isto 
se passasse com um ex-ministro de 
um Governo da direita? 
Quanto ao mais, há que reconhe-
cer toda a razão ao primeiro-
ministro quando defendeu que 
seria "inaceitável" que se aprovas-
se à pressa uma lei ad hominem 
apenas para afastar Centeno do 
cargo. Subscrevo. 
Julgo até que qualquer pessoa 
séria e com um mínimo de isen-
ção reconhecerá que Centeno 
preenche todas as condições para 
fazer um bom mandato. Foi um 
bom ministro das Finanças e será 
com certeza um bom governador. 
Acerca disso não restam grandes 
dúvidas. 
Se há alguma coisa que incomoda 
neste caso é a forma como tudo foi 
feito, com segredos, meias-pala-
vras e arranjinhos. Se o processo é 
limpo, porque não foi feito com 
toda a transparência? Porquê esta 
opacidade? 
Se queriam fazê-lo, faziam-no às 
claras, não desta forma quase 
semiclandestina que deixa uma 
impressão desagradável de que se 
traficam cargos e benesses... 
Acredito que Mário Centeno vai 
dar o seu melhor para servir os 
superiores interesses do Estado e 
há que reconhecer que até merecia 
este "prémio" do Banco de Portugal 
pelo excelente desempenho como 
ministro das Finanças. Não quere-
mos tirar-lhe o pão da boca. Mas os 
portugueses também mereciam 
alguma coisa. Para começar, mais 
transparência e algum respeito. 
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No hospital de Braga funcionava a única urgência noturna de gastroenterologia a norte do Porto 

Médicos querem abrir 
urgência noturna 
de gastroenterologia 
Serviço do hospital de Braga serve 1,2 milhões de pessoas do Minho 
e está fechado há 17 dias. Bastonário pede intervenção da ARS Norte 

Delfim Machado 
locais@jn.pt 

SAÚDE  O bastonário da Ordem 
dos Médicos, Miguel Guimarães, 
lamentou que o serviço noturno 
de urgência de gastroenterologia 
do hospital de Braga continue fe-
chado, 17 dias depois de ter encer-
rado temporariamente. Miguel 
Guimarães visitou o hospital, on-
tem, e revelou que os médicos 
"estão todos disponíveis" para as-
segurar o serviço. 

A urgência de gastroenterologia 
não está a funcionar no período 
noturno (da meia-noite às 8 ho-
ras) desde o início do mês por 
"questões internas de organização 
da valência", justificou o hospital 
de Braga. Aquela valência servia 
1,2 milhões de habitantes da re-
gião do Minho, que compreende 
os distritos de Braga e Viana do 
Castelo. Para estas pessoas, a alter-
nativa é a urgência noturna do 
Porto, que funciona alternada-
mente entre o Santo António e o 
São João, uma vez que a norte da 
Invicta não há esta valência em 
mais nenhum hospital. 

O JN sabe que o impasse de Bra-
ga está relacionado com o modelo 
de organização do serviço e paga-
mento aos profissionais. Enquan-

  

to o hospital foi privado, o serviço 
funcionou com uma equipa per-
manente. Quando passou a públi-
co, em setembro, passou a ser fei-
to a pedido. Ou seja, sempre que 
um paciente recorria àquela ur-
gência de noite, era chamada uma 
equipa para o atender. 

O Conselho de Administração 
pretende implementar o modelo 

Miguel Guimarães 
Bastonário da Ordem 
dos Médicos 

"A ARS Norte já devia 
ter tido uma posição 
sobre isto, já devia ter 
resolvido esta 
situação. Não é 
aceitavel, tem 
de se encontrar 
uma solução" 

a pedido para o futuro, até porque 
o número de pacientes é, em mé-
dia, de apenas seis por mês. Con-
tudo, falta o acordo com os médi-
cos, que agora se manifestam dis-
poníveis para assegurar o serviço. 
O acordo com os enfermeiros já foi 
alcançado e prevê o pagamento de 
horas extraordinárias sempre que 
um profissional de enfermagem 
for chamado. 

Para Miguel Guimarães, é "fun-
damental" reabrir esta urgência 
pois, apesar de ter poucos casos, 
são "situações em que tem de se 
atuar de forma muito rápida" 
para salvar vidas. Por isso, o re-
presentante dos médicos insta a 
Administração Regional de Saú-
de (ARS) do Norte a "assumir a li-
derança deste processo", caso 
contrário "acaba por não desem-
penhar aquilo que é o seu papel, 
que é conseguir encontrar con-
sensos e sinergias para que uma 
região como o Minho possa ter 
acesso a todos os serviços de ur-
gência que são necessários". 

Contactada pelo JN, a ARS Nor-
te remeteu explicações para o hos-
pital de Braga. Já fonte do hospital 
disse que "o Conselho de Admi-
nistração está empenhadíssimo 
em resolver com a maior brevida-
de possível esta situação". • 
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A austeridade não é a 
resposta a esta crise.  
Nem se cortam salários 
ou pensões nem se 
sobem impostos" 

António Costa 
Primeiro-ministro 

este Orçamento, não 
ropomos nenh 

aumento de impostos e 
ão prevemos nenh 

• utro para o futuro" 

F

 

e 

João Leão 
Nlinistro das Finam: os 

REAÇÕES 

Rui Rio 
Presidente do PSD 

"João Leão tem a 
importante tarefa de 
travar os ímpetos 
gastadores que assal-
tam os socialistas" 

Catarina Martins 
Coordenadora do BE 

Novo Banco não terá "neste" 
Orçamento mais dinheiro 
Leão "estupefacto" com possibilidade de novo auxilio. Plano para TAP sob críticas. Costa pede 
compromisso para legislatura à Esquerda, que com o PSD deixa passar proposta orçamental 

"Numa hora de esco-
lhas importantes, sr. 
primeiro-ministro, 
não caia na tentação 
da autossuficiência" 

Paula Santos 
Vice da bancada do PCP 

"O Governo optou por 
trazer uma proposta 
restritiva, deixando 
de fora vários setores 
afetados pelo surto" 

Cecilia Meireles 
Deputada do CDS 

"O PS e o Governo 
começam a ter alguns 
tiques de autoridade, 
ou autoritarismo, que 
não são bom remédio" 

1Vurzo Miguel Ropio 
nuno.ropio@jn.pt 

DEBATE O novo ministro das 
Finanças, João Leão, assegu-
rou que o Novo Banco (NB) 
não contará com uma "nova 
injeção" financeira do Esta-
do em 2020, tendo assumi-
do estupefação com a possi-
bilidade de a instituição vir a 
pedir qualquer verba acima 
dos 3,9 mil milhões de euros 
que estão previstos pelo 
Fundo de Resolução. Para já, 
o sucessor de Mário Cente-
no está focado na recupera-
ção da economia, a qual 
acredita que registará um 
crescimento já em 2021, 
sem subir impostos. 

"Não está prevista mais 
nenhuma verba para o NB 
neste Orçamento suple-
mentar e não haverá mais  

nenhuma injeção este ano", 
disse Leão, ontem, no deba-
te do Orçamento do Estado 
(OE) suplementar, ao ser 
questionado pelo menos 
sete vezes sobre o assunto, 
que a Esquerda disse tratar-
-se de um "elefante na sala" 
para o PSD, autor da resolu-
ção do BES. 

Leão foi confrontado com 
as declarações do presidente 
do NB, que admitiu vir a pe-
dir um valor acima do que a 
instituição estimava para 
2020, devido ao impacto da 
pandemia. "Se estou estupe-
facto com as declarações do 
senhor presidente do Novo 
Banco? Sim, estamos estu-
pefactos, consideramos que 
as declarações foram extem-
porâneas e fora do tempo", 
atirou o ministro, usando a 
mesma expressão que o che-

  

fe de Estado usou no início da 
semana, e marcando uma di-
ferença com as últimas decla-
rações de Centeno sobre o 
NB ainda enquanto ministro. 

CRESCIMENTO EM 2021 

O ministro das Finanças as-
sumiu que está focado em 
seguir "uma linha de conti-
nuidade face ao que se pas-
sou nos últimos cinco anos", 
mas "adaptada" à crise pro-
vocada pela covid-19. 

Leão frisou que não vai "in-
terpretar de forma rígida as 
metas do défice" e estimou 
"um crescimento do PIB de 
4,3%" em 2021 e um défice 
abaixo dos 3%. 

Quanto à TAP, o ministro 
admitiu que o Estado pode 
aumentar a posição de acio-
nista no futuro, com a "con-
versão de parte do emprésti-

  

mos em capital", um cenário 
que já tinha sido explicado 
há dias pelo ministro das In-
fraestruturas. Para já, a em-
presa terá um apoio nos pró-
ximos seis meses de 950 mi-
lhões de euros, disse Leão a 
Duarte Alves do PCP, que a 
par de outras bancadas ques-
tionou sobre o futuro da 
companhia aérea. 

Aliás, veio do líder do PSD 
a maior crítica à estratégia 
de recuperação da empresa 
à qual, frisou, está destinado 
neste OE um "valor astronó-
mico". "A TAP não se pode 
tornar um outro NB, num 
buraco negro que continua-
mente vai sugando os im-
postos dos já tão massacra-
dos contribuintes", alertou 
Rui Rio, quase parafrasean-
do o presidente da Câmara 
do Porto. 

O OE suplementar acabou 
por passar na generalidade 
somente com o voto favorá-
vel do PS e a abstenção do 
PSD, BE, PCP, PAN, PEV e de 
Joacine Katar Moreira. 

Antes da votação, António 
Costa, que passou o debate a 
trocar ideias com Leão, fri-
sou que o OE é "uma peça-
-chave na resposta à crise sa-
nitária" e que não terá "aus-
teridade" como receita. 

Com duas semanas pela 
frente de negociações na es-
pecialidade, o primeiro-mi-
nistro apelou à Esquerda 
para não "retroceder ou ficar 
a marcar passo" relativa-
mente a "uma trajetória" 
em comum com o PS. Ao BE 
e ao PCP pediu que tenham 
em conta uma "renovada es-
tabilidade no horizonte da 
legislatura". e 

P ARI. AINIE N O 

Uns contratos não 
chegaram e há 
outros codificados 

O BE garantiu, ontem, 
que faltam peças dos 
contratos de venda do 
Novo Banco à Lone Star, 
enviadas pelo Fundo de 
Resolução ao Parlamen-
to, e anunciou que vai 
avançar com um requeri-
mento a pedir as peças 
adicionais. Segundo a 
bloquista Mariana Mor-
tágua, além da falta do 
"acordo parassocial, que 
regula as relações entre 
os acionistas Estado e a 
Lone Star, e o acordo de 
servicing, que gere os 
créditos improdutivos", 
há ainda contratos com 
cláusulas inacessíveis. 
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Outros temas que marcaram 
debate do Orçamento 

Na estreia num debate do Orçamento como mi-

 

nistro, João Leão recusou dar um prazo para a 
despesa pedida pela Esquerda e negou atrasos 
em compras para o SNS. Costa fez dois anúncios. 

Nem dois terços 
dos lay-offs 
pedidos foram 
pagos às empresas 

Taxa de aprovação subiu ligeiramente e 
recurso das empresas a este apoio abrandou Lei para travar 

Centeno deve 
morrer às mãos 
da Esquerda 

IMPASSE 
Baixa do IVA 
na luz sem data 
O ministro das Finanças 
garantiu que a descida 
do IVA da eletricidade 
avançará "em tempo 
oportuno" e "quando ti-
ver a aprovação final da 
Comissão Europeia. João 
Leão respondeu, assim, 
ao bloquistaJorge Costa, 
que lembrou que o Orça-
mento do Estado de 
2020 deu luz verde a 
essa redução, que pode 
ascender a cinco euros 
mensais. Temos um mo-
mento, temos maioria, 
não há nenhum partido 
que seja contra", disse o 
deputado do BE, que irá 
apresentar uma propos-
ta de alteração para que a 
redução se efetive. No fi-
nal do debate, Rui Rio, 
líder do PSD, só se com-
prometeu a analisar a 
proposta do BE. "Não va-
mos certamente dar pas-
sos para pôr as finanças 
públicas do país pior do 
que já estão", alertou 

GRIPE 
Governo diz que 
há mais vacinas 
João Leão refutou a acu-
sação do deputado do 
PSD Batista Leite de que 
oMinistério da Saúde se 
atrasou na aquisição das 
vacinas da gripe para o 
próximo outono e foi ul-
trapassado por outros 
países. Batista Leite sub-
linhou que, dos habi-
tuais dois milhões de 
vacinas, faltam 400 mil. 
"Quem são os 400 mil 
portugueses para quem 
não haverá vacina?", 
questionou. O ministro 
assegurou que o valor 
destinado à aquisição foi 
reforçado em "pelo me-
nos 50%" e que já cá es-
tão 1,2 milhões de vaci-
nas. Outras 400 mil ain-
da estarão a caminho. 
"Temos um maior refor-

  

ço de vacinas que no ano 
passado", disse o gover-
nante. 

FUSÕES 
Fomento ganha 
forma de banco 
O banco de fomento co-
meça a sair do papel 
hoje. O Conselho de Mi-
nistros desta quinta-fei-
ra vai aprovar a fusão da 
Instituição Financeira 
de Desenvolvimento 
(IFD), do Sistema Portu-
guês de Garantia Mútua 
(SPGM) e da PME Inves-
timento, para darem ori-
gem à instituição bancá-
ria, anunciou António 
Costa, no encerramento 
do debate orçamental, 
sem que tivesse sido 
questionado sobre o 
tema. O objetivo da ins-
tituição, que em princí-
pio terá sede no Porto, é 
"apoiar diretamente as 
empresas sem necessi-
dade de intermediação 
do sistema bancário". A 
ideia de um banco de fo-
mento surgiu no final do 
Governo PSD/CDS e ga-
nhou força já em 2017. 
Em janeiro de 2020, o 
ministro da Economia 
anunciou que estaria 
para sair do papel - algo 
que a atual crise finan-
ceira acelerou. 

APROVAÇÃO 
Agilizar Estado 
em pandemia 
Do Conselho de Minis-
tros de hoje sairá ainda 
"um conjunto de diplo-
mas necessários para 
combater a burocracia, 
agilizar o Estado e re-
forçar a sua capacidade 
de preparar a retoma 
económica", garantiu 
Costa, que não deta-
lhou as medidas, que 
passam por "matéria de 
contratação pública e 
de simplificação admi-
nistrativa". N.M.R. 

Votação vai ocorrer 
antes da mudança de 
governador, mas o 
resultado poderá levar 
ex-ministro ao cargo 

NOMEAÇÃO  Mário Centeno 
deverá ter o caminho livre 
para a liderança do Banco de 
Portugal (BdP). A Esquerda 
parlamentar demarcou-se 
ontem da intenção do PAN 
de estabelecer um período 
de nojo entre o exercício de 
funções governativas na 
área das Finanças e o desem-
penho do cargo de governa-
dor. A proposta do PAN será 
votada no dia 3 de julho. 
Carlos Costa termina o seu 
mandato no BdP no dia 7, 
embora possa ser prolonga-
do até data conveniente. 

Na reunião da Comissão 
de Orçamento e Finanças, 
em relação ao projeto do 
PAN, BE e PCP manifesta-
ram-se contra a introdução 
da incompatibilidade em 
causa, argumentando que 
esse impedimento deve ser 
estabelecido só entre os 
universos do setor financei-
ro privado e o público. 

Dessa forma, na especiali-
dade, PS, Bloco de Esquerda 
e PCP vão chumbar por 
maioria a norma proposta 
pelo PAN no sentido de es-
tabelecer um período de 
nojo de cinco anos entre 
funções no Ministério das 
Finanças, ou como primei-
ro-ministro, e o exercício do 
lugar de governador. 

Mariana Mortágua, depu-
tada do BE, criticou a inten-
ção do Governo de propor o 
seu ex-ministro das Finan-
ças para o cargo de governa-
dor, afirmando que levanta  

"um problema político". No 
entanto, logo a seguir, a di-
rigente bloquista advertiu 
que, para se resolver esse 
problema político direta-
mente relacionado com a 
provável nomeação de Cen-
teno para o cargo de gover-
nador do BdP, o Parlamento 
"não pode atropelar o pro-
cesso de especialidade" e a 
Assembleia da República 
"tem de se proteger em rela-
ção a um conjunto de regras 
de segurança jurídica". 

A mesa da Assembleia da 
República anunciou ontem 
que recebeu de Mário Cen-
teno o pedido de renúncia 
ao mandato de deputado. 
Resta agora ao atual titular 
das Finanças sugerir o nome 
do futuro governador, o 
Conselho de Ministros 
aprovar a proposta e o Parla-
mento ouvi-lo por mero 
protocolo ou cortesia. 

CRITICAS DO PSD 
Apesar de ter abdicado de ser 
inquilino na casa da demo-
cracia, sob o teto parlamen-
tar o seu nome não foi esque-
cido. Durante o debate em 
tomo do Orçamento Suple-
mentar, foi mesmo chama-
do desertor político. "As vos-
sas previsões indicam que 
vamos viver a maior reces-
são da nossa democracia (...). 
Perante isso, o senhor e to-
dos nós estamos a trabalhar à 
procura de soluções, ao con-
trário do seu antecessor, que 
desertou à procura do inte-
resse pessoal em vez do na-
cional", criticou Duarte Pa-
checo, deputado do PSD, di-
rigindo-se a João Leão, o su-
cessor de Centena na pasta 
das Finanças.. 
PAULO RIBEIRO PINTO COM LUSA 

TRABALHO  Desde o início da 
crise pandémica, cerca de 
113,5 mil empresas pediram 
para aderir ao regime de lay-
-off simplificado, com o ob-
jetivo de reduzir o salário e 
o tempo de trabalho de 
1 351 414 trabalhadores, in-
dicam dados oficiais do Mi-
nistério do Trabalho, atuali-
zados até anteontem. Signi-
fica isto que cerca de 63% 
dos pedidos enviados foram 
aprovados. Ou seja, nem 
dois terços das candidaturas 
a este apoio. 

Segundo a ministra do Tra-
balho, Ana Mendes Godi-
nho, até agora "o sistema de 
lay-off simplificado abran-
geu, no total, 849 715 traba-
lhadores" na sequência de 
pedidos feitos por "105 404 
empresas, tendo sido pagos 
580 milhões de euros" aos 
empregadores. 

Esses dados mais recentes 
do Gabinete de Estratégia e 
Planeamento (GEP) do Mi-
nistério do Trabalho, divul-
gados na terça-feira, que 
permitem fazer o acompa-
nhamento semanal de vá-
rios indicadores relativos ao 
mercado laboral, mostram 
que a taxa de aprovação dos 
lay-off subiu ligeiramente 
face a final de maio. 

Nessa altura, já 111,5 mil 
empresas tinham pedido 
para aderir ao apoio desde 
março, afetando um total 
1 332 114 trabalhadores. 

