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GOVERNO AGILIZA 
O Governo aprovou 
urna proposta de lei 
que estabelece medi-
das especiais que alte-
ram o Código dos Con-
tratos Públicos e sim-
plificam as regras. 
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GOVERNO APROVA 

Ministra Ana Mendes Godinho 

Layoff até 
julho e mais 
apoios 

O Governo aprovou on-
tem a prorrogação por um 
mês do layoff simplificado, 
até final de julho, e novos 
apoios à retoma da ativida-
de. A partir de agosto, o 
layoff simplificado só será 
para empresas encerradas 
por obrigação legal. Para as 
restantes, nas empresas com 
quebra de faturação de 40%, 
a 60%, os horários de traba-
lho podem ser reduzidos até 
50%, entre agosto e outubro, 
passando a 40%, até final do 
ano. Se a quebra for superior 
a 60%, a empresa pode re-
duzir os horários até 707 a 
partir de agosto e até 60%, a 
partir de outubro. A entida-
de empregadora paga a tota-
lidade das horas trabalhadas 
e o Estado assegura 70% das 
não trabalhadas. 
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ATUALIDAD 
BANCA SOB 
PRESSÃO 

CASO GES I ACUSAÇÃO ESTÁ PRONTA 

A  acusação do megaprocesso do univer-

 

so Espírito Santo deverá ser conhecida 
até 16 de julho, a tempo de evitar a prescri-
ção de crimes, noticiou ontem a TVI. Com Ri-
cardo Salgado, vão ser acusadas mais de 
quatro dezenas de pessoas, entre os quais 
administradores e gestores do grupo GES. 

 
 

NOVO BANCO 

Nova auditoria 
à gestão já foi 
encomendada 
DECISÃO O Ex-secretário de Estado das Finanças assinou despacho que 
fixa nova análise ao Novo Banco, após injeção de 1035 milhões este ano 
ATO O Foi das últimas iniciativas levadas a cabo pela equipa das Finanças 

DIANA RAMOS 

O
Ministério das Finanças 
já colocou em marcha 
todos os procedimentos 

para urna nova auditoria espe-
cial aos atos de gestão do Novo 
Banco em 2019, depois de o 
banco ter solicitado nova inje-
ção de verbas no valor de 1035 
milhões de euros - 850 milhões 
dos quais financiados direta-
mente pelo Estado. A Deiloite 
é de novo a escolhida para rea-
lizar o trabalho, após indicação 
do nome pelo 
Banco de Por-  AUDITORIA  ES 
tugal. ATOS DE GES 

Segundo in- É INDEPENDE 
formação re-

 

colhida pelo CM, na última se-
mana como secretário de Esta-
do Adjunto e das Finanças, Ri-
cardo Mourinho Félix enviou 
uma carta ao Banco de Portugal 
solicitando que indicasse o au-
ditor para fazer nova análise aos 
atos de gestão, como fixa a Lei 
nº15/2019, sobre a transparên-
cia na Banca. A Deloitte foi de 
novo escolhida para levar a 
cabo a tarefa, já que as restantes 
auditoras estavam impedidas 
de a realizar. Quetionado pelo 
CM, o Banco de Portugal confir-
mou que "na sequência da soli-
citação feita pelo Governo, e tal 
como está previsto na Lei nº 
15 / 2019, o Banco de Portugal 
propôs ao Governo a designa-
ção da Deloitte para a realiza-
ção da auditoria especial que 

Administração do Novo 
Banco em 2019 
será avaliada à lupa 

Sip 

h. 

Já 

-  ,~1100•wk-<': 

PS vai exigir que 
Banco de Portugal 
se pronuncie 
13 A Comissão de Orçamento e 
Finanças vai requerer um pa-
recer ao Banco de Portugal 
sobre o projeto do PAN que 
altera os critérios de nomea-
ção do governador. O pedido 
foi apresentado por João Pau-
lo Correia, do PS. A lei é vista 

Cargo de governador sob escrutínio como um travão a Centeno. • 

PECIAL VISA 
ÃO DE 2019 E 

NTE DA OUTRA 

decorre do pagamento realiza-
do em maio pelo Fundo de Re-
solução". 