Mas segundo revelou en-

 

/1/ /// 
milhões de euros 
Todos os apoios excecio-
nais (lay-off incluído) 
abrangem 1,2 milhões de 
pessoas e 144 mil empre-
sas, tendo já sido pagos 778 
milhões de euros. 

tão a ministra, o lay-off sim-
plificado só tinha sido efeti-
vamente aprovado para um 
universo que abrangia 804 
mil postos de trabalho. A 
taxa de aprovação estava 
nos 60%. Agora é de 63%. 

Os restantes 37% são pedi-
dos ainda não aprovados e 
isso pode acontecer por di-
versas razões. Indeferimen-
tos, pedidos ainda em análi-
se, processos parados por-
que falta alguma informa-
ção. Muitas empresas quei-
xam-se de que existem atra-
sos relevantes no trabalho 
dos serviços do Ministério. 

Os dados do GEP mostram 
ainda que há sinais fortes de 
que o recurso ao sistema de 
lay-off está a abrandar de for-
ma notória. Na primeira 
quinzena de maio (em rigor 
até dia 16), o aumento no tra-
balhadores envolvidos nos 
pedidos para aderir ao apoio 
rondou os107 mil casos. Ago-
ra, do início de junho até ao 
passado dia 16, a subida fica-
-se em 19,3 mil casos. 

O regime de lay-offtem de 
ser requerido mensalmente 
pelas empresas e o atual fi-
gurino vigora até julho. 
Neste apoio à manutenção 
dos contratos de trabalho, o 
Governo subsidia 70% do 
salário do trabalhador (já re-
duzido em cerca de um ter-
ço). Além disso, a Seguran-
ça Social não está a cobrar às 
empresas a sua parte dos 
descontos. •  L.R.R. 

III 

—TTF 
mil independentes 
Os apoios para trabalhado-
res independentes, que in-
cluem alguns empresários, 
já chegaram a 164 mil pes-
soas e foram pagos 104 mi-
lhões de euros. 
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Portugal 
tem o dobro 
das mortes 
de Espanha 
na estrada 

Europa aconselha 
impor restrições 
a recém-encartados 

SINISTRAL1DADE  Quase 30 
mil vidas podiam ter sido 
poupadas se os países da 
UE tivessem conseguido 
reduzir para metade o nú-
mero de mortes na estrada 
entre 2010 e 2020, avança 
Bruxelas, que aconselha li-
mitações a quem acaba de 
tirar a carta. P. 7 

Penafiel Caixa 
Agrícola paga 
indemnização 
a lesados de 
assalto a cofre 

Supremo obriga 
instituição a devolver 
valor das joias P.12 

S. João Porto 
e Gaia fecham 
Ponte Luís I 
e proíbem 
martelos 

Dérbi da Invicta 
mantém-se p. la 
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Jornal de Notícias 

,,Novos surtos 
ide norte norte a sul', 

Porto não regist 
casos positivos 

Lhá 11 dias P. 4 e 5 
Iff   

Queda de to 
em Oeiras 
mata jovem 
trabalhador 
de Paredes P. 18 

Orçamento 
a • a • - - • 

do debate 
centrada no 
Novo Banco 

Esquerda vai travar 
diploma anti-Centena 

11e 

1 

Lei impede acesso 
de investigadores a 
vídeos de acidentes 
com comboios 
Governo quer mudar legislação 
e facultar ferramenta importante 
para esclarecer ocorrências 

Proteção de Dados discorda, 
considerando a autorização 
desproporcionada Páginas 8 e 7 

Rio Ave Benfiea 

LACE PASSA NA PROVA DOS NOVE 

Fiv 
tnivi 

as dão a volt 
.; o resultado, após duas 
expulsões na equipa 
da casa, e colam-sN,, 
à liderança 
P.37e38 

Lisboa 
recebe final 8 
da Champions 
e Dragão fica 
sem Supertaça 

Marcelo e Costa 
aplaudem a FPF e os 

41 

E C. Porto 
'rVança OS 
vivem seca 
de goloit  42 

Taça de 
*.ÇÇ 

Juve de CRI 
nos penáltis P.4$ 

.es „, yes' 

P8. 
4.1 'CP 
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Funcionários 
de lares "têm 
de cumprir 
as normas" 

Surtos em Aljubarrota 
e Cinfães contam 
já com 94 casos 

IDOSOS  A diretora-geral da 
Saúde apelou, ontem, "à 
responsabilidade acrescida" 
dos funcionários de lares, 
sublinhando que "o teste 
não é uma vacina". Os dois 
surtos em lares das miseri-
córdias detetados esta se-
mana, em Aljubarrota (Al-
cobaça) e Cinfães, já contam 
pelo menos 94 casos. 

Admitindo que muitas ve-
zes são os profissionais a le-
var a covid-19 para dentro 
dos lares, Graça Freitas frisa 
que "a prevenção é a melhor 
estratégia. É preciso interio-
rizar que o teste não é a va-
cina e há que ter regras de 
comportamento para mini-
mizar o contacto entre pes-
soas", para se evitar o risco 
de contagiar os mais vulne-
ráveis. 

Os lares continuam a ser 
"um foco de preocupação e 
de grande atenção das auto-
ridades". Ontem à noite, no 
de Cinfães, estavam identi-
ficados 33 idosos e 22 pro-
fissionais infetados, disper-
sos por vários edifícios da 
instituição, segundo Graça 
Freitas. Em Aljubarrota, 
eram 29 utentes (em 35) e 
dez os funcionários infeta-
dos. O secretário de Estado 
da Saúde, António Sales, 
também manifestou preo-
cupação com este surto, 
ainda que pareça "circuns-
crito", disse. Em ambos os 
casos, ainda havia resulta-
dos de testes por conhecer. 

NÃO BAIXARA GUARDA 
Manuel Lemos, presidente 
da União das Misericórdias 
Portugueses, acredita que 
os profissionais são respon-
sáveis, mas concorda com o 
apelo de Graça Freitas. "Não 
podemos baixar a guarda e 
sempre que detetamos ca-
sos temos de atuar rapida-
mente", referiu. De resto, 
notou que, apesar de os la-
res das misericórdias terem 
tido muitos casos de covid-
-19, a taxa de mortalidade 
foi de 0,4%, num total de 
129 óbitos em 35 mil uten-
tes. • is. E M.M. 
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O Governo português também já terá manifestado o seu descontentamento com a proposta de Espanha. 

ENERGIA 

Desconto espanhol no 
gás adiado por um ano 
0 regulador espanhol adiou até outubro de 2021 a introdução das novas tarifas aplicáveis 

aos terminais de gás espanhóis. A proposta do país vizinho, que iria tornar o terminal 

de Sines menos competitivo, já foi contestaca pela ERSE e pelo Governo português. 

SARA RIBEIRO 

sararibeiro@negocios.pt 

E 
spanha adiou por 
pelo menos uni ano 
a introdução do des-
conto de 13,9% nas 
tarifas apl icáveis aos 

terminais de gás espanhóis, o que 
poderia comprometer o terminal 
dc Sines e prejudicar as exporta-
ções de gás natural por Portugal, 
como o Negócios tinha noticiado. 
A decisão foi comunicada esta se-
mana pelo regulador espanhol e 
significa que Portugal ganha mais 
um ano para contestar a decisão. 

O adiamento desta medida, 
que causou mal-esta r entre as en-
tidades portuguesas, insere-seno 
plano de revisão das tarifas de-

 

,. transporte de eletricidade e gás 
natural do mercado espanhol, o 
qual foi posto "em stand-by" de-
vido ao impacto da crise da covid-
-19, segundo o documento da Co-
missão Nacional de Mercado 
Concorrência (CNMC) - que 
desde o início de 2019 ficou com 
a competência de definir as tarifas 
reguladas, uma tarefa que antes 
pertencia ao Governo espanhol. 

No caso das Cari fas da eletrici-
dade, as alterações foram adiadas 
para 1 de abril de 2021—lá no gás, 
não haverá quaisquer alterações 
antes de 1. de outubro cio próximo 
ano, lê-se na mesma nota consul-
tada pelo Negócios. 

A decisão final da introdução 
das novas metodologias para as ta-
rifas nos terminais de gás ainda 
não foi aprovada formalmente 
pela CNMC nem pelo Governo 
espanhol que tem de as fazer pu-
blicar em decreto-lei. Porém, no 
mesmo comunicado onde infor-
ma °adiamento das decisões, o re-

  

guiador adianta que a Agência 
para a Cooperação dos Regulado-
rés de Energia da União Europeia 
(ACER)-considera que a metodo-
logia proposta para os terminais 
espanhóis de gás cumpre as regras 
europeia& 

Ao fazer esta ressalva, a 
CNMC parece, assim, abrir• a por-
ta à concretização da proposta das 
novas tarifas, a qual já foi alvo de 
um protesto também do GovernO 
português, como adiantou no ini-
cio deste mês João Pedro Matos 
&mandes, ministro cio Ambien-
te, quando foi confrontado sobre 
o tema no Parlamento. 

Contactado pelo Negócios 
para perceber quando é que tinha 
havido conservações sobre o as-
sunto e a resposta do Governo es-
panhol, fonte oficial do Ministé-
rio do Ambiente referiu que, nes-
ta fase, nada mais tinha a acres-
centar ao que o ministro tinha dito 
na Assembleia da República. 

O impacto para Sines 
A proposta das novas tarifas foi 
avançada por Espanha em feve-
reirodteano. No entanto, o con-
flito é mais antigo, recuando a 
2017 quando a União Europeia 
avançou com um regulamento 
que previa aharmonização das ta-
rifas de transporte de gás natural. 
Nessa altura, ambos os países 
avançaram com consultas públi-
cas sobre o tema. 

A 31 de julho de 2019 a 
CNMC publicou uma primeira 
consulta pública para a imple-
mentação da nova metodologia de 
preços, tendo lançado urna segun-
da consulta a 12 de fevereiro de 
2020, na qual introduziu uma 
nota a dizer que tinha a intenção 
de introduzir um desconto nas ta-
rifas aplicáveis aos terminais es-
panhóis. 

Em resposta, o regulador por-
tuguês (ERSE) apontou que a  

medida ia "beneficiar as infraes-
truturas espanholas",prejudrean-
do o único terminal de gás natural 
em Portugal [Sines] e, desta for-
ma, podendo constituir u m obstá-
culo à concorrência. Isto porque 
"compromete as condições equi-
tativasentre os terminais ibéricos 
dc gás". 

No mesmo parecer, que reme-
teu à CNMC a 13 de abril, a enti-
dade liderada por Cristina Portu-
gal explica que a proposta erricau-

  

si contempla unia mudança na 
metodologia de preços de referên-
cia que, na prática, passa por, em 
vez de todos os pontos de entrada 
e de saída da rede terem a mesma 
tarifa, ser definido o preço por 
"distância ponderada pela capaci-
dade". Ou seja, em que a tarifa de 
cada ponto depende essencial-
mente da distância média para os 
outros pontos na rede. 

Segundo os cálculos da ERSE, 
o resultado da nova metodologia  

será ode preços di fereilciados nos 
vários pontos de entrada e de-saí-
da da rede, com a particularidade 
que o ponto de interligação entre. 
Portugal e Espanha (designado 
por VIP Ibérico) passa a eviden-
ciar as tarifas mais elevadas, tan-
to no sentido de entrada como no 
sentido dc saída da rede dc trans-
porte de Espanha. Ou seja, o ter-
minal dc Sines passa a ter tarifas 
mais altas face aos seis terminais 
no mercado espanhol. ■ 
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MÁXIMO HISTÓRICO 
0 terminal de Sines, 
detido pela REN 
recebeu, em 2019, 
67 navios, mais 
49% face ao anterior 
máximo de 2018. 

GÁS NATURAL 
A 8 de janeiro deste 
ano a REN registou 
uni novo máximo 
no gás transportado 
pela rede nacional 
de 276,8 GWh. 

Tiago Petinga/LuSa 

[A nova metodologia] 
terá fortes efeitos 
prejudiciais para 
o mercado português 
de gás e para 
o desenvolvimento 
do mercado ibérico. 
ERSE 

A ERSE considera 
que [o desconto nas 
tarifas] compromete 
as condições 
equitativas entre os 
terminais ibéricos de 
gás natural liquefeito. 
ERSE 
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Crises são um trampolim 
para empresas vencedoras 
História mostra corno recessões podem ser o berço de empresas líderes. 
MERCADOS 22 e 23 

Minoritário da Inapa 
acusa gestão de estar 
aliada com credores 

Pedro Baltazar, administrador da 
Nova Expressão, que tem 7% da 
lnapa, defende nova estratégia. 

EMPRESAS 20 e 21 
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Turistas estrangeiros 
regressam em agosto 
Reservas registam Quedas "históricas" Fronteiras reabrem, 
quebras superiores afundam receitas da mas portugueses 
a 80% em julho hotelaria em 98% ainda têm limites 
PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Governo pouco 
aberto a alterações 
no retificativo 
Apoios à retorna da economia aprovados hoje. 
HOMEPADE 2 e ECONOMIA 8 e 9 

Publiddadr: 
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e • BASF 
We create  chemistry 

Gás 

Desconto 
espanhol 
que prejudica 
Bines adiado 
um ano 
EMPRESAS 18 e 19 

Saiba o que 
muda  nas 

moratórias 
do  crédito 

EMPRESAS 19 

Investimento 

Euronext lança 
as "blue bonds": 
dívida ligada 
aos oceanos 
MERCADOS 74 

Lex 

Concorrência 
fiscal dificulta 
reforço do 
orçamento da UE 
SUPLEMENTO 14 e 15 
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EDITORIAL 

CELSO FILIPE 
Diretor adjunto 
cfilipe@negocios.pt 

%%5 

 

Novo Banco, 
velha questão 

iz o ditado, o que nasce torto tarde ou nunca 

D se endireita. Este é um juízo perfeitamente 
aplicável à emoção política criada à volta do 
Novo Banco e das declarações mais recentes 
do seu presidente, António Ramalho, em en-

trevista ao Negócios e àAntenal, onde admitiu que devido 
à pandemia o banco deverá pedir mais capital ao Fundo de 
Resolução do que o valor inicialmente previsto. 

Governo e oposição mostraram-se estupefactos, apro-
priando-se de um termo usado pelo Presidente da Repúbli-
ca, mas fizeram de conta não ter lido outras afirmações de 
António Ramalho, como por exemplo aquela em que ma-
nifestou a vontade de que todos os contratos feitos com a 
Lone Star, compradora do Novo Banco, "sejam divulgados 
de uma forma muito clara, até porque saímos todos com 
vantagem da divulgação e da transparência". 

Na verdade, o Novo Banco é herdeiro de um equívoco 
que se criou com a resolução do BES, a 3 de agosto de 2014. 
Na altura, o Banco de Portugal anunciou a criação do Novo 
Banco, que supostamente ficaria com os ativos "bons" do 
BES, atirando para um denominado BES "mau" os chama-
dos ativos "tóxicos". A ideia que passou para a opinião pú-
blica foi a de que se separava o trigo do joio, e que o banco 
então criado estaria enxuto.  

Acontece que isso não se verificou. Os ativas do Novo 
Banco, afinal, não eram todos "bons", em espedial 44 cré-
ditos que ajudaram a alimentar as imparidades da institui-
ção. Também por isso foi difícil encontrar comprador para 
obanco, sendo que a Lone Star fechou o negócio em outu-
bro de 2017, garantindo uma "almofada" de 3,9 mil milhões 
de euros para se precaver de eventuais esqueletos que fos-
sem sendo encontrados nas contas. Na ocasião, o governa-
dor do Banco de Portugal avaliava assim o acordo: "Assegu-
rou-se a continuidade [do Novo Banco], preservou-se a ca-
pacidade de financiamento às empresas e às famílias e mi-
nimizou-se o encargo para o erário público e para o setor 
bancário, tanto quanto foi permitido." 

Pode-se dizer que a Lone Star fez um grande negócio ou 
que o Estado não se precaveu o suficiente, mas a realidade 
é que as injeções de capital no Novo Banco têm cumprido 
oque está contratualizado. Transformar o Novo Banco num 
caso político não augura nada de bom. Aliás, o colapso do 
BES resultou em boa parte da mistura explosiva da políti-
ca com as finanças. A polémica em torno do Novo Banco re-
vela também que a memória é curta. E isso é tão mau quan-
to as imparidades num banco. ■ 
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A COR DO 
DINHEIRO 

A brincar com o dinheiro dos aforradores 
CAMILO LOURENÇO 

Analista de economia 
camilolourenco@gmail.com 

A Associação Mutualista Montepio perdeu 
408,8 milhões de euros em 2019. O prejuí-
zo resultou de uma imposição do auditor 
(PwC), que obrigou a ret irar 377,5 milhões 
ao valor do Banco Montepio e 14,8 milhões 
ao valor da Montepio Seguros. 

A administração da Nlutualista não gos-
tou e apensou algtunas notas às reservas do 
auditor. Mas a exigência do auditor com-
preende-se. O Banco Montepio, detido pela 
Nlutualista, tinha beneficiado de um arti-
ficio criado pelo Governo, que dá pelo nome 
de "créditos fiscais",já anteriormente usa-
do em Portugal. O problema é que a PwC  

achou improvável que o banco consiga rca 
l izar lucros que ajudem a recuperar esses 
créditos nos próximos anos... com reflexo 
nas contas da Nlutualista. 

Qual o juízo que esta história merece? 
A primeira é que hoje em dia usa-se e abu-
sa-sede artifícios contabilísticos para "dis-
Ihrçar" problemas: os créditos permitiram 
à Mutualista transformar prejuízos em lu-
cros. O segundo é que os cerca de 600 mil 
associados do Montepio não podem deixar 
de estar preocupados: a instituição tem 
mais de 3.100 milhões em aplicações, o que 
inspira preocupação... Com a agravante de  

não se tratar de depósitos (cobertos pelo 
Fundo de Garantia). 

Há uma terceira conclusão: o poder po-
lítico devia ter vergonha. O Governo criou 
aqueles "créditos fiscais" com receio de que 
os associados se assustassem com os pre-

juízos da Mutualista e desatassem a desmo-
bilizar aplicações. Ou seja, em vez de criar 
condições para melhorar a fiscalização da 
gestão da Mutualista criou um artifício con-
taba ístico para fazer de conta que estava 
tudo bem. A resposta (do auditor) chegou 
agora. 

Um dia estas coisas correm mal... ui 
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CAMILO 
LOURENÇO 

"Iloie em dia um-se 
e abusa-se de 

artilielos 
contabilísticos para 

`disfarçar' 
problemas." 

PAGINA 2? 
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BANCA 

O que muda na 
moratória pública? 

O Governo aprovou um prolongamento da moratória legal até 31 de 
março de 2021, abrangendo mais operações de crédito. Saiba quem 
pode aderir e que prazos é que estão em cima da mesa. 

O prolongamento da morató-
ria no crédito aprovada pelo 
Governo, até 31 de março de 
.2021, entrou esta quarta-feira, 
17 de junho, em vigor. Os clien-
tes* podem agorabenéficiar de 
unia extensão desta medida 
que visa apoiar as famílias e 
empresas mais penalizadas 
pela pandemia. 

Se antes esta solução incluía 
apenas créditos à habitação 
contraídos por residentes cm 
l'o r ugal, o regime passa a ser 
aplicável tambénia-  cidadãos 
emigrantes. Além disso, passa 
também a abranger crédito ao 
consumo para despesas ligadas 
à educação. 

Outra mudança éque,a par-
ti r de agora, podem igualmente 
aceder à moratória pública os 
clientes que sofram uma perda 
temporária de, pelo menos, 
20% do rendimento global do 
respetivo agregado km i liar em 
consequência da pandemia. 

O Banco de Portugal emitiu 
um comunicado.to >qual expli-
ca as principais mudanças. 

Assim, conforme já era co-
nhecido, o prazo de vigência da 
moratória pública é prorroga-
do até 31 de março de 2021. 
prorrogação que, diz o Ru ico 
Portugal, se aplica "automati-
camente às operações de crédi-
to já abrangidas pela moratória, 
exceto se os clientes bancários 
comunicarem à instituição mu-
tuante a sua oposição à exten-
são do prazo". Para isso têm de 
fazer a comunicação até ao dia 
20 de 1 setein.wa 

As condições de acesso à 
moratória tiveram algumas al-
terações, "alargando-se o uni-
verso de clientes bancários que 
podem solicitar a aplicação da 
moratória". É o caso, como re-
ferido, dos clientes bancários 
que não tenham residência em  

Portugal mas que "cumpram as 
demais condições deacesso". 
Para aceder não podiam estar, 
a 18 de março, em mora ou in-
cumprimento de prestações pe-
cuniárias há mais de 90 dias 
junto dos bancos. Podiam já 
aceder à moratória, quem esti-
vesse em isolamento profiláti-
co, no desemprego ou em I ay-
off. Mas agora abrange-se o 
agregado. Assim, podem aceder 
à moratória pública se estiver 
em situação relacionada com a 
quebra de rendimentos (decor-
rentes de isolamento profiláti-
co. de doença ou de prestação 
de assistência a filhas ou netos, 
de redução do período normal 
de trabalho ou suspensão do 
contrato de trabalho, de desem-
prego, de serem trabalhadores 
elegíveis para efeitos de apoio 
extraordinário à redução da ati-
vidade económica de trabalha-
dor independente ou trabalha-
dores de entidades cujo estabe-
lecimento ou atividade tenha 
sido objeto de encerramento 
determinado durai te o perío • 
do de estado de emergência), 
seja o mutuário seja algum dos 
membros do agregado familiar. 

Para além das situações de 
quebra de rendimentos. podem 
ainda acedera moratóriapúbl i-

 

Os clientes 
bancários podem 
beneficiar de uma 
extensão do prazo 
de vigência da 
moratória pública. 
BANCO DE PORTUGAL 

Comunicado 

ca quem sofra unia perda tem-
porária de, pelo menos, 20% do 
rendimento global do respetivo 
agregado familiar em conse-
quência da pandemia decovid-
-19. f:sta era uma possibilidade 
preN isca na moratória privada. 
que ( ts bancos tinham lançado, 
através da Associação Portu-
guesa de Bancos. 

".\ comprovação da regula-
ridade da situação contribui iva 
e tributária passa a ser exigível 
apenas quando o cliente bancá-
rio esteja sujeito a essa obriga-
ção. devendo a respetiva doeu-
mentaio comprovativa ser en-
viada ao banco no prazo de 15 
dias a contar da data de envio do 
pedido de adesão à moratória", 
esclarece o Banco de Portugal. 

Adesão e créditos 
Os cl lentes bancários que não 
tenharu aderido às moratórias, 
mas que ainda O pretendam fa-
zer, devem comunicar essa in-
tenção até ao dia 3(.) de junho. 

Tal como já tinha sido anun-
ciado pelo Governo, a morató-
ria pública é agora mais abran-
gente em relação aos tipos de 
crédito. E possível adiar paga-
mentos nos créditos hipotecá-
rios, na locação financeira de 
imóveis destinados a habitação 
e no crédito destinado a finan-
ciar serviços de educação, in-
cluindo a formação académica 
e profissional. 

"Estas operações de crédito 
podem beneficiar da moratória 
pública mesmo no caso deesta-
rem já abrangidas por morató-
rias privadas", diz o Banco de 
Portugal, explicando que, para 
isso, os clientes bancários de-
vem enviar às instituições o do-
cumento comprovativo cia re-
gularidade da sua situação con-
tributiva e tributária, quando 
aplicável, até 30 de junho.• 

Página 22



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,05 x 4,74 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 87093057 18-06-2020

z 's.'.° 17:1ç; 
hW qi 

-5: 
• 

í 

It e 

d  
f rep 

Crises são um trampolim 
para empresas vencedoras 
História mostra corno recessões podem ser o berço de empresas líderes. 
MERCADOS 22 e 23 

Minoritário da Inapa 
acusa gestão de estar 
aliada com credores 

Pedro Baltazar, administrador da 
Nova Expressão, que tem 7% da 
lnapa, defende nova estratégia. 
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Turistas estrangeiros 
regressam em agosto 
Reservas registam Quedas "históricas" Fronteiras reabrem, 
quebras superiores afundam receitas da mas portugueses 
a 80% em julho hotelaria em 98% ainda têm limites 
PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Governo pouco 
aberto a alterações 
no retificativo 
Apoios à retorna da economia aprovados hoje. 
HOMEPADE 2 e ECONOMIA 8 e 9 

Publiddadr: 
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e • BASF 
We create  chemistry 

Gás 

Desconto 
espanhol 
que prejudica 
Bines adiado 
um ano 
EMPRESAS 18 e 19 

Saiba o que 
muda  nas 

moratórias 
do  crédito 

EMPRESAS 19 

Investimento 

Euronext lança 
as "blue bonds": 
dívida ligada 
aos oceanos 
MERCADOS 74 

Lex 

Concorrência 
fiscal dificulta 
reforço do 
orçamento da UE 
SUPLEMENTO 14 e 15 

Página 23



A24

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,11 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 87092895 18-06-2020
Manuel Almeida/EPA 

No fim do debate, António Costa apelou à união para vencer a pandemia. Antes disso, o seu ministro das Finanças foi negando, uma por uma, as alterações propostas pelos partidos. 

ORÇAMENTO 

Governo resiste a 
mexidas no retificativo 
Calmo, mas com assertividade, o ministro das Finanças João Leão foi recusando 
as ideias para mudar o Orçamento retificativo, tanto à direita como à esquerda. 
Por agora, o Executivo prefere manter a estabilidade das suas propostas. 

MARGARIDA PEIXOTO 

margaridapeixoto@negocios.pt 
SUGARA PAULA 

susanapaula@negocios.pt 

D
uran te cerca de 
três horas e meia 
de debate sobre o 
Orçamento suple-
mentar, o recém-

-nomeado ministro das Finanças 
João Leão manteve-se firme: foi 
recusando, uma por unia, as pro-
postas da oposição, tanto à es-

  

querda, como à direita. No máxi-
mo, remeteu um ou outro assun-
to para o debate de especialidade, 
com outros colegas do Governo, 
mas sem lhes dar, de qualquer 
modo, grande abertura. 

O estilo foi diferente do do seu 
antecessor Mário Centeno, assu-
mindo um discurso mais conciso 
e direto, atendendo a todas as per-
guntas dos deputados. Mas a jul-
gar pelas palavras de ontem, João 
Leão está determinado a não mu-
dar uma vírgula no desenho do 
Orçamento retificativo. 

O ministro das Finanças abriu  

o debate recordando  todas as me-
didas contidas no doctunento e su-
blinhando que aquele já é o resul-
tado de um processo de consulta 
aos partidos. "O Governo reu ní u-
-se com todos os partidos políti-
cos, parceiros sociais, sociedade 
civil, comespírito de compromis-
so", disse, referindo-se ao Progra-
ma de Estabilização Económica e 
Social; que o Orçamento suple-
mentar visa financiar. E voltou às 
mesmas palavras tuna e outra vez, 
sempre que os deputados lhe pe-
diram que considerasse propos-
tas de alteração ao documento. 

À  esquerda,  BE PCP pedi-
ram, por exemplo, extensõesdos 
apoios aos trabalhadores afetados 
por lay-off, reforços no orçamen-
to da saúde, mais verbas para con-
tratações.Mariana Mortágua, de-
putada bloquista, pediu ainda um 
aumento da derrama para empre-
sas com lucros superiores a 1,5 mi-
lhões de ouros, porque é preciso 
que estas empresas contribuam 
um pouco mais para o reforço dos 
serviços públicos neste momento 
de resposta à pandem ia, a rgu men-
tou. E Jorge Costa, também do BE, 
tentou garantir a redução do .IVA  

da eletricidadejá no  suplementar. 
Pelo PCP, o deputado João 

Dias frisou que o orçamento do 
Serviço Nacional de Saúde fica 
"muito aquém para responder às 
emergências que estão colocadas" 
edefendeu que é preciso transfor-
mar em permanentes os contra-
tos dos trabalhadores adicionais, 
chamados na fase de pandemia. 

Mas João Leão foi sucessiva-
mente recusando as ideias - ou 
porque entende que o Governo já 
atendeu em parte aos pedidos ou 
porque o momento não é oportu-
no (como no caso do TVAda luz) ou 
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O Governo vem 
a este debate 
com o objetivo 
de melhorar o 
orçamento e aceitar 
democraticamente 
o papel da AR ou 
procura apenas um 
carimbo? 
MARIANA MORTÁGUA 
Deputada do BE 

Não se percebe 
porque é que o 
Governo não aceita 
a proposta do PSD 
[de premiar 
os profissionais 
da saúde]. 
RICARDO BAPTISTA LEITE 
Deputado do PSD 

t$' 

prwql te as propostas são imigra 
maticaseporissocabem antcs no 
(.)rcament(1 do Estado de 2021. 

kl ariana N lortágua chegou 
a provocar( ) m inist ftr."0 Gover-
no vem a este debate com o ob-
jet ivo de melhorar() orçantell to 
e aceitar democraticamente o 
papel da Assembleia ou procu-
ra apenas uni carimbo," pergun 
tou a bloquista. Mas co.)m o mes-
mo semblante calmo. fazendo 
jusã discrição que lhe colam nos 
bastidoresde "homem implacá-
vel-  a gerir a despesa pública. 
1.,eà<> repetiu quer preciso esta-
bilidade, lembrando novamen-
te um acórdão de 1986 do Tri-
bunal Constitucional que impe-
de os partidos de aprovar al lera-
ções que façam subir °défice ( 
çamental. Dias antes, o (iover 
110 fez ('lugar ao Parlamento um 
parecer técnico que dava conta 
de que f<wmal mente cabe a« >Go-
vernU decidir que artigos da lei 
cio( lrcamento sã( > al lenidos. - 
canil() os deputados com a tal'('-

 

Fl o zipn ovar ou rejeitar. 

Leão duro com a direita, 
Costa pisca olho à esquerda 
.\ direita. as respostas de 1 .eão 
'Oram mais emotivas. mas igual-

 

Meta do défice 
"não é rígida" 

Segundo o ministro das Finanças, 
o Governo não fará uma "interpre-
tação rígida" das metas do défice 
incluídas no Orçamento suplemen-
tar, adiantando que a "preocupa-

ção maior" está com a estabilida-

de das empresas e proteção dos 
trabalhadores. "O nosso compro-
misso é com a estabilização da 
economia: não vamos interpretar 
de forma rígida as metas do défi-
ce. Vamos deixar atuar natural-
mente os estabilizadores automá-
ticos. Teremos maior preocupação 
com a estabilização das empresas 
e com o rendimento das famílias", 
afirmou João Leão. O Governo es-
tima um défice de 6,3% e uma re-
cessão de 6,9% este ano, a estima-
tiva para o PIB mais otimista en-
tre as instituições económicas. 
Uma recessão mais acentuada do 
que a prevista pode significar mais 
desemprego (e despesa social) e 
menos receita fiscal. 

mente sem abertura para ajus-
tes. Deu um beliscão ao ClS 
quando reafirmou a Cecília 
Nleireles que ( > suplementar não 
tem "nenhum aumento de im-
postos", mas que contpreende 
que a deputada "estranhe" por 
estarlão habituada a proporau-
mentos de impostos nestes cot 1-
textos", evocando assim os tem-
lios da troika e ()governo de Pas-
sos Coelho. 

Edeu uma (-...inela(la ao PS1), 

depois de o deputado Ricardo 
Batista te"não perceber" que 
()(Governo tenha ignorado a pro-
posta social-democrata de pre-
miar os profissionais de saúde. 
"Estou estupefacto com as suas 
declarações", atirou o ministro, 
kmbrarido que o anterior gover-
no P.SD/Cf)S-cortou milhõesde 
euros no orçamento do SNS". 

A fechar o debate, o primei-
ro-ininisin > desafiou os partidos 
a repetirem a -prova de cot 'ver 
géncia e de conjt gação esfor-
ço Is". ref'orçandoo apelo aos que 
a esquerda-  com o PS "viraram 
a pagina da austeridade"..A tra-
jelui'ia antes seguida "deve ser 
retc>rnada  wn rei sovada estabi-
lidade no horizonte da legislatu-
ra- . disse Antonio Costa. ■  

O cenário de um reli >No da par-
ticipação do Estado na 'FAP, no 

seguimento da injeçã(> prevista 

de cerca de mil milhões de euros, 
teve ontem um amplo apoio no 
Parlamento, sendo de&mdido 

tanto pela esquerda como pela 
direita, embora com d i remites 
matizes. 

No encerramento do debate 

do Orçamento suplementar, o 

presidente(10 PSF) justificou que 

a viabil ização do documento pe-

los sociais-democratas não im-
plica dar um cheque em branco 
à companhia aérea."Nãosignifi-

ca que o Estado deva enterrar 
mais mil milhões de euros na 

A TAP não se pode 
tornar num outro 
Novo Banco, num 
buraco negro que 
continuamente vai 
sugando os impostos 
dos contribuintes 
portugueses. 
RUI RIO 
Presidente do PSD 

[Recapitalizar a 
empresa?] Sim, mas 
não para que a TAP 
seja o apêndice de 
uma qualquer 
companhia aérea 
estrangeira. 
DUARTE ALVES 
Deputado do PCP  

T. \I> sem um p iano de negócios 

e unia reestruturação realista e 
cred ível-. defendeu Rui Rio. 

Para o líder do PS D, esse 
plano deve implicara responsa-
bilização, pelo Estado, "da ges-

tão na exata proporção da sua 
participação no financiamento 

da empresa-  ou seja, uma na- 
eiOnalização parcial e a "im-

posição de uma lógica de servi-
ço público a 10(1°0 território na-
cional". 

l'orscu lado, 1>C I) e I floco de 
Esquerda vêm defendendo a na-

 

>nal ização da companhia aé-
rea. O deputado do l'CP, Dual.  - 
te Alves, defendeu a nacionaliza-

çã( > completa da transportad( >ra. 
argumentando que é "inaceitá-
vel" que o financiamento que 

pode ir até aos 1.200 milhões de 
euros não resulte numa entrada 
&capital na empm••,a.com ocor-
respondente "controlo público e 
nacionalização". "E preciso re-

capitalizar a empresa'? Si m. Mas 
não para que seja o apêndice de 
uma qualquer companhia aérea 
estrangeira-, rematou o deputa-
do. 

Na resposta ao l'Cl>. o minis-
tro das Finanças lembrou que 
depois de terminado o auxílio es-
tatal. que segue regras europeias,  

segue-se UM pn >grama de rees-

truturaçã(.> em que a TAPprocu-

ra encont rar novo capita. "Nes-

 

sc pode estar em cima da 

mesa a reconversão do emprés-
i imo e o Estado ficaria (:•oni uma 

parte do capital", alirniou ,João 

Leão. 

Embora não tenham falado 
do tema neste debate, os bloquis-

tas apresentaram. tio) final de 
abril, um projeto de lei para na-

cionalizar a empresa. 
O Governo tem admitido o 

reliirço da posição do Estado na 
caso o acionista privado não 

consiga pagar o empréstimo no 
prazo de seis meses. Numa con-

ferência de imprensa na semana 
passada. O ministro das 1 n fraes-
ru tu ras. Pedro Nuno Santos, 

afirmcw que "perante a dimen-

são ela intervenção" que o Esta-

do está disponível para fazer, 
"ninguém compreenderia que 1>s 

diferentes acionistas da empre-

sa, com créditos sobre a mesma 
empresa, não acei [assem que es-
ses créd itos fossem convertidos" 
em capital. 

1tecorele-segue° Estado de--
tém 50% da empresa.metade do 
conse1110 de administração e voto 

de qual idade do presidente (i\1 i - 
guel Frasqu ho). •  SP/MP 

Reforço do Estado 
na TAP ganha amplo 
apoio no Parlamento 

Durante a discussão do Orçamento suplementar, Rui Rio 
admitiu que venha ser necessário o reforço do controlo 
público sobre a TAP. 

TAP paga aos obrigacionistas 
antes de ajuda pública 

A TAP não esperou pela ajuda pública de quase mil milhões de euros para 
garantir que os juros do empréstimo que lançou em maio do ano passado 
vão estar a pagamento a 24 de junho. O valor ilíquido é de 2,1875%, se-

gundo comunicado da transportadora. O Negócios tinha questionado a 
TAP sobre se tinha liquidez para fazer o pagamento de juros deste em-

préstimo colocado junto de particulares. Numa resposta escrita, antes da 
emissão do comunicado que anuncia o pagamento dos juros, a TAP assu-

mia que "vai honrar os compromissos com os obrigacionistas", recusan-

do falar sobre o empréstimo público, já que "não comenta operações fi-

nanceiras em andamento". AM 
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para empresas vencedoras 
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Minoritário da Inapa 
acusa gestão de estar 
aliada com credores 

Pedro Baltazar, administrador da 
Nova Expressão, que tem 7% da 
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Turistas estrangeiros 
regressam em agosto 
Reservas registam Quedas "históricas" Fronteiras reabrem, 
quebras superiores afundam receitas da mas portugueses 
a 80% em julho hotelaria em 98% ainda têm limites 
PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Governo pouco 
aberto a alterações 
no retificativo 
Apoios à retorna da economia aprovados hoje. 
HOMEPADE 2 e ECONOMIA 8 e 9 
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que prejudica 
Bines adiado 
um ano 
EMPRESAS 18 e 19 

Saiba o que 
muda  nas 

moratórias 
do  crédito 

EMPRESAS 19 

Investimento 

Euronext lança 
as "blue bonds": 
dívida ligada 
aos oceanos 
MERCADOS 74 

Lex 

Concorrência 
fiscal dificulta 
reforço do 
orçamento da UE 
SUPLEMENTO 14 e 15 
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Três anos depois dos incêndios que 

zeram 66 mortos, 254 feridos e redu-

ziram a zona de Pedrógão Grande a 

cinzas, o Presidente da República 

reconheceu ontem que o que foi feito 

não foi su ciente para a recuperar a 

região, onde ainda há muito a fazer ao 

nível da coesão. Lamentou que o des-

envolvimento económico e social não 

tenha sido mais célere ou “pujante”. 

“Houve uma re exão profunda, 

houve um debate no Parlamento, 

houve mudança de legislação, houve 

medidas tomadas, o problema é o 

terreno e o terreno é feito com pes-

soas de pele e osso, com realidades 

económicas e sociais, pessoas e famí-

lias que não têm meios para poderem 

agir em muitos casos”, comentou 

Marcelo Rebelo de Sousa, frisando 

que os “condicionamentos económi-

cos e sociais acabaram por tornar 

difícil a aplicação” de medidas. A isto 

juntou a lentidão da justiça. “A justiça 

tem o seu tempo e há aspectos que 

foram naturalmente ou têm sido leva-

dos a investigação e têm demorado 

tempo, muito tempo. Todos nós 

temos noção de que esse tempo é, às 

vezes, um tempo muito longo para a 

vida das pessoas e para a vida das 

populações”, atirou. 

Marcelo admite que 
há muito a fazer pela 
coesão territorial

Em Figueiró dos Vinhos, onde par-

ticipou nas celebrações religiosas que 

assinalaram os três anos da tragédia 

de Pedrógão Grande, o Presidente 

declarou que seria desejável que o 

desenvolvimento económico e social 

dos territórios dizimados pelos incên-

dios “aparecesse mais rápido e pujan-

te”, mas “isso nem sempre aconte-

ceu, apesar dos esforços feitos”. 

Sublinhando que “há muito a fazer 

pela coesão territorial, que é uma 

aposta de futuro”, o chefe de Estado 

reconheceu que a “reforma da ores-

ta é “um processo lento”. E advertiu: 

“Se não houver desenvolvimento eco-

nómico e social, se não houver estru-

turas estáveis que permitam prevenir, 

se não houver uma população com 

dinamismo e que permita a criação 

de estruturas, que não são só estrutu-

ras de prevenção no domínio da pro-

tecção especí ca, esse desa o conti-

nua presente na nossa vida (...) e não 

deixa de estar presente na cabeça dos 

responsáveis.” 

Em resposta a um jornalista que 

lhe perguntou se foram as pessoas 

que falharam, Marcelo disse que “foi 

a comunidade”. “O Estado tem um 

papel importante a desempenhar, 

mas se não houver pessoas com 

meios para poderem agir... As pes-

soas é que são proprietárias, as pes-

soas é que podem ter uma palavra a 

dizer e, em muitos casos, não têm 

condições económicas e sociais para 

poderem dizer essa palavra, esse é o 

facto”, a rmou o Presidente, que teve 

a seu lado nesta visita vários mem-

bros do Governo.

mgomes@publico.pt

Incêndios
Margarida Gomes

Presidente assistiu ontem, 
em Figueiró dos Vinhos,  
às celebrações dos três 
anos da tragédia que 
vitimou 66 pessoas

Promover a coesão é “apostar no futuro”, diz o chefe de Estado

PAULO NOVAIS/LUSA
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PS

Ricardo Mourinho 
Félix mantém-se na 
comissão política
O ex-secretário de Estado 
adjunto das Finanças Ricardo 
Mourinho Félix afirmou ontem 
à agência Lusa que vai 
manter-se na comissão 
política do PS, embora 
renuncie ao mandato de 
deputado. Ricardo Mourinho 
Félix, que foi quinto na lista do 
PS pelo círculo de Setúbal nas 
últimas legislativas, optou por 
renunciar ao seu mandato de 
deputado. “Ao fim de cinco 
anos no Governo e de seis 
anos de intensa actividade 
política, penso que está na 
altura de regressar à minha 
vida profissional e ter novos 
desafios. No entanto, não vou 
abandonar a política, já que 
continuarei a ser membro da 
comissão política nacional do 
PS e da comissão política da 
Federação de Setúbal”, disse o 
ex-governante.
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RITA FRANCA

Grupo de trabalho do táxi vai 
decidir preços e contingentes

Sector do táxi alerta para “situação de emergência financeira” 

O sector do táxi vai contar com um 

novo grupo de trabalho, apenas dois 

anos após uma iniciativa idêntica ter 

sido dada como concluída por parte 

do Governo. Um dos principais temas 

em cima da mesa, de acordo com as 

informações prestadas ao PÚBLICO 

pelo Ministério do Ambiente e da 

Acção Climática (MAAC), é o da revi-

são da convenção de preços, algo 

que foi também abordado em 2018, 

mas sem consequências práticas. 

Isso implica uma actualização da 

tabela, uma vez que a convenção em 

vigor foi rubricada no nal de 2012 e 

não foi alterada desde então. 

Outro tema fulcral é o dos contin-

gentes, que vai ser também abordado 

pelo grupo de trabalho, podendo 

passar a haver contingentes intermu-

nicipais (e não apenas municipais). 

No nal de 2018, o ministro do 

Ambiente, João Matos Fernandes, já 

a rmara ao PÚBLICO que, “do ponto 

de vista ambiental e do congestiona-

mento”, via como um “anacronis-

mo” o facto de, por exemplo, um táxi 

que vá do aeroporto de Lisboa a Cas-

cais tenha “necessariamente de 

regressar vazio”. 

“As reformas necessárias a uma 

efectiva modernização do sector não 

se esgotaram nos trabalhos dos gru-

pos de trabalho criados em 2016 e 

2018”, diz fonte o cial do MAAC. “Os 

dois anos volvidos, desde o último 

grupo de trabalho, trouxeram tam-

bém uma evolução da actividade e 

das necessidades de intervenção, 

que importa analisar e concretizar 

em proposta, que permitam ao sec-

tor responder de forma mais e cien-

te e competitiva aos novos tempos”, 

acrescenta a mesma fonte.   

O despacho de nomeação do gru-

po de trabalho ainda não está con-

cluído, mas o objectivo, diz o MAAC, 

é “abranger todos os intervenientes- 

-chave do sector”, como as associa-

ções representativas do sector 

(Antral e Federação Portuguesa do 

Táxi), o Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes, a Direcção-Geral das 

Actividades Económicas (ligada à 

alteração da mudança de preços), a 

Em paralelo, o PCP já entregou na 

Assembleia da República um projec-

to de lei (172/XIII/1.ª) para a “moder-

nização do regime de actividade do 

sector do táxi”, que está na Comissão 

de Economia desde o início do ano. 

Um dos motivos para a iniciativa 

legislativa é a concorrência dos 

TVDE, ligados a empresas como a 

Uber, bem como o facto de “das cer-

ca de 30 matérias apontadas pelo 

sector do táxi como passíveis de 

modernização”, o anterior Governo 

apenas tenha legislado “sobre quatro 

delas”, como a idade máxima dos 

veículos — e, de acordo com o PCP, 

nem sempre bem.   

A proposta dos comunistas tam-

bém remete para a questão dos con-

tingentes, prevendo que possam ser 

“estabelecidos contingentes inter-

municipais, abrangendo concelhos 

limítrofes, nos termos e condições a 

de nir entre as câmaras municipais 

mediante parecer prévio das associa-

ções representativas”, além de “con-

tingentes sazonais”. 

Sobre este aspecto, a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses 

(ANMP) já a rmou que não coloca 

obstáculos, desde que os pareceres 

da associação do sector sejam de 

“natureza vinculativa”. Já a associa-

ção de defesa dos consumidores 

Deco, que também se pronunciou 

sobre a iniciativa do PCP, não se opõe 

aos contingentes de natureza inter-

municipal, mas coloca reservas 

quanto aos sazonais, por receios de 

diminuição da oferta deste serviço 

“em concelhos de menor procura”. 

Sobre o regime de preços, o pro-

jecto do PCP defende, a par do sec-

tor, uma tarifa especial “a aplicar 

nas noites de 24, 25 e 31 de Dezem-

bro e 1 de Janeiro”, tal como a possi-

bilidade de as viaturas com capaci-

dade para mais de quatro lugares 

“aplicarem a tarifa que competir ao 

efectivo número de passageiros a 

transportar”. 

Fora das discussões do grupo de 

trabalho que está a ser formado ca-

rá, de acordo com o Governo, o tema 

dos TVDE e a ideia de discutir con-

tingentes especí cos para este tipo 

de transporte.

Convenção tarifária em vigor data de nal de 2012. Há também a ideia de se avançar para contingentes 
intermunicipais. Primeira reunião do grupo de trabalho deve ocorrer no nal deste mês 

Transportes
Luís Villalobos

[Há] cerca de 18 
mil pro ssionais 
[do sector do táxi] 
sem trabalho e 
sem rendimentos 
Antral 
Comunicado

luis.villalobos@publico.pt

Direcção-Geral do Consumidor e a 

Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. Por parte do MAAC, a 

tutela do sector está agora com o 

secretário de Estado da Mobilidade, 

Eduardo Pinheiro. 

O executivo prevê que a primeira 

reunião do grupo de trabalho ocorra 

no nal deste mês ou no início de 

Julho, e que os trabalhos estejam 

concluídos antes do nal do ano. 

“Emergência nanceira”  
Inevitavelmente, os impactos nega-

tivos provocados pela pandemia 

também serão um tópico obrigató-

rio, tal como já o são na ronda que a 

Antral e a FPT zeram, nos últimos 

dias, junto dos grupos parlamentares 

do PS, BE, PCP e do deputado único 

do Chega. Nos encontros, as duas 

entidades representativas do sector 

do táxi, de acordo com os comunica-

dos enviados às redacções, têm cha-

mado a atenção para a “situação de 

emergência nanceira”. 

Sublinhando que se veri cou uma 

“queda de mais de 80% na procura 

de serviços”, com cerca de 18 mil 

pro ssionais “sem trabalho e sem 

rendimentos”, as associações têm 

apelado “à necessidade imediata de 

apoios sociais”, que dizem terem 

sido “anunciados, mas ainda não 

concretizados”. As audiências com 

os partidos serviram ainda para pedir 

apoio para nanciar materiais e equi-

pamentos “que garantam segurança 

sanitária perante a pandemia”. 

A Antral, por exemplo, já pediu ao 

Governo uma linha de nanciamen-

to para o sector do táxi, “maioritaria-

mente a fundo perdido”. 
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Do diretor 

EDITORIAL 
A Covid-19 
salva o 
H:stado 
Social? (1) 

Apandemia que vivemos trouxe 
a ideia de que o Serviço Nacio-
nal de Saúde e um robusto Es-

tado Social são hoje mais decisivos 
que nunca para combater os excessos 
de uma globalização selvagem e de 
riscos sanitários emergentes. Mas, 
para lá desse novo consenso que se 
alarga, o que deve, em concreto, bali-
zar essa discussão? 

As questões de hoje sobre o Estado 
Social são as mesmas que sempre ali-
mentaram o debate sobre o tema. Não 
vão desaparecer. Qual deve ser a sua 
dimensão? De que modo se financia? 
Que estabilidade deve ter no plano da 
sua arquitetura legal e das opções polí-
ticas a ele associadas? Como respeitar 
ocontrato de confiança entre o Estado 
e os contribuintes? 

Para lhes responder, o debate a fazer 
sobre o Estado Social tem de ter uma 
forte componente técnica e financeira, 
devido aos pilares decisivos da gestão e 
sustentabilidade, mas depende em ab-
soluto de opções políticas e ideológicas 
sobre a forma como se estrutura uma 
sociedade. Essa é a sua incontomável 
natureza mas também o seu principal 
problema. Nos últimos anos, como na 
década de 70 ou, mais atrás, na ressaca 
da Grande Depressão, a discussão sobre 
oEstado Social nos seus vários pilares —
Educação, Saúde, Segurança Social —
tem tido um cunho profundamente 
ideológico, subaltemizando o tal debate 
técnico decisivo do seu financiamento. 

Entre 2005 e 2020, Portugal teve go-
vernos maioritários e minoritários do 
PS, de coligação entre PSD e CDS, a cé-
lebre geringonça de esquerda, mas, no 
essencial, o Estado não fez mais do que 
reduzir pensões e alterar as fórmulas 
de cálculo dos regimes da segurança 
social e da função pública. 

O Estado estoirou com a obrigatória 
previsibilidade do sistema de solidarie-
dade social e traiu o pacto ou rasgou o 
contrato, consoante queiramos cha-

  

mar-lhe, com os cidadãos. Houve um 
manifesto excesso de leis-quadro, con-
fusas e contraditórias entre si, crises de 
solvabilidade do sistema a mais, agra-
vando a desconfiança e a incerteza por 
parte dos cidadãos. Nenhuma verda-
deira reforma do sistema avançou. 

Em 2009, o governo socialista de José 
Sócrates reduziu as pensões de todos os 
trabalhadores que se reformarão no fu-
turo e da esmagadora maioria dos já re-
formados. Com a entrada da troika e a 
vitória do governo PSD/CDS o caminho 
foi ainda mais radicalizado: corte cego 
de pensões e salários. Governos de es-
querda e de direita adotaram soluções 
de igual matriz face aos problemas de 
gestão do Estado e das contas públicas 
impostos pela crise financeira, pelo Tra-
tado Orçamental e pelos credores inter-
nacionais. Uns e outros foram incapa-
zes de reformar as funções do Estado; 
foram incapazes de criar uma tributa-
ção minimamente justa (os cerca de mil 
contribuintes com rendimentos supe-
riores a 5 milhões de euros e 25 milhões 
de património pagaram menos de 0,5% 
de imposto); foram incapazes de resol-
ver os problemas de solvabilidade da 
banca sem ser à custa de dinheiro pú-
blico e uma política de confisco em ma-
téria de taxas e comissões bancárias, 
bem como de reforçara regulação e su-
pervisão bancária. Entre 2008 e 2014 os 
portugueses pagaram uma fatura de 13 
mil milhões de euros para evitar a falên-
cia do BPN, BPP, BES e Banif. Daí para 
cá o descalabro continuou e a fatura já 
está acima dos 20 mil milhões. 

Os poios da discussão extremaram-
-se ainda mais entre 2011 e 2015. A vi-
são estatista de uma parte da esquer-
da e a fúria ultraliberal da direita, que 
lançou a dimensão puramente carita-
tiva para cima do problema social e 
económico, são, em grande parte, a 
explicação para a solução que saiu 
das eleições legislativas de 2015. A di-
reita ganha sem maioria absoluta e a 
esquerda une-se, pela primeira vez 
depois do 25 de Abril, em nome de 
uma ideia de reposição de direitos so-
ciais. E o que fez a esquerda? Devol-
veu dinheiro e alguns direitos, mas 
não reformou nenhum dos pilares do 
Estado Social. Pelo contrário, na Saú-
de, a estratégia das cativações de Má-
rio Centeno, empurrou-a para a misé-
ria quase absoluta (continua). O 

Governos de esquerda 
e de direita foram incapazes 
de reformar as funções 
do Estado e de criar uma 
tributação minimamente 
justa (os cerca de 
mil contribuintes com 
rendimentos superiores 
a 5 milhões de euros e 25 
milhões de património 
pagaram menos 
de 0,5% de imposto) 

O 

Diretor 
Eduardo Dâmaso 
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TESTE. O QUE É NOVO E O QUE É VELHO NA NOVA REMODELAÇÃO 

O GRANDE 
QUIZ DAS 
FINANÇAS 

Quem aguentou um governo inteiro, quem foi o mais 
novo de sempre, que alcunha arranjou Centeno para 

Leão, quem saltou das Finanças para o Banco de 
Portugal? Teste os seus conhecimentos. Por Bruno Fana Lopes 

BRAGA 
DE MACEDO 

 
 

 
 

 

TEIXEIRA DOS SANTOS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ERNÂNI LOPES 

 

 
 

 

SOUSA FRANCO 

^". 

MANUELA FERREIRA LEITE , II 

VETOR GASPAR 

Portugal 

A
subida João Leão a minis-

tro das Finanças marca o 
fim de urna era no minis-
tério que tipicamente está 

no centro da governação e que. com 

o impacto da pandemia. continuará a 

estar. Leão. o mais novo de cinco ir-

mãos, todos alunos brilhantes. sucede 

a Mário Centeno. que depois da tritu-

radora das Finanças deseja ir para o 
Banco de Portugal. A partir de factos 

do percurso de Leão e de Centeno a 

SÁBADO construiu um quiz sobre a 

figura que no Governo mais vezes diz 

uma palavra: "não". Faça o teste e 

encontre as respostas certas no fim. 

o 
Mário Centeno foi o segundo 
ministro das Finanças a cum-
prir uma legislatura inteira de 
quatro anos. Quem foi o pri-
meiro? 
a) Ernãni Lopes O 

b)Miguel Cadilhe O 

c) António de Sousa Franco O 

d) Fernando Teixeira dos Santos O 

João Leão é o primeiro minis-
tro das Finanças licenciado 
pela Faculdade de Economia 
da Universidade Nova de Lis-
boa. Qual é a universidade que 
mais ministros das Finanças 
deu ao país? 
a) Faculdade de Economia do Porto 

(FEP) O 

b) Instituto Superior de Economia e 
Gestão (ISEG) O 

c) Faculdade de Economia da Univer-

 

sidade Nova de Lisboa O 

d Faculdade de Economia da Uni-

versidade Católica Portuguesa O 

e 
João Leão é o 23.° ministro das 
Finanças desde o primeiro go-
verno constitucionaL Quantas 
mulheres desempenharam o 
cargo? 
a) _) O 

b)3 O 
c)2 O 

d)1 O 

o 
Mário Centeno registou em 
2019 um excedente no orça-

 

   

  

MÁRIO CENTENO 

V*1 

  

   

92 
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RESPOSTAS CERTAS: L c) Sousa Franco, no primeiro gover-

 

no de António Guterres (1995.2000); 2.b) Doze dos 22 minis-oyn oyor 
tros licenciaram-se no ISEG. (Curiosidade: em segundo vem a Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa com quatro.): 3. c) Duas: Ma-

 

nuela Ferreira Leite (2002) e Maria Luís Albuquerque (2013) ; 4. a) Manuel Cota 
Dias, hoje com 91 anos: o último excedente era do tempo do Estado Novo.: 5.b) Sete: 
Miguel Beleza, Mário Centeno e João Leão (MIT). Cavaco Silva (York), Braga de Macedo (Ya- le). Campos e Cunha (Colúmbia) e Teixeira dos Santos (South Carolina) : 6. c) O artífice. Leão 
foi o executante da contenção de despesa da era Centeno.; 7.a) Vítor Constando tinha 34 
anos quando foi ministro no II Governo, de Mário Soares, que durou sete meses.; 8. c) Duas. 
João Leão e Maria Luis Albuquerque que, em 2013, subiu de secretária de Estado do Tesouro 
para substituir Vítor Gaspar.; 9. b) Valor bruto. O ministro recebe 65% do salário do Presiden-
te da República e 40% do seu salário em ajudas de custo. A opção a) é o salário bruto do 
ministro, sem ajudas de custo. A c) é o salário do primeiro-ministro, incluindo as ajudas. E a 
d) é o salário bruto do governador do BdP (valor de 2018).; 10. a) Silva Lopes, em 1978, saiu 
por trés meses do cargo de governador para ser ministro no II governo constitucional 
(que durou 86 dias). Beleza deixou de ser ministro em 1991 e passou a governador em 1992. 
António de Sousa e Tavares Moreira saltaram de secretário de Estado das Finanças para go-
vernador.; 11. c) Seis. Só Carlos Costa, o atual governador, não passou pela política portugue-
sa (mas passou pela europeia: foi chefe de gabinete do comissário europeu Deus Pinheiro).; 
12. a) Formalmente é o Ministro das Finanças que propõe o nome do Governador em Conse-
lho de Ministros. Informalmente é o primeiro-ministro que trata desse assunto. 
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HOLOFOTE 

  

João Leão O fiel sucessor 

O cativador 
Chegou ao 
Governo em 2015 
e esteve quase 
sempre num plano 
secundário, sem 
o mediatismo de 
Mário Centeno 
— primeiro, como 
ministro das 
Finanças e, depois, 
também como 
presidente 
do Eurogrupo. 
De perfil discreto, 
estar sob os 
holofotes não 
suscitava 
o interesse 
de João Leão, 
mas era o gabinete 
do ex-secretário 
de Estado 
do Orçamento, 
agora promovido 
a ministro, que 
geria o timing para 
(des)bLoquear 
verbas, quando 
havia luz verde 
para fazer despesa. 
Se as cativações 
são um ponto 
fundamental para 
explicar o sucesso 
das contas 
do executivo, João 
Leão foi o "artífice" 
que soube esperar 
pelo momento 
certo (para as 
Finanças) para 
acrescentar a sua 
assinatura aos 
cheques. 

A carreira 
O percurso 
de Leão, 46 anos, 
cruza-se com o 
do seu antecessor 
do lado de lá 
do Atlântico. O 
recém-empossado 
ministro e Centeno 
passaram pelo 
Instituto 
de Tecnologia 
de Massachusetts 
(MIT), onde ambos 
se doutoraram. 
Voltaram 
a encontrar-se, 
há cerca de cinco 
anos, quando 
integraram o grupo 
de economistas 
que prepararam 
o cenário 
macroeconómico 
com que o PS 
concorreu às 
legislativas desse 
ano. A estreia num 
governo aconteceu 
como assessor 
de Fernando 
Medina, no 
ministério de 
José Vieira da 
Silva (Economia), 
quando o agora 
presidente da 
Câmara Municipal 
de Lisboa era 
secretário 
de Estado da 
Indústria e do 
Desenvolvimento. 

O desafio 
João Leão assume 
o comando das 
Finanças num dos 
momentos mais 
dramáticos para 
as famílias, para 
as empresas 
e para os cofres 
do Estado. Depois 
de Mário Centeno 
antecipar, em um 
ano, o objetivo de 
fechar as contas 
com excedente 
orçamental, o novo 
ministro herda 
o pesado fardo de 
uma economia que 
tenta sobreviver 
à paralisação geral 
provocada pela 
pandemia 
da Covid-19. 
O seu primeiro 
teste chama-se 
Orçamento 
Suplementar, que 
ajudou a preparar 
e que, agora, 
será chamado 
a defender na 
Assembleia 
da República. 
"Estabilizar" 
o descalabro 
financeiro é a 
palavra de ordem 
do Governo de 
António Costa 
para este ano. Só 
depois disso o novo 
ministro poderá 
começar a pensar 
em como retomar 
o crescimento 
económico. 

A equipa 
Com Centeno, 
saíram também 
do Terreiro do Paço 
Ricardo Mourinho 
Félix, ex-secretário 
de Estado Adjunto 
e das Finanças, 
e Álvaro Novo, 
que tinha a tutela 
do Tesouro. 
A nova equipa 
do Ministério das 
Finanças tem, 
assim, João Leão 
no comando, 
o repetente 
António Mendonça 
Mendes (agora 
nas funções 
de secretário 
de Estado Adjunto 
e dos Assuntos 
Fiscais) e três 
caras novas: 
Cláudia Joaquim, 
que volta ao 
Governo para 
ocupar a anterior 
pasta de João 
Leão (Orçamento), 
João Nuno Mendes 
(Finanças) e Miguel 
Cruz (Tesouro). 
Os próximos 
tempos, deixou 
claro o novo 
ministro das 
Finanças na 
tomada de posse, 
serão de "grande 
dificuldade 
e exigência". 

QUERIA 
"SERVIR O PAÍS" 

E ACEITOU O CONVITE 
PARA SEGUIR 

O CAMINHO DE MÁRIO 
CENTENO. CHEGA 
A MINISTRO AOS 

46 ANOS. A TAREFA 
SERÁ HERCÚLEA 
Zr) PEDRO RAÍNHO 
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PERISCÓPIO 

O HERANÇA  

Lição apreleindida 
Não houve margem 
para abraços ou 
apertos de mão, tal 
como não houve 
condições para 
grandes cerimónias 
nos poucos mais de 
dez minutos que os 
membros do Governo 
estiveram no Palácio 
de Belém. O mais 
expansivo que se pôde 
ver foi um piscar de 
olho, e até esse foi 
abafado pela máscara 
que cobria quase por 
completo o rosto de 
João Leão. Em tempos 
de pandemia, o novo 
ministro de Estado e 
das Finanças assumiu 
oficialmente a pasta, 
esta segunda-feira,15, 
numa tomada de posse 
parca em convidados. 
O discurso, esse, está 
estudado e vem de trás 
— com o toque q.b. de 
austeritário: "Contas 
certas" e passos dados 
na justa medida da 
perna é aquilo que 
João Leão promete 
para o mandato que 
agora se inicia. Lembra 
alguém? 

O #THROWBACK  

"Stor" Marcelo 
Trazia dez lições 
sobre a pandemia 
para partilhar com os 
alunos da telescola, 
durante a meia hora 
de aula que deu esta 
semana em direto, na 
RTP Memória. Houve 
tempo para alguma  

pedagogia sobre o 
novo coronavírus, uns 
quantos conselhos 
de segurança e 
higiene à mistura 
mas, sobretudo, a 
oportunidade de 
"matar saudades". 
Saudades das 
câmaras, das aulas 
e dos afetos. Foi o 
"stor" Marcelo de 
volta às suas lições. E 
com tempo para uma 
inconfidência: depois 
da visita do filho, 
emigrado no Brasil, 
despediu-se com um 
abraço e um beijo. As 
regras não permitem, 
mas "acontece"... 

O RAZIA  

Ventura vs. todos 
A lista já cresceu para 
lá do comensurável. 
Desta vez, foi Filomena 
Cautela a cair na 
armadilha de André 
Ventura. No programa 
5 para a Meia Noite, na 
RTP, a apresentadora 
passou um vídeo do 
deputado a discursar, 
editado de forma a 
que as palavras de 
Ventura se ouvissem 
em câmara lenta. 
"Na minha cabeça, 
ouço sempre o André 
Ventura assim." Na 
resposta, o presidente 
do Chega foi buscar 
aquele episódio 
em que Cautela foi 
apanhada a conduzir 
com excesso de álcool. 
Ventura agradece 
palcos destes — assim, 
é somar e seguir... 

geak 

TLIDOEMr  fP  • 

1 
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AMADORA-SINTRA 

Hospital tem 
quatro clínicos 
com Covid-19 
0  Há quatro médicos infeta-
dos como novo coronavírus 
no hospital Amadora-Sin-
tra. Segundo o Sindicato In-
dependente dos Médicos, 
tratam-se de clínicos dos 
serviços de Obstetrícia e de 
Anestesiologia. Os casos fo-
ram detetados na semana 
passada e os profissionais es-
tão, neste momento, a recu-
perar da infeção. Confronta-
da pelo CM, a unidade hospi-
talar confirma as infeções e 
acrescenta que os profissio-
nais se encontram bem, es-
tando a ser monitorizados 
em casa. *H. 
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AGENDA 

HOJE 
LISBOA, 12H00 
Enfermeiros 
em protesto 
Sindicato dos Enfermeiros 
Portugueses marca concentra-
ção em frente ao Parlamento. 

AMANHA 
VIANA DO CASTELO 
Santuário diocesano 
Elevação do Templo de Santa 
Luzia. 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@cmjornal.pt 
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Rio alinha no Orçamento 
mas arrasa crise na TAP 
PSD O  Líder social-democrata diz que viabiliza documento para salvar companhia, mas não quer 
mais um Novo Banco BANCA O  Saída de Centeno e injeção de capital foram "elefante branco" na sala 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

             

         

= y r  

     

BE queria descer IVA 
da e etricidade mas 
Governo pede tempo 
ti O ministro das Finanças 
respondeu ao BE que o Gover-
no vai descer o IVA da eletri-
cidade em função do consumo 
"em tempo oportuno"e quan-
do tiver a "aprovação final" 
de Bruxelas. O deputado do 
BE Jorge Costa desafiou João 
Leão a concretizar a medida, 
considerando que "um novo 
atraso já será um recuo" pois 
agora é que "faz mais falta" às 
famílias. O governante retor-
quiu que "o Governo tem uma 
autorização legislativa para a 
implementar e em tempo 
01)(51-nino". o 

               

 
João Leão 
Dom AIO* 
Costa e Ma-
tos Fernan-
des à efiega-
da à AR 

             

               

    

Yr 

          

               

               

               

               

               

               

                

na especialidade. 
"Nunca esteve no nosso flori 

conte criar mais problemas ao 
País cio que os que ele já tem", 
sublinhou Rio, lançando- se em 
críticas aos 946 milhões reserva -
dos para a transportadora aérea. 
"A TAP não se pode tornar num 
outro Novo Banco", isto é, "um  

buraco negro que continuamen-
te vai sugando os impostos". E 
lembrou que não aprovar este 
orçamento significaria que a 
empresa fecharia amanhã. A de -
missão de Mário Centeno foi ou-
tro dos temas apontados, com o 
PSD a chamar -lhe "ministro de-
sertor", tal como o Novo Banco. 
O social-democrata Duarte Pa-
checo lembrou que o banco é 

o "elefante no 
meio da sala", 
perguntando 
o que existe 
mais "escon-

 

dido na gloriosa venda à Lone 
Star". Na resposta, Ana Catarina 
Mendes, líder parlamentar do 
PS, disse que "o elefante branco 
existe na sala" e que é represen-
tado pelos oito retificativos cio 
Governo PSD! CDS. 

João Leão, o novo ministro 
das Finanças, frisou que espera  

António Costa e o novo ministro 
das Finanças, João Leão, ouviram 
com atenção a intervenção de Rui Rio  

urna retoma rápida cia econo-
mia, assegurando que o Gover-
no não vai "interpretar a meta 
cio défice de forma rígida". E 
repetiu várias vezes que não 
está prevista nenhuma injeção 
de capital para o Novo Banco 
este ano. 

A encerrar o debate, Catarina 
Martins, líder cio BE, deixou um 
aviso ao primeiro-ministro: 
"Não caia na tentação da autos -
suficiência." Para o BE, são ne-
cessárias medidas na especiali-
dade que "façam deste orça 
mento uma resposta mais for-
te". E Paula Santos, cio PCP, pe-
diu unia "oportunidade" à dis-
cussão na especialidade. 

Já António Costa garantiu que 
"não é a austeridade a resposta a 
esta crise" e anunciou que o Go-
verno aprovará hoje a fusão da 
IFD, SPGM e PM E Investe num 
"banco de fomento". 

Bloco leva nega das Finanças no IVA 

Trabalhadores veem 
com bons olhos 
regresso do Estado 
G Os sindicatos dos trabalha-
dores da Área Metropolitana 
do Porto e dos aeroportos ad-
mitem "ver com bons olhos" 
que o Estado passe a assumir 
os destinos da TAP, com po-
der na gestão. "É nesta fase 
crítica da vida da TAP em que 
nos encontramos, que vemos 
com bons olhos que o Estado 
passe a assumir os destinos da 
empresa, salvaguardando os 
interesses dos trabalhadores 
e da companhia aérea." 4,  

TAP esteve no centro do debate 

DIANA RAMOS 1 SALOMÉ PINTO 

SD, PCP e BE viabiliza-

 

. Tom ontem o Orçamento 
Suplementar, o primeiro 

de JOãO Leão como ministro, 
pela abstenção, debaixo de um 
coro de críticas em que a TAP e 
oNovo Banco estiveram na ber-
linda. Rui Rio reconheceu que o 
partido não podia ter outra po 
sição, mas arrasou a companhia 
aérea. Blo - 
quistas e co  BLOCO E PCP EXIGEM IR 
munistas pe- MAIS ALÉM NO DEBATE 
diram a v an  - NA ESPECIALIDADE 
ços no debate 
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AZAMBUJA 

Transportadora 
conta trinta 
infetados 
O  O Sindicato dos Trabalha - 
dores do Comércio, Escritó-
rios e Serviços de Portugal 
(CESP) denunciou ontem a 
existência de 30 casos de tra-
balhadores com Covid-19 na 
transportadora DHL, na 
Azambuja. "São maioritaria-
mente trabalhadores de um 
departamento especifico. O 
número engloba também 
prestadores de serviços no 
departamento. O mais grave é 
que alguns destes funcioná-
rios tinham feito os testes no 
dia 4 e estavam a laborar nor-
malmente desde então", afir-
mou Orlando Gonçalves, do 
CESP. Durante aproxima se-
mana, entre as 9h00 e as 
10h00, está agendada urna 
greve dos trabalhadores .*V.F. 
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MAIS&MENOS 

UBER EM PORTUGAL 

DESPEDE 150 
A plataforma Uber vai 
despedir çerca de 150 

trabalhadores do centro 
de apoio instalado em Lis-
boa. Os trabalhadores 
abrangidos pela decisão 
já começaram a ser infor-
mados. O despedimento é 
justificado com os efeitos 
da pandemia na operação. 
no sentido de garantir "a 
sustentabilidade" da em-
presa a longo prazo. 

INVESTIMENTO BELGA 

HOTEL EM LISBOA 
A empresa belga de in-

 

vestimentos imobiliá-
rios Krest Real Investments 
investiu 15 milhões de eu-
ros no primeiro hotel da 
marca Moxy em Portugal. 
A unidade de três estrelas 
ficará no Parque das Na-
ções, em Lisboa. A abertu-
ra está prevista para se-
tembro, cabendo a gestão 
do hotel ao grupo portu-
guês lióti Hotéis. 
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NO PAÍS DOS MATRAQUILHOS 

É preciso menos alunos por turma 
para o regresso às aulas 
Vai ser preciso contratar mais professores, mais assistentes operacionais, mais técnicos 
especializados. Sobre isto, nem uma palavra no Orçamento Suplementar. 

Joana Mortágua 

O Orçamento Suplementar apresenta-
do ontem no Parlamento pelo novo 
ministro das Finanças foi anunciado 
como o balão de oxigénio de investi-
mento público para responder à pan-
demia. A recuperação económica e o 
reforço dos serviços públicos foram 
objetivo anunciado - daí chamarem-
lhe suplementar, e não retificativo. 

Era legítima a expetativa de quem foi 
ao Orçamento à procura de verbas 
suplementares para serviços públicos 
essenciais que estiveram e estarão na 
linha da frente do combate à crise e 
aos seus efeitos, e é compreensível a 
indignação de quem não encontrou no 
documento uma única referência à 
escola pública e às necessidades do 
próximo ano letivo. 

Pelo contrário, quem ler o Orçamen-
to verá que o quadro plurianual de pro-
gramação orçamental 2020-2023, acres-
centado noutras rubricas, mantém inal-
terado o valor para o ensino básico e 
secundário e administração escolar 
em 5708 milhões, e nem mais um euro. 

Segundo o Orçamento Suplementar, 
o próximo ano letivo será igual a todos 
os anteriores ou, pior, igual aos últi-
mos meses. Ambas as ideias são trági-
cas. A primeira, porque não é concre-
tizável face à pandemia e não fazer 
nada só agravará alguns problemas  

estruturais da escola pública. A segun-
da, porque se baseia na perigosa ilu-
são de que o sucesso do ensino à dis-
tância depende de equipar os alunos, 
os docentes e as escolas. 

Sem equívocos, o programa de moder-
nização digital é uma boa notícia que 
só peca por tardia, mas não resolve o 
problema essencial da educação em 
2020/2021. As limitações do contacto 
educativo à distância não decorrem do 
acesso a computadores, mas do afas-
tamento das crianças e jovens em rela-
ção à escola. Esse afastamento tem 
consequências pedagógicas e sociais 
e prejudica até direitos fundamentais 
das crianças e dos jovens. 

É dado adquirido que o ensino à dis-
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tância agrava as desigualdades. A 
Fenprof realizou um inquérito a 3500 
docentes e 93,5% consideraram que o 
ensino à distância veio agravar as desi-
gualdades entre os alunos. Particular-
mente preocupante é a ideia de que, 
em meados de maio, mais de metade 
(54,8%) dos professores continuava 
sem conseguir contactar os seus alu-
nos, mas 70,5% estavam a lecionar 
novos conteúdos. Há dimensões da 
escola e da educação pré-escolar que 
não são substituíveis pelo ensino à dis-
tância, mesmo que ele se realizasse 
em condições pedagógicas perfeitas, 
o que está muito longe de se verificar. 
A socialização com os pares e com os 
docentes, dentro e fora das salas de 

BRUNO GONÇALVES 

aula, é um contributo insubstituível 
no percurso de desenvolvimento das 
crianças e dos jovens. O confinamen-
to em casa impede essa socialização e 
prejudica de forma particular as crian-
ças e os alunos com necessidades edu-
cativas especiais. 

Os danos do afastamento serão tão 
mais permanentes quanto o tempo que 
ele durar. O que devia estar no centro 
do debate não são apenas os instru-
mentos do ensino à distância, mas as 
condições para o regresso às escolas 
em tempos de pandemia. Há muitos 
fatores que têm de ser tidos em con-
ta, mas há um ao qual não é possível 
escapar: a diminuição do número de 
alunos por turma e o acompanhamen-
to dos alunos que ficaram para trás 
durante este período. Vai ser preciso 
contratar mais professores, mais assis-
tentes operacionais, mais técnicos espe-
cializados. 

Sobre isto, nem uma palavra no Orça-
mento Suplementar. Devemos um agra-
decimento a todas as escolas que se 
empenharam na resposta de emergên-
cia à distância, mas desengane-se quem 
viu nela a panaceia para todos os males. 
O direito à educação desta geração vai 
jogar-se na possibilidade do seu regres-
so à escola. 

Certamente que a adaptação das esco-
las à educação presencial em tempos 
de pandemia custa dinheiro. Mas quan-
to custará abdicar da igualdade social, 
da diminuição do abandono escolar, 
da elevação geral do povo pela educa-
ção, conquistas da escola pública? Tudo 
isto é demasiado importante para ficar 
resolvido por uma inexistência no Orça-
mento Suplementar. 

Deputada do Bloco de Esquerda O ensino à distância agrava as desigualdades 
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Ambiente de revolta 
na Super Boek 
Grupo com sede em Leça do Balio, Matosinhos, anunciou despedir 10% 
da equipa. Comissão de trabalhadores fala em "boa saúde financeira" 

Decisão deverá afetar cerca de 130 trabalhadores. E mesmo os mais antigos receiam pelo futuro 

Adriana Castro 
adriana.castro@jn.pt 

CRISE  Depois de o Super Bock 
Group, com sede em Leça do Ba-
lio, Matosinhos, ter anunciado o 
despedimento de aproximada-
mente 10% da sua equipa, o senti-
mento entre os funcionários é de 
grande revolta. Os trabalhadores, 
que preferem manter o anonima-
to por receio de represálias, afir-
mam já ter passado por várias res-
truturações da empresa ao longo 
dos anos e criticam a estratégia 
adotada pela administração, que 
envolverá "sempre um corte de 
recursos humanos". Está já mar-
cado um plenário para a próxima 
terça-feira. 

"A nossa produção continua es-
tável. Não justifica estas medi-
das", considera um dos funcioná-
rios que, apesar de contar quase 20 
anos de casa, confessa não estar se-
guro na manutenção do seu posto 
de trabalho. 

Dos funcionários com quem o JN 
falou, nenhum se apercebeu de 
qualquer indício que pudesse 
apontar para despedimentos na 
Super Bock. Até porque, acrescen-
tam, viram o facto da empresa não 
ter aderido ao lay-offcomo "um si-
nal positivo". 

A comissão de trabalhadores ga-
rante, aliás, que a empresa está de 
"boa saúde financeira". "Prova 
disso é a recente aquisição dos ter-

  

renos adjacentes à fábrica, sem 
propósito definido, precavendo 
eventuais necessidades de expan-
são, por um custo perto dos 5 mi-
lhões de euros", refere a comissão 
em comunicado, acreditando que 
a decisão de avançar com despedi-
mentos é um "aproveitamento do 
cariz emocional da pandemia 
para, a pretexto disso, promover 
uma cega redução de custos". 

IMPACTO "VIOLENTO" 
No anúncio feito anteontem, a 
empresa fala num "reajustamen-
to" da sua estrutura que poderá 
afetar cerca de 10% dos funcioná-
rios do grupo. Ou seja, estarão em 
risco cerca de 130 postos de traba-
lho - no total, o Super Bock Group 
emprega quase 1300 pessoas. O 
procedimento deverá avançar ain-
da durante este mês. 

Contactada pelo JN, fonte da ad-
ministração não quis acrescentar 
qualquer declaração. 

Mesmo quem já somou mais de 
30 anos de trabalho não está certo 
do que poderá acontecer e justifi-
ca o temor por "não existir diálo-
go entre os trabalhadores e a admi-
nistração". O receio de perder o 
emprego é maior nesta altura vis-
to que, no contexto da pandemia, 
"não há um mercado de trabalho 
aberto". 

"Desta vez, vamos sofrer de uma 
forma muito mais violenta", afir-
ma outra trabalhadora. e 

EMPRESA 

"Cenário de recessão" 
A administração do Super Bock 
Group justifica a decisão de 
despedir trabalhadores com a 
"significativa redução da ativi-
dade" da empresa provocada 
pela pandemia de covid-19 e o 
"cenário de recessão previsto 
para o futuro próximo". 

Canal HoReCa 
Os constrangimentos provoca-
dos pelo encerramento de ho-
téis, restaurantes e cafés, que 
representam cerca de 70% do 
mercado de bebidas refrescan-
tes em Portugal, afirma a em-
presa, irão "prolongar-se e con-
tinuar a ter um significativo 
impacto no desempenho do Su-
per Bock Group". 

Soluções 
O grupo referiu estar empenha-
do "em implementar soluções 
de compensação pelo impacto 
desta medida, tendo constituí-
do um programa de apoio que 
inclui condições acima do qua-
dro legal, bem como um progra-
ma de "outplacement" e for-
mação focados na empregabili-
dade. 
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Valpaços 
cria fundo de 
emergência 
para apoiar 
empresas 

Apoio a pequenos 
negócios obriga 
à manutenção 
do emprego  

PANDEMIA  O município de 
Valpaços anunciou a criação 
de um fundo de emergência 
de apoio às empresas, com 
150 mil euros para ajudar a 
mitigar o impacto económi-
co da covid-19 e manter os 
postos de trabalho. 

O fundo é dirigido às mi-
croempresas, ou seja, em-
presas com menos de 10 tra-
balhadores, que tenham 
sede no concelho. 

O montante máximo de 
apoio a cada empresa é de  

700 euros e a medida abran-
ge empresários que não ex-
cederam, em 2019, um vo-
lume de negócios de 150 mil 
euros. 

Os setores abrangidos são 
a restauração e similares, 
comércio de bens a retalho 
e determinados prestadores 
de serviços que mais foram 
afetados pela pandemia. Os 
beneficiários ficam obriga-
dos à manutenção dos pos-
tos de trabalho até 31 de de-
zembro deste ano. 
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Queda de 40 metros 
mata jovem e deixa 
outro em estado ave 
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Torre metálica, com cerca de 3o metros de altura, atravessou uma rua de uma ponta à outra e atingiu um automóvel 

Trabalhadores 
de Paredes estavam 
no topo de uma 
antena que tombou 
sobre a via pública 
em Cascais 

Paulo Lourenço * 
jplourenco@jn.pt 

ACIDENTE  Uma queda do topo de 
uma antena de uma central de co-
municações da Altice, em Alcabi-
deche, Cascais, causou ontem a 
morte a um jovem, de 25 anos, e 
deixou um colega de trabalho, de 
24, em estado grave. Ambos de Pa-
redes, um da freguesia de Beire e 
outro de Louredo, estavam a tra-
balhar para a Viatel, empresa con-
tratada para a manutenção e revi-
são da central de comunicações, 
propriedade da Altice. 

Ao desabar, a estrutura atraves-
sou uma rua de uma ponta à outra, 
apanhou um automóvel, que fi-
cou danificado, e ainda destruiu o  

portão do quintal onde as vítimas 
acabaram por embater no solo. 

Francisco Seguro, de 85 anos, 
mora a poucos metros da central 
de comunicações e foí dos primei-
ros a chegar ao local. "Um deles 
mexia-se e falava. Pedia água. O 
outro estava pior", contou ao JN, 
dando conta do ambiente de pâni-
co que encontrou: "Estava tudo 
aos gritos". 

Passava pouco das 10.30 horas 
quando a torre derrocou. Segundo 
Bruno Felício, chefe nos Bombei-
ros de Alcabideche, a estrutura 
tem cerca de 30 metros de altura e, 
tendo em conta o edifício onde es-
tava instalada, os trabalhadores 
terão sofrido uma queda de 40 a 
45 metros de altura. 

Ao que foi possível apurar, a ví-
tima mortal terá ficado debaixo da 
estrutura de ferro e o companhei-
ro entalado na parte lateral. O pri-
meiro entrou em paragem car-
diorrespiratória, mas as equipas do 
INEM acabariam por reverter a si-
tuação no local. Foi transportado 
para o Hospital de Santa Maria, po-

  

litraumatizado, onde deu entrada 
com "prognóstico muito reserva-
do". Fonte do Centro Hospitalar 
de Lisboa Norte revelou que o óbi-
to ocorreu às primeiras horas da 
tarde. 

Quanto ao colega, sofreu uma 
fratura exposta numa perna e foi 
conduzido ao Hospital de São 
Francisco Xavier, também em Lis-
boa. Uma terceira pessoa teve de 
receber apoio psicológico no local. 

INVESTIGAÇÃO EM CURSO 

Além dos bombeiros, GNR e 
INEM, elementos da Autoridade 
das Condições de Trabalho marca-
ram presença para averiguar as cir-
cunstâncias em que o acidente 
ocorreu. 

A queda da estrutura aconteceu 
numa instalação propriedade da 
Altice, que, em comunicado, asse-
gurou que "todos os trabalhos em 
curso se encontravam a ser execu-
tados debaixo de procedimentos 
de coordenação de segurança em 
obra".• 
• COM ROBERTO BESSA MOREIRA 

VITIMA 

Amigo dos colegas 
de trabalho 

• Francisco Almeida 
• Idade: 25 anos 
• Lugar: Beire, Paredes 

Francisco Almeida tinha nos 
colegas de trabalho, inclusi-
ve no trabalhador ferido, os 
seus principais amigos. Mui-
to do seu tempo livre era 
passado a ver os jogos de fu-
tebol do São Luís de Beire, 
clube onde vários trabalha-
dores da Viatel jogavam. Vi-
via com a mãe e a sua morte 
deixou em choque a fregue-
sia. 

TESTEMUNHO 
• • • 

Francisco Seguro 
85 anos 

"Ouvi um estrondo 
enorme, até pensei que 
era a casa do meu vizi-
nho que tinha desaba-
do. Depois fui ia e vi os 
dois jovens caldos no 
quintal. Um deles con-
seguia falar e pedia 
água. Estava uma grau 
de cou fusão, foro toda a 
gente .1 gritar por so< or-

ro" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Página 43



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,00 x 6,65 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 87092948 18-06-2020

Portugal 
tem o dobro 
das mortes 
de Espanha 
na estrada 

Europa aconselha 
impor restrições 
a recém-encartados 

SINISTRAL1DADE  Quase 30 
mil vidas podiam ter sido 
poupadas se os países da 
UE tivessem conseguido 
reduzir para metade o nú-
mero de mortes na estrada 
entre 2010 e 2020, avança 
Bruxelas, que aconselha li-
mitações a quem acaba de 
tirar a carta. P. 7 

Penafiel Caixa 
Agrícola paga 
indemnização 
a lesados de 
assalto a cofre 

Supremo obriga 
instituição a devolver 
valor das joias P.12 

S. João Porto 
e Gaia fecham 
Ponte Luís I 
e proíbem 
martelos 

Dérbi da Invicta 
mantém-se p. la 
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Jornal de Notícias 

,,Novos surtos 
ide norte norte a sul', 

Porto não regist 
casos positivos 

Lhá 11 dias P. 4 e 5 
Iff   

Queda de to 
em Oeiras 
mata jovem 
trabalhador 
de Paredes P. 18 

Orçamento 
a • a • - - • 

do debate 
centrada no 
Novo Banco 

Esquerda vai travar 
diploma anti-Centena 

11e 

1 

Lei impede acesso 
de investigadores a 
vídeos de acidentes 
com comboios 
Governo quer mudar legislação 
e facultar ferramenta importante 
para esclarecer ocorrências 

Proteção de Dados discorda, 
considerando a autorização 
desproporcionada Páginas 8 e 7 

Rio Ave Benfiea 

LACE PASSA NA PROVA DOS NOVE 

Fiv 
tnivi 

as dão a volt 
.; o resultado, após duas 
expulsões na equipa 
da casa, e colam-sN,, 
à liderança 
P.37e38 

Lisboa 
recebe final 8 
da Champions 
e Dragão fica 
sem Supertaça 

Marcelo e Costa 
aplaudem a FPF e os 

41 

E C. Porto 
'rVança OS 
vivem seca 
de goloit  42 

Taça de 
*.ÇÇ 

Juve de CRI 
nos penáltis P.4$ 

.es „, yes' 

P8. 
4.1 'CP 

Página 44



A45

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 22,24 x 29,89 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 87092856 18-06-2020

. • .  

ti 

O anúncio de António Costa foi genérico: o objetivo é reforçar a capacidade do Estado apoiar a retoma. 

Governo aprova 
hoje diplomas 
de apoio à retoma 

António Costa não detalhou que diplomas pretende aprovar, mas os parceiros 
sociais contam com a aprovação do apoio financeiro às empresas que queiram 
sair do lay-off simplificado, que também terá de ser estendido até julho. 

Manuel de Almeida/Lusa 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinapereira@negocios.pt 

O
Governo vai apm-
var esta quinta-fei-
ra em Conselho de 
Ministros diplo-
mas para "comba-

ter a burocracia, agilizar o Estado 
e reforçar a sua capacidade de 
apoiar a retoma económica", se-
gundo anunciou ontem o primei-
ro-ministro, na Assembleia da Re-
pública. 

António Costa não detalhou 
que diplomas serão aprovados 
mas os parceiros sociais contam 
que seja finalmente operaciona-
lizado por exemplo o diploma 
que dá um incentivo financeiro 
às empresas que queiram sair da 
situação do lay-off. Em causa está 
uma medida prevista desde abril 
no diploma do lay-offsimplifica-
do, mas que entretanto não saiu 
do papel. 

Inicialmente, consistia na atri-
buição de um incentivo financei-
ro a empresas que saiam da situa-
ção de lay-off, com o valor equiva-
lente ao salário mínimo (635 eu-
ros) por cadatrabalhador. O Pro-
grama de Estabilização Económi-
ca e Social (PESS), apresentado 
na semana passada indica que as 
empresas que recorram a este 
apoio ficarão proibidas de avan-
çar para despedimentos coletivos, 
por extinção de posto de trabalho  

ou inadaptação, ou de reduzir o ní-
vel de emprego nos 60 dias subse-
quentes. O PESS trouxe também 
uma alternativa: um apoio de dois 
salários mínimos por trabalhador, 

O Governo terá 

de prolongar 
o Iay-off 
simplificado 
até julho. 

pago em duas ou três tranches ao 
longo de seis meses, com redução 
de metade das contribuições nos 
primeiros três meses ou eventual 
isenção se houver aumento de 
emprego. 

informação que temos é 
que este apoio vai esta quinta-fei-
ra a Conselho de Ministros", dis-
se ao Negócios o presidente da 
CCP, João Vieira Lopes. 

O Governo tem ainda que es-
tender o lay-offsimpl i ficado por 
irais uni mês, até ao final de ju-
lho, e a ministra do Trabalho e da 
Segurança Social, Ana Mendes  

Godinho, sinalizou esta semana 
no Parlamento a intenção de 
avançar com esse diploma. 

Do PEES Consta ainda a 
transformação do lay-offsimpli-
ficado numa outra medida com 
menores cortes salariais e mais 
custos para o empregador, mas 
que só será aplicada a partir de 
Agosto. 

Entretanto, de acordo com um 
esclarecimento da DGERT, tute-
lada pelo Ministério do,11-abalho, 
as empresas podem, se quiserem, 
estendero lay-offsimplificado por 
um período inferior a 30 dias. ■ 
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Crises são um trampolim 
para empresas vencedoras 
História mostra corno recessões podem ser o berço de empresas líderes. 
MERCADOS 22 e 23 

Minoritário da Inapa 
acusa gestão de estar 
aliada com credores 

Pedro Baltazar, administrador da 
Nova Expressão, que tem 7% da 
lnapa, defende nova estratégia. 

EMPRESAS 20 e 21 
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Turistas estrangeiros 
regressam em agosto 
Reservas registam Quedas "históricas" Fronteiras reabrem, 
quebras superiores afundam receitas da mas portugueses 
a 80% em julho hotelaria em 98% ainda têm limites 
PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Governo pouco 
aberto a alterações 
no retificativo 
Apoios à retorna da economia aprovados hoje. 
HOMEPADE 2 e ECONOMIA 8 e 9 

Publiddadr: 
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e • BASF 
We create  chemistry 

Gás 

Desconto 
espanhol 
que prejudica 
Bines adiado 
um ano 
EMPRESAS 18 e 19 

Saiba o que 
muda  nas 

moratórias 
do  crédito 

EMPRESAS 19 

Investimento 

Euronext lança 
as "blue bonds": 
dívida ligada 
aos oceanos 
MERCADOS 74 

Lex 

Concorrência 
fiscal dificulta 
reforço do 
orçamento da UE 
SUPLEMENTO 14 e 15 
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FUNÇÃO PÚBLICA 

Novos inspetores do trabalho 
exigem retroativos salariais 

Em causa estão cerca de 40 estagiários que passaram a inspetores a 18 de 
abril, mas que só começaram a receber como tal três semanas depois, quando 
tomaram posse, de acordo com o Sindicato dos Inspetores do Trabalho (SIT). 

Bruno Simão 
^ 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinapereira®negocios.pt 

  
 

"O número mais 
alto" de sempre 
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O Governo reforçou recentemente o número de inspetores do trabalho. 

O
s cerca de 40 estagiários 
passaram a ser inspetores 
clo trabalho a 18 de abril. 

com base num despacho com efei-
tos imediatos destinado a reforyir 
a Autoridade para as Condições do 
Trabal lio (ACT). Contudo, verifi-
caram na folha de vencimento de 
maio, que ainda não foi corrigida 
este mês, que só começaram a re-
ceber o salário e o suplemento a 
que têm direito na data cm que a 
nomeação foi formalizada, a 8 de 
maio. O Sindicato dos Inspetores 
do Trabalho (SIT) exige agora que 
sejam pagos os retroativos relati-
vos a essas três primeiras semanas 
de funções, considerando que exis-
te uma "dívida" que calcula em cer-
ca de 300 curas líquidos por pés-
Soa. 

Em causa estão aS decisões to-
madas com o objetivo de reforçar 
com urgência o quadro de pessoal 
da Autoridade das Condições do 
Trabalho (ACT), quando a pan-
demia provocou uma onda de lay-
-offs e despedimentos. Depois de 
ter anunciado que os inspetores 
do trabalho passariam a ter pode-
res para travar despedimentos ile-
gais, o Governo tomou uma série 
de medidas para reforçar a equi-
pa de inspetores. 

É neste contexto que surge o 
despacho assinado pela ministrado 
Trabalho,Ana Mendes God i nho, e 
pelo primeiro-ministro, António 
Costa, que estabelece que "os ins-
petores estagiários de concurso in-
terno devem, excecionalmente, in-
gressar na carreira de inspetor su-
perior do trabalho e, de imediato, 
exercer funções de inspetor", com 
efeiins a 18 de abril. O aviso da ins-

  

petora-geral que nomeia os 44 
petores (que entretanto baixaram 
para 4I) também diz exprunen-
te que a nomeação tem eki tos "a 18 
de abril do corrente ano" o que; de 
acordocom o sindicato, também é 
dito no termo de posse. 

Estes novos inspetores "foram 
integrados na ação inspetiva na írl-
timasemana do mês de abril e a al-
guns colegas foram de imediato 
distribuídos processos inspetivos 
para tratamento, com autono-
mia", explica Cada Cardoso, pre-
sidente do srr. No entanto, a to-
mada de posse foi apenas a 8 de 
maio e os salários pagos traduzem 
o novo salário e o suplemento a 
partir dessa data. Na exposição 
que enviouà direção da Autorida-
de para as Condições do Trabalho 
(ACT) no final de maio, o SIT ale-
ga que caso não existisse o efeito 
retroativo reconhecido em vários 

documentos "todos os atos inspe-

  

tivos produzidos nesse processo 
seriam nulos". 

No mesmo oficio, em que re-
clama os retroativos relativos ao 
período de 18 de abril a 8 de maio, 
oSindicato dos Trabalhadores do 
Trabalho (SIT) reconhece que a 
Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas estabelece "que a 
aceitação do cargo determina o 
início de funções para todos os 
efeitos legais, designadamente os 
de perceção de remuneração e de 
contagem do tempo de serviço", 
um argumento que poderia justi-
ficar a decisão, mas acrescenta que 
nãose pode ignorar que, nos ter-
mos do Código do Processo Ad-
ministrativo, também citado no 
aviso da inspetora-geral, a lei pode 
atribuir efeitos retroativos aas atos 
administrativos. 

O Negócios perguntou esta 
terça-feira ao Ministério do Tra-
balho (MTSSS), se tutela a ACT,  

se considera que estes retroativos 
são ou não devidos, e porquê, mas 
não obteve resposta até quarta-
-feira à hora de fecho desta edi-
ção. De acordo com Cada Cardo-
so, a questão não foi corrigida nas 
folhas de vencimento de junho 
que já foram disponibilizadas aos 
inspetoreS. 

Cm inspetor em início de car-
reira ganha cerca de 1.700 euros 
brutos, a qual acresce o suplemen-
to correspondente a 22,5%, en-
quanto um inspetor estagiário re-
cebe 1.271 euros brutos. E o efeito 
dos impostos que em termos líqui-
dos encolhe a diferença calculada 
pelo sindicato para 300 euros. 

A colocação em funções des-
tes cerca de 40 inspetores estagiá-
rios foi uma das várias medidas de 
reforço. O mesmo despacho de 
abril autorizou a requisição de até 
funcionários de outras inspeções 
do Estado. • 

Aos cerca de 40 estagiários que pas-

saram a inspetores somam-se as 80 

pessoas que começaram o estágio 

em meados de maio. "Com a entra-

da destes 80 novos inspetores, o 

quadro inspetivo da ACT passa a 
contar com 417 inspetores, aos 
quais se somam, temporariamente, 

68 inspetores requisitados ao abri-

go do regime extraordinário de re-

forço da ACT", referia o Governo, em 

comunicado, em meados de maio. "A 

ACT tem assim ao serviço um total 

de 485 inspetores, o número mais 

alto desde a criação desta entidade 

e, mesmo descontando os 68 inspe-

tores requisitados, aquele que mais 

se aproxima do rácio indicativo da 

Organização Internacional do Tra-

balho (OIT)", escrevia então o Go-

verno. A transferência de pessoas de 

outras inspeções do Estado não foi 

no entanto isenta de críticas. De 

acordo com o SIT a formação durou 

uma semana e meia. 

Os inspetores já 
receberam a folha de 
vencimento de junho 
e ainda não foram 
pagos os retroativos. 
CARLA CARDOSO 
Presidente do Sindicato dos 
Inspetores do Trabalho (SIT) 
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Carlos Silva, secretário-geral da 
UGT, membro do comité 
executivo da CES/ETUC 
(Confederação Europeia de 
Sindicatos/European Trade Union 
Confederation); Laurent Berger, 
presidente da CES/ETUC ); Luca 
Visentini, secretário-geral da 
CES/ETUC 

Exmo. senhor primeiro-ministro 

Dr. António Costa 

 

A União Europeia está a atravessar 

a mais profunda recessão da sua 

história, e a decisão que os líderes 

Europeus irão tomar no Conselho 

Europeu virtual, da próxima 

sexta-feira, terá consequências 

muito concretas na vida de 

milhões de pessoas e no próprio 

futuro da Europa, que estão 

profundamente interligados. 

Os líderes Europeus têm, na 

sexta-feira, uma opção histórica a 

tomar quando se conectarem para 

discutir como evitar que uma crise 

da saúde se transforme numa crise 

económica e social: terão eles 

aprendido as lições de 2008 e, se 

assim for, optam por uma retoma 

baseada na solidariedade e na 

sustentabilidade, ou optam, de 

novo, pela austeridade e por 

objetivos de curto prazo, 

arriscando-se a uma divisão a longo 

prazo? 

A con ança do público na União 

Europeia caiu em todos os 

Estados-membros na sequência da 

crise nanceira, com um declínio 

dramático nos países mais 

fortemente atingidos pelo regime 

de austeridade que custou 

empregos, cortes de salário e que 

prejudicou a saúde e os serviços 

públicos. Nós ainda não 

recuperámos totalmente dessa 

crise e já os efeitos deste novo 

choque começam a aparecer. 

Nos primeiros três meses deste 

ano, o PIB da União Europeia teve 

o maior declínio dos últimos 30 

anos, ao mesmo tempo que o 

número de pessoas a trabalhar 

baixou pela primeira vez desde 

2013. Quase 60 milhões de 

trabalhadores foram colocados em 

layo  ou em desemprego 

temporário e milhões de empresas, 

designadamente as PME, estão em 

risco de falência. Quantos destes 

empregos e empresas estão 

perdidos de forma permanente 

depende da resposta política para a 

crise. 

É por isto que os líderes devem 

apoiar a proposta da Comissão 

Europeia para um fundo de 

recuperação de €750 mil milhões, 

dois terços dos quais terão a forma 

de subvenção, em lugar de 

empréstimo, de forma a não 

originar dívida publica adicional e 

insustentável, e um novo 

orçamento europeu 

su cientemente grande para fazer 

face ao desa o que se aproxima. 

Se assim for, e se seguir com 

ações nacionais inteligentes 

suportadas pelos fundos Europeus, 

milhões de empregos podem ser 

salvos e novos empregos de 

qualidade podem ser criados, o 

investimento publico deverá 

aumentar em um terço — um passo 

signi cativo na direção certa. Tudo 

isto deverá ser acompanhado por 

um apoio maciço à procura interna 

e à produtividade, o que pode ser 

conseguido através de aumento de 

salários negociados por sindicatos 

e empregadores em sede de 

negociação coletiva. 

Tal como em 2008, há os atados 

ao dinheiro. Mas, desta vez, as 

condições propostas não podem 

estar ligadas à consolidação scal, 

Opinião
Carlos Silva, Laurent 
Berger e Luca Visentini

públicos através da elisão e evasão 

scal. Da mesma forma, empresas 

que recebam dinheiro público 

devem providenciar empregos 

dignos, e trabalhar para atingir as 

metas climáticas de forma 

socialmente justa. Dito isto, 

empregadores e sindicatos 

deveriam ser envolvidos na 

conceção e implementação dos 

programas nacionais de retoma. 

O plano de recuperação tem 

potencial para nalmente restaurar 

a con ança na Europa, que se 

perdeu durante a última crise, e 

fazer a diferença na vida dos 

trabalhadores quando eles mais 

precisam. Os trabalhadores não 

agradecerão aos seus líderes por 

persistirem em intermináveis 

discussões dum plano que pode 

salvar os seus empregos. 

O plano tem o apoio da maioria 

dos Estados-membros e de líderes 

poderosos como Emanuel Macron 

e a chanceler alemã Angela Merkel. 

Apelamos aos que se opõem ao 

plano para assumir as suas 

responsabilidades e a não impor 

condições que obriguem os países 

afetados pelo coronavírus a sofrer 

com mais austeridade. 

Nenhum país causou a 

pandemia, e ninguém deve ser 

obrigado a pagar as consequências. 

Tal como o vírus, a recessão não 

respeita fronteiras. No mercado 

único Europeu, a crise numa parte 

da Europa enfraquecerá a 

economia de todo o continente. 

E inevitavelmente outra crise 

económica e social prolongada 

transformar-se-á numa crise da UE, 

pondo em risco a coesão Europeia, 

a democracia e o futuro do projeto 

europeu. O plano de recuperação é 

a única forma de assegurar que a 

Europa emerge destes tempos 

difíceis mais justa, verde e unida. 

Os líderes devem fazer o que está 

certo e construir uma União 

Europeia que protege os seus 

cidadãos, trabalhadores e 

empresas.

Carta aberta  
a António Costa

O plano de 
recuperação tem 
potencial para 
restaurar a 
con ança na 
Europa, que se 
perdeu durante a 
última crise
devem estar ligadas ao 

investimento na transição para 

uma economia verde e digital, em 

lugar das privatizações ou da 

destruição da negociação coletiva. 

Estas condições são o ponto de 

partida, o investimento é 

igualmente necessário para lidar 

com o desemprego jovem e apoiar 

os serviços públicos, a saúde, a 

educação e a formação. 

Nenhum dinheiro europeu 

deverá ir para empresas que 

recusem negociar salário e 

condições de trabalho com os 

sindicatos ou que impeçam o 

nanciamento dos serviços Página 48
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Acidentes

Há um ferido em estado 
muito grave. Acidente com 
torre da Altice provoca 
danos em dois edifícios, 
mas “não há desalojados”

Um dos dois trabalhadores feridos 

após a queda de uma torre de teleco-

municações ontem em Alcabideche, 

no concelho de Cascais, morreu no 

Hospital de Santa Maria, em Lisboa, 

con rmou à Lusa fonte do Centro 

Hospitalar Lisboa Norte. 

O homem, de 25 anos, encontrava-

-se com “prognóstico muito reserva-

do” e acabou por não resistir aos 

ferimentos, informou o Centro Hos-

pitalar Lisboa Norte. 

Após a queda de uma torre de tele-

comunicações em Alcabideche, o 

trabalhador de 25 anos sofreu uma 

paragem cardiorrespiratória, situa-

ção que foi revertida no local pela 

equipa do Instituto Nacional de 

Emergência Médica (INEM), e foi 

transportado para o Santa Maria. 

Os dois trabalhadores feridos, dois 

homens de 24 e 25 anos, encontra-

vam-se em “estado muito grave”. 

Segundo os bombeiros, o ferido 

de 24 anos foi transportado para o 

Hospital de São Francisco Xavier, 

em Lisboa. 

A fonte explicou que “um dos tra-

balhadores cou debaixo da torre e 

outro na lateral”, e que foram retira-

dos com o apoio de equipamento 

para elevar a estrutura. 

No momento da queda, que será 

Morreu um dos feridos  
na queda de torre  
de telecomunicações  
em Alcabideche

analisada pela Autoridade para as 

Condições do Trabalho (ACT), “os 

dois trabalhadores estavam em cima 

da torre, com altura aproximada-

mente de 35 a 40 metros”, indicou a 

mesma fonte. 

Há ainda registo de um terceiro 

elemento que teve de receber apoio 

psicológico, por se encontrar em 

“estado de choque”, adiantou a fon-

te dos Bombeiros Voluntários de 

Alcabideche, referindo que não há 

conhecimento de mais trabalhado-

res a operar nesta torre de teleco-

municações. 

De acordo com informação da 

Autoridade Nacional de Emergência 

e Protecção Civil, a ocorrência de 

“queda de estruturas temporárias ou 

móveis” ocorreu pelas 10h40, mobi-

lizando 19 operacionais de socorro e 

oito viaturas terrestres. 

A Altice Portugal con rmou que a 

antena de telecomunicações “é da 

sua propriedade”, tendo accionado 

“de imediato” o gabinete de crise 

para acompanhar a situação. A estru-

tura estava a ser intervencionada 

pela Viatel, empresa contratada para 

a manutenção e o revisionamento 

da mesma”. 

A dona da Meo refere ainda que 

“accionou de imediato o seu gabine-

te de crise, no sentido de acompa-

nhar a situação e garantir o cabal 

apuramento dos factos ocorridos, 

tendo solicitado de imediato a aber-

tura de um processo de inquérito e 

averiguação”. O grupo liderado por 

Alexandre Fonseca adianta “que as 

seguradoras já foram informadas do 

ocorrido e já foi solicitado o acciona-

mento imediato dos seus serviços”.

A antena da Altice estava a ser intervencionada

RODRIGO ANTUNES/LUSA
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ORÇAMENTO SUPLEMENTAR

Orçamento passa,   
dúvidas sobre TAP 
e Novo Banco ficam
Orçamento Suplementar foi viabilizado pela abstenção do 
PSD, Bloco, PCP, PEV, PAN e Joacine. Costa e Leão vincaram 
diferenças na gestão da crise face ao Governo de Passos. 
Partidos rejeitam estar amarrados na especialidade

Marta Moitinho Oliveira 
e Maria Lopes

R
io deu a mão a Costa no Orça-

mento Suplementar, mas o 

Governo não poupou o PSD 

e ressuscitou a austeridade 

de Passos para mostrar 

como, na gestão de uma crise 

económica, os socialistas fazem dife-

rente. O argumentário ia preparado: 

não há corte na despesa, não há 

aumento de impostos — nem agora 

nem depois — e o dé ce pode ser 

maior do que os 6,3% previstos. Mas 

a oposição teme que a factura para o 

Estado venha a ser ainda mais pesada 

por causa do Novo Banco e da TAP. 

O Orçamento Suplementar foi 

aprovado ontem com os votos a favor 

do PS, a abstenção do PSD, PCP, PEV, 

PAN e da deputada Joacine Katar 

Moreira e os votos contra do CDS, 

Chega e IL. Depois de cinco orça-

mentos viabilizados à esquerda, o 

Governo liderado por António Costa 

consegue o apoio do PSD, que o líder 

social-democrata justi cou com 

motivos de “interesse nacional” 

perante uma crise pandémica que 

arrasta a economia para um dos pio-

res anos da sua história. 

Mas o clima de entendimento não 

impediu o Governo de atacar o PSD. 

O argumentário visava mostrar que 

se o PSD geriu a crise das dívidas 

soberanas com austeridade, o aper-

tar de cinto não é solução agora. Na 

estreia em plenário como ministro 

das Finanças, João Leão disse que 

este Orçamento “não tem cortes na 

despesa nem aumento de impostos”. 

Nem agora, nem depois. “Não preve-

mos nenhum aumento de impostos 

para o futuro”, garantiu o governan-

te. “Esta proposta responde de forma 

clara e objectiva à pergunta mil vezes 

feita e mil vezes respondida de que 

não, a austeridade não é a resposta a 

esta crise. Nem se cortam salários ou 

pensões nem se sobem impostos; 

protege-se o emprego e o rendimen-

to dos portugueses. Não se aperta o 

cinto”, garantiu também Costa no 

discurso de encerramento. 

Apesar das críticas de insu ciên-

cias ao documento, o executivo quis 

ainda passar a ideia de não estar 

preocupado com o impacto que a 

resposta à crise terá nas contas públi-

cas. O objectivo do dé ce, já em 6,3% 

— depois de ter fechado 2019 com um 

excedente de 0,2% —, não é uma 

“meta rígida”, disse Leão. 

Mas se à esquerda e à direita o 

apoio do Estado é bem-vindo para 

famílias e empresas, as ajudas públi-

cas à TAP e ao Novo Banco ensom-

bram as contas. Estes dois dossiers 

revelaram uma quase unanimidade 

nas preocupações da oposição.  

“A TAP não se pode tornar num 

outro Novo Banco”, disse Rui Rio, 

numa referência à ajuda pública pre-

vista no Orçamento e que pode ir até 

1200 milhões de euros. O Novo Banco 

não está neste orçamento, mas o tema 

não sai da agenda e foi “o elefante no 

meio da sala”, como lhe chamou o 

deputado do PSD Duarte Pacheco. 

“Este Orçamento não prevê qualquer 

injecção para o Novo Banco”, disse 

Leão, mas o governante que se escu-

dou com o comunicado do Banco de 

Portugal, que fala das limitações das 

injecções na instituição, e se mostrou 

“estupefacto” com as declarações de 

António Ramalho, o presidente do 

banco, que admite mais ajuda pública 

por causa da pandemia. 

Com a certeza de que o documen-

to passava na generalidade, os parti-

dos criticaram a insu ciência das 

medidas, apontaram o desapareci-

mento de apoios que o Governo 

incluiu no plano de estabilização 

assim como a inexistência de nan-

ciamento para esses ou para outros 

que estão indicados, mas sem serem 

especi cados. E avançaram com os 

seus cadernos de encargos para a 

BE pede documentos em falta sobre venda 
do Novo Banco, “com urgência” ...

O
 Bloco de Esquerda 
denunciou ontem que não 
foram enviados ao 
Parlamento dois dos cinco 

documentos referentes ao 
contrato de venda do Novo 
Banco ao Lone Star pelo Fundo 
de Resolução e solicitam-lhe  
que envie os documentos em 
falta “com urgência”. A denúncia 
vem na sequência do 
requerimento de 22 de Maio, no 
qual o BE pedia ao Fundo de 
Resolução, o vendedor do Novo 
Banco, o acesso ao contrato 
negociado entre o Estado e o 
comprador. A proposta foi 
apresentada na Comissão de 
Orçamento e Finanças, tendo 
sido aprovada por unanimidade. 

As cópias dos contratos 
chegaram, mas incompletas. Na 
resposta citada pelo BE, o Fundo 
de Resolução refere cinco 
documentos: o contrato de 
compra e venda; o aditamento a 
esse mesmo contrato; o acordo 
de capitalização contingente, o 

acordo parassocial e o acordo 
de servicing relativo à gestão 
operacional dos activos do 
acordo de capitalização 
contingente. No entanto, foram 
entregues apenas os três 
primeiros documentos, falhando 
o envio do acordo parassocial e 
o acordo de servicing relativo à 
gestão operacional dos activos 
do acordo de capitalização 
contingente. 

No documento assinado pela 
deputada Mariana Mortágua, o 
BE pede que os documentos em 
falta sejam enviados à Comissão 
de Orçamento e Finanças. À 
data da primeira requisição, 
Mariana Mortágua disse ao 
PÚBLICO que o pedido de 
acesso ao contrato era feito em 
nome da transparência do 
processo, uma vez que o 
Governo está sempre a invocar o 
contrato [assinado a 17 de 
Outubro de 2017] para justificar 
as sucessivas injecções”.  
Liliana Borges

Governo levou para o debate e votação na generalidade o anúncio de que o
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especialidade. Já António Costa tra-

zia na manga o anúncio de que o 

Conselho de Ministros aprova hoje a 

criação do Banco de Fomento — uma 

promessa do PS para os primeiros 

cem dias de Governo (que se naram 

no início de Fevereiro) — e de diplo-

mas que vão reduzir a burocracia. 

Rui Rio deixou no ar a ideia de que 

o PSD vai propor que a TAP seja obri-

gada a entregar planos de negócio e 

de reestruturação e que o Estado 

assuma a gestão na proporção do 

nanciamento — já se sabe que o PCP 

vai propor a nacionalização. Outra 

proposta social-democrata é xar os 

30 dias como o prazo para o Estado 

passar a pagar as suas dívidas. 

O CDS quer aproveitar para rever 

os acordos de parceria com as IPSS, 

que tanto têm feito no controlo e 

combate à pandemia nos lares e 

apoio domiciliário, para aumentar as 

comparticipações; canalizar fundos 

europeus para a formação pro ssio-

nal e reforçar o investimento das 

empresas para aumento da sua com-

petitividade. 

Os partidos da esquerda avança-

ram já com as medidas que querem 

ver consagradas no texto. O BE insis-

tiu na redução do IVA da luz, agora 

que Bruxelas deu luz verde. Mas o 

novo ministro empurrou o tema 

“para tempo oportuno”, alegando 

com o acórdão do Constitucional 

sobre o impacto das propostas dos 

partidos no âmbito do Orçamento e 

a lei-travão. A referência foi ouvida 

pelo BE como uma “chantagem”. 

Mas há outras medidas em que BE,  

PCP e PEV, prometem insistir na 

especialidade. Como a proibição de 

despedimentos a empresas que 

recorram a apoios do Estado, o paga-

mento integral dos salários durante 

o layo , o alívio das condições de 

acesso às prestações sociais, em 

especial aos subsídios de desempre-

go, o alargamento do abono de famí-

lia, a redução de alunos por turma, 

maior investimento para o SNS, 

incluindo a contratação de pro ssio-

nais e o subsídio de risco para os 

trabalhadores do sector. 

O PAN não desiste de fazer depen-

der os apoios à TAP de obrigações 

como a redução das emissões e o 

m dos voos nocturnos e do m dos 

benefícios scais. O PEV também 

vai propor apoios ao aumento da 

reciclagem — que criará emprego e 

Joacine Katar Moreira vai concen-

trar-se nos trabalhadores informais 

e nos sem-abrigo.

A TAP não se pode  
tornar um outro  
Novo Banco 
Rui Rio 
Presidente do PSD

marta.oliveira@publico.pt 
maria.lopes@publico.pt

sergio.anibal@publico.pt

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Um OE que tem na evolução 
da economia o seu grande risco

S
e a economia portuguesa 

não cair este ano os 6,9% 

previstos pelo Governo, mas 

sim os 9,5% projectados esta 

semana pelo Banco de Por-

tugal (BdP) no seu cenário- 

-base, a receita a entrar nos cofres 

do Estado pode vir a ser quase 2500 

milhões de euros menor do que o 

estimado — e o dé ce público pode 

ser, em vez dos 6,3% previstos no 

orçamento, 1,4 pontos percentuais 

mais alto. 

Estes números, calculados com 

base nas elasticidades entre o PIB e 

os principais indicadores de nan-

ças públicas estimadas para Portugal 

no passado, revelam a dimensão dos 

riscos de derrapagens que o OE 

Suplementar (OES) agora aprovado 

corre no cenário de grande incerte-

za que ainda se vive. 

A proposta de OES do Governo, 

ontem aprovada na generalidade na 

Assembleia da República, assume 

um cenário macroeconómico que, 

se há poucas semanas estaria em 

linha com as projecções da maioria 

das instituições (a Comissão Euro-

peia previu em Maio uma contrac-

ção da economia portuguesa de 

6,8%), destaca-se agora como uma 

das estimativas mais benignas de 

evolução da economia entre as apre-

sentadas em Junho. 

A contracção de 6,9% em 2020 

avançada pelo Governo compara-se 

agora com a perda estimada pelo 

Conselho das Finanças Públicas 

entre 7,5% e 11,8%, com a contracção 

entre 9,4% e 11,3% projectada pela 

OCDE na semana passada e com a 

previsão de variação negativa do PIB 

entre 9,5% e 13,1% realizada terça-

feira pelo Banco de Portugal. 

No momento em que o orçamento 

foi revisto para se adaptar ao choque 

económico trazido pela economia, 

passando o saldo orçamental de um 

excedente de 0,2% para um dé ce 

de 6,9%, ca a dúvida sobre o que é 

que pode signi car para as nanças 

públicas um eventual falhanço das 

previsões económicas do Governo. 

Sabe-se, de uma forma geral, que 

uma variação do PIB mais negativa 

conduz necessariamente a uma evo-

lução mais negativa das receitas s-

cais e das contribuições para a Segu-

rança Social e a um aumento mais 

forte das despesas sociais. Mas para 

perceber qual o impacto possível, é 

necessário utilizar como referência 

aquilo a que os economistas cha-

mam elasticidades entre a variação 

do PIB e a evolução dos indicadores 

orçamentais, que nos podem mos-

trar, com base em dados do passado, 

qual a variação (positiva ou negati-

va) que se pode esperar na receita, 

na despesa e no saldo orçamental, 

quando se regista uma variação de 

1% do PIB (positiva ou negativa). 

De acordo com uma análise reali-

zada pela OCDE sobre diversos paí-

ses, uma variação mais negativa do 

PIB português em 1% conduz, por 

exemplo, a uma redução de 1,03% 

da receita obtida pelo Estado (menos 

1,43% no IRC, menos 2,29% no IRS, 

menos 0,98% nos impostos indirec-

tos e contribuições para a Segurança 

Sérgio Aníbal

Fonte: OCDE, Adjusting fiscal balances for the business cycle: New tax and expenditure elasticity 
estimates for OECD countries PÚBLICO

Variação em %
Efeito de uma subida de 1% no PIB

Despesa

Subsídio de desemprego

Receita total

IVA

IRC

Contribuições para a Segurança Social

IRS

Défice público em % do PIB (valor em pontos percentuais) 0,54

-0,13

2,29
0,98

1,43
0,98
1,03

-4,67

Social); e uma variação mais positiva 

da despesa de 0,13%, com as despe-

sas com o subsídio de desemprego 

a aumentarem 4,67%. No caso do 

saldo orçamental, menos 1% de cres-

cimento do PIB pode representar 

uma deterioração de 0,54 pontos 

percentuais. 

Sendo assim, se a economia, em 

vez de se contrair 6,9% como diz o 

Governo, cair 9,5% como diz o BdP 

no cenário mais benigno (uma dife-

rença de 2,6 pontos percentuais), a 

variação da receita do Estado pode 

vir a ser cerca de 2,7 pontos mais 

negativa, o que signi caria, para os 

cofres do Estado, uma perda adicio-

nal de 2430 milhões de euros, que 

acrescentaria à redução face a 2019 

de 4300 milhões já prevista no OES. 

O aumento da despesa seria bas-

tante mais pequeno, de pouco mais 

de 300 milhões, mas também con-

tribuiria, principalmente por via de 

uma variação cerca de 12 pontos 

percentuais mais elevada da despe-

sa com o subsídio de desemprego, 

para um maior desequilíbrio das 

contas. 

Finalmente, no que diz respeito 

ao saldo orçamental, o cenário que 

se poderia esperar seria de uma 

agravamento adicional de 1,4 pontos 

percentuais, o que colocaria o dé ce 

na casa dos 7,7% do PIB.

Se economia cair tanto 
como o BdP prevê no 
cenário mais benigno, 
Estado pode perder mais 
2500 milhões de receita

o Conselho de Ministros aprova hoje a criação do banco de Fomento
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que, a propósito destes temas, envolva 

especi camente as trabalhadoras e os 

trabalhadores da Administração Pública. 

Não teria sido mais ponderado estimular e 

aguardar por um diagnóstico atualizado, 

cruzá-lo com o conhecimento existente, 

envolvendo especialistas, sindicatos e 

organizações da sociedade civil num debate 

público amplo e devidamente informado? 

O PEES elucida, ainda, que serão 

equacionados espaços de “coworking”, 

antecipando que estes poderão localizar-se 

no interior do país de forma a contrariar o 

isolamento social associado ao teletrabalho e 

a fomentar a portabilidade dos postos de 

trabalho da 

administração 

pública. Desde 

quando é que a 

mitigação do 

isolamento social 

anula o risco de 

isolamento 

pro ssional? E 

porque não 

considerar o risco de 

individualização e 

fragmentação das/os 

trabalhadoras/es ? 

Informa-nos o 

exaustivo estudo 

coordenado pela 

Fundação Europeia 

para a Melhoria das 

Condições de Vida e 

Trabalho e pela 

Organização 

Internacional do 

Trabalho 

(Eurofound/ILO, 

2017) que as pessoas 

em teletrabalho 

tendem a identi car 

Professora do ISEG – School of 
Economics and Management, 
Universidade de Lisboa

Sara Falcão Casaca

Deslumbramento com o teletrabalho? 

E
is que no Programa de 

Estabilização Económica e Social 

(PEES) se lê que o “Governo 

pretende, até ao nal da 

legislatura, ter em teletrabalho 

pelo menos 25% dos trabalhadores 

[da administração pública] de 

entre o universo daqueles que 

exercem funções compatíveis com 

esta modalidade de trabalho, 

permitindo maior exibilidade na prestação 

do trabalho e melhor conciliação entre a vida 

pessoal, familiar e pro ssional” (Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 41/2020).  

Esse propósito suscita-nos várias questões, 

desde logo: em que se fundamenta esta 

intenção do Governo que invoca também 

como nalidade uma melhor conciliação 

entre a vida pessoal, familiar e pro ssional? 

Em que estudos tão cristalinos se inspirou 

para que tal intenção dispense, ex ante, a 

integração de conhecimento, o debate 

público e a consulta aos sindicatos? Não 

constava do Programa do PS (legislativas de 

2019) promover “um amplo debate em sede 

de concertação social, com vista a alcançar 

um acordo global e estratégico em torno das 

questões da conciliação entre o trabalho e a 

vida pessoal e familiar, da natalidade e da 

parentalidade, incluindo na negociação 

coletiva temas como o teletrabalho, os 

horários de trabalho, licenças e outros 

instrumentos de apoio à conciliação”? Se a 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

(FCT), em articulação com a Secretaria de 

Estado para a Cidadania e a Igualdade, e com 

o apoio da Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género (CIG), estão a promover 

(e tão oportunamente) um concurso para 

nanciar projetos que permitam a produção 

e a difusão de conhecimento sobre os 

impactos de género da pandemia, não seria 

mais avisado aguardar pelos resultados dos 

estudos para delinear uma linha de ação que, 

a nal, nada tem de emergencial?  

Um dos objetivos do concurso é, aliás, 

nanciar projetos que versem sobre as 

transformações nas formas de organização 

do trabalho e a conciliação entre a vida 

pro ssional, pessoal e familiar. E há outras 

investigações a serem concluídas ou ainda 

em curso, além daquelas realizadas antes da 

crise pandémica. Mas qual o estudo de 

diagnóstico que sustenta a xação da meta 

de 25%? Está ainda por realizar um estudo 

como benefícios o tempo poupado em 

deslocações pendulares (casa-local de 

trabalho-casa), a maior autonomia na gestão 

dos tempos e a maior produtividade. 

Todavia, os riscos do trabalho à distância são 

por elas amplamente destacados: tendência 

para a intensi cação do trabalho; diluição 

das fronteiras entre o trabalho pro ssional e 

a vida familiar e pessoal; isolamento social; 

fragilização das condições de saúde, 

sobretudo pela exposição aos riscos 

psicossociais; e diminuição do bem-estar 

individual.  

Apenas as situações não permanentes de 

teletrabalho/trabalho remoto — e que 

envolvem, portanto, alternância com 

trabalho presencial — estão associadas a 

algum equilíbrio entre riscos e benefícios. No 

caso das mulheres, e sobretudo das que são 

mães, há a associar — como aqui referi 

noutro momento (“(Des)ilusões: 

teletrabalho, qualidade de vida e igualdade 

de género”) — a sobrecarga de tarefas 

domésticas e familiares e as frequentes 

interferências a este nível, agravando a 

intensi cação do trabalho e o sacrifício do 

tempo pessoal e de descanso. 

Creio ser difícil, a partir dos resultados das 

investigações sobre as experiências do 

teletrabalho, sustentar uma visão monolítica 

e determinista. Trata-se de uma modalidade 

que envolve benefícios e riscos, sendo certo 

que estes são matizados pelas desiguais 

condições objetivas e subjetivas das 

trabalhadoras e dos trabalhadores, incluindo 

pelas desigualdades que têm a marca do 

género. Na UE em geral, há mais homens do 

que mulheres envolvidos/as em “teletrabalho/

trabalho à distância com recurso a 

tecnologias digitais”; no entanto, são mais as 

mulheres que se encontram regularmente em 

regime de teletrabalho no domicílio 

(Eurofound/ILO, 2017, Working anytime, 

Em que se 
fundamenta  
a intenção  
do Governo  
de ter em 
teletrabalho 
25% dos 
trabalhadores? 
Em que estudos 
tão cristalinos 
se inspirou?

anywhere: The effects on the world of work).  

É evidente que a exibilidade do local de 

trabalho, tal como a exibilidade de tempo de 

trabalho, tem a marca do género — isto é, as 

motivações, as experiências e os efeitos dessa 

exibilidade não são indiferentes aos papéis 

socialmente atribuídos às mulheres e aos 

homens. Quantas mulheres e quantos 

homens, com lho/a(s) com idade até três 

anos, transitaram para o regime de 

teletrabalho, à luz dos termos previstos no 

Artigo 166.º do Código do Trabalho? Eis uma 

estatística que importa recolher. Sabemos, 

porém, que quando a exibilidade está 

associada a necessidades de conciliação com 

a vida familiar, são essencialmente as 

mulheres as trabalhadoras flexíveis, com 

penalizações na avaliação de desempenho, 

nas remunerações, nas oportunidades de 

formação e na progressão da carreira 

pro ssional. Basta, aliás, veri car a 

desproporção de pedidos de parecer que 

chegam à Comissão para a Igualdade no 

Trabalho e no Emprego (CITE) quando há 

intenção de recusa da entidade empregadora 

em conceder horário exível a trabalhadoras 

ou trabalhadores com lhos/as até aos 12 

anos; 87% desses pedidos são efetuados por 

mulheres. 

O que se espera do Governo é que seja 

coerente nas orientações políticas e de 

intervenção, de modo a efetivar a igualdade 

entre mulheres e homens, fomentando a 

partilha de responsabilidades e a 

harmonização do tempo dedicado ao 

trabalho pago e ao trabalho não pago 

(doméstico/cuidar) entre mulheres e 

homens. Um dos efeitos que importa 

ponderar, quando se estimula o teletrabalho 

(ou a trabalho a tempo parcial), é o possível 

agravamento das desigualdades entre 

mulheres e homens no domínio pro ssional 

e familiar. O mesmo Governo que aprovou 

uma Estratégia Nacional para a Igualdade e a 

Não Discriminação, incluindo um Plano 

Nacional de Ação para a Igualdade entre 

Mulheres e Homens, não pode deixar de 

re etir ex ante sobre os possíveis impactos na 

vida das mulheres e dos homens que podem 

advir das intervenções previstas no quadro 

do presente programa de adaptação 

estrutural da economia portuguesa.  

O Estado Português está obrigado à 

integração transversal e sistemática de uma 

perspetiva de igualdade entre mulheres e 

homens nas suas políticas setoriais e nos 

respetivos orçamentos. Qualquer programa 

que contemple medidas de emergência, 

estabilização ou recuperação da economia 

portuguesa tem necessariamente de a 

incorporar.

RUI GAUDÊNCIO

A agenda para a igualdade 
entre mulheres e homens 
determinaria mais 
ponderação…
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REDUZIR 
AS DESIGUALDADES 
Estudantes que acabam o secundário pelas vias profissionalizantes e cursos 
artísticos especializados com mais oportunidades de seguir para o ensino superior 

Em abril foi publicado o de-
creto-lei que cria os concur-
sos especiais de ingresso no 

ensino superior para os estudan-
tes que tenham concluído o ensi-
no secundário pelas vias profis-
sionalizantes e cursos artísticos 
especializados. O objetivo princi-
pal: reduzir as desigualdades que 
ainda persistem relativamente a 
estes estudantes no momento de 
ingressarem no ensino superior. 
No site da Direção-Geral do Ensi-
no Superior (DGES) pode ler-se 
que o decreto-lei prevê que os 
estudantes façam exames nas 
próprias instituições de ensino 
superior às quais se candidatam. 
Assim. é possível avaliar se dis-
põem dos conhecimentos e com-
petências consideradas indispen-
sáveis ao ingresso e progressão 
no ciclo de estudos aos quais 
apresentem candidatura. 
Atualmente, 45% dos estudantes  

do ensino secundário frequentam 
as vias profissionalizantes e é 
propósito do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior 
valorizar a especificidade e iden-
tidade do ensino profissional, 
reequilibrando a igualdade de 
oportunidades no acesso ao ensi-
no superior. 
Refira-se que o Governo afirma 
ter por objetivo alargar a base so-
cial de participação no ensino su-
perior. garantindo que até ao fim 
da legislatura cerca de 40% dos 
estudantes do ensino profissional 
prossigam estudos no ensino su-
perior, o que representa cerca de 
10 mil inscritos até 2023. Isto si-
gnifica mais do que duplicar o 
número de inscritos registado em 
2017-18 (4.500). 
Este decreto-lei alinha-se com a 
OCDE que sugeriu que o sistema 
de acesso ao ensino superior se 
adaptasse à diversidade de estu-

  

dantes provenientes do ensino 
secundário e ao tipo de compe-
tências dos mesmos. Assim, elimi-
na-se a desigualdade que há en-
tre os estudantes que realizam o 
ensino secundário na via científi-
co-humanística e os que o con-
cluem pelas vias profissionalizan-
tes e cursos artísticos especializa-
dos. 

Um reconhecimento 
ao ensino profissional 
lá a Agência Nacional para a 
Qualificação e o Ensino Profissio-
nal (ANQEP) deixa elogios a este 
decreto-lei. Numa entrevista con-
cedida a um especial dedicado à 
formação profissional em Portu-
gal, no Correio da Manhã, o Con-
selho Diretivo da ANQEP faz um 
balanço positivo do momento de 
afirmação que vivem os cursos 
profissionais em Portugal. E um 
dos vários exemplos que aponta 
para corroborar a sua opinião é 
precisamente a recente publica-
ção do Decreto-Lei no 11/2020, de 
2 de abril. que cria concursos es-
peciais de ingresso no ensino su-
perior para titulares dos cursos de 
dupla certificação do ensino se-
cundário e cursos artísticos espe-
cializados. 
Para o Conselho Diretivo da AN-
QEP tal significa, na prática, o re-
conhecimento das características 
específicas do ensino profissional 
e das competências adquiridas 
pelos alunos nesse âmbito. £ que 
a classificação obtida em provas 
determinantes no âmbito dessas 
ofertas - o caso das Provas de 
Aptidão Profissional (PAP). relati-
vamente aos cursos profissionais, 
ou das Provas de Aptidão Artística 
(PAA). nos cursos artísticos espe-
cializados - passa a ser tida em 
consideração no acesso ao ensino 
superior. O 

Ensino Professional 

Hoje.  45% dos estudantes 

do secundário frequentam 
vias profissionalizantes e o 
Ministério da Ciência. Tecno-

logia e Ensino Superior quer 
valorizar o ensino profissio-
nal, reequilibrando a igualda-

de de oportunidades no aces-

so ao ensino superior 

2023 
Governo pre-
tende que até 
2023 cerca de 
40% dos estu-
dantes do ensi-
no profissional 
prossigam para 
o ensino supe-
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