A auditoria, tal como aquela 
que está em curso e que envolve 
operíodo entre 2000 e 2018, vai 
escrutinar os créditos tóxicos 
do banco não do ponto de vista 
estritamente financeiro - até 
porque os dados financeiros já 
foram validados em várias au-
ditorias - mas no que toca às di-
ferentes fases dos financiamen-
tos. Ou seja, tal como aconteceu 

na CGD, serão 
analisados se 
foram cum-
pridas todas as 
normas no 

momento da atribuição, rees - 
truturação e venda dos crédi-
tos, nomeadamente quem to-
mou as decisões e se os parece-
res dos vários órgãos internos 
do banco - como a área do risco, 
por exemplo -foram tidos em 
conta nas decisões. Tal como as 
garantias associadas, reestrutu-
rações levadas a cabo ou even-
tuais perdões de dívida. 
Sobre os ativos tóxicos do 

banco, serão particularmente 
avaliadas nas contas de 2019 as 
decisões que estiveram na base 
dos processos de vendas de 
carteiras de crédito e de imó-
veis, e que justificam boa parte 
das perdas relacionadas com 
estes ativos. • 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

CORII!K2 

PORMENORES 

Origem da lei 
A Lei 15/2019, aprovada no Par-
lamento e considerada a lei so-
bre os grandes devedores da 
Banca, obriga o Banco de Por-
tugal a publicar um resumo de 
"forma agregada e anonimiza-
da" da "informação relevante 
relativa às grandes posições fi-
nanceiras" dos bancos que re-
correram a ajudas públicas. 

Injeção pública 
E essa lei que determina que, 
após a injeção de fundos públi-
cos num banco, por via direta 
ou indireta, o Governo mande 
realizar uma auditoria especial 
por entidade independente que 
analise os atos de gestão. 

Encargos 
Os custos com a auditoria são 
suportados pela instituição fi-
nanceira alvo de ajuda pública. 
A da CGD, feita pela EY, rondou 
omilhão de euros. A do Novo 
Banco, que vai de 2000 a 2018, 
custa três milhões. A deste ano 
não tem preço conhecido. 

Entrega em julho 
A auditoria especial aos atos 
de gestão entre 2000 e 2018 
estará concluída em julho. A 
entrega estava prevista para 
maio, mas a pandemia atrasou 
otrabalho. 
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Filipe Neto Brandão preside à comissão de Orçamento e Finanças 

JOÃO LEÃO 1NÃO AFASTA CRISE SEVERA 

a comissão de Orçamento e Finanças, o 
em  novo ministro João Leão admitiu que o Es-
tado poderia intervir no Novo Banco "enquan-
to acionista", numa intervenção estatal direta 
devido a crise severa, mas lembrou que isso 
não está relacionado com o mecanismo de ca-
pital contingente (almofada de capital). 

RESOLUÇÃO 12976 MILHÕES 
O FUNDO DE RESOLUÇÃO 

JÁ INJETOU 2976 MILHÕES 

DE EUROS NO NOVO BANCO. 

A ALMOFADA PARA O CAPITAL 

TOTALIZA OS 3890 MILHÕES 

DE EUROS. 

BANIFI"MOMENTO MAIS DIFÍCIL" 

ft ex-ministro Mário Centeno reconheceu no 
podcast do PS que "o momento mais difícil foi 

o da resolução do Banif". "Era o único documento 
que estava no cofre do Ministério das Finanças. 
Havia uma carta que relatava de forma muito sinté-
tica a dificílima situação em que se encontrava o 
Banif e por arrasto todo o sistema financeiro." 

JI 

lefi 

Fusões para Banco 
de Fomento foram 
ontem aprovadas  

Solução para Novo 
Banco acomodou 
contas públicas 

13 O ex-ministro Mário 
Centeno diz que não tem 
arrependimentos sobre o 
Novo Banco e explica que o 
mecanismo de capital con-
tingente que faseou as aju-
das ao banco ao longo dos 
anos serviu para o Estado 
poder cumprir as regras 
orçamentais. "Portugal ia 
sair do Procedimento por 
Défices Excessivos em 2017 
e não podia correr o risco 
de voltar a ter um défice 
superior a 3%, portanto foi 
preciso fasear ao longo do 
tempo o impacto nas con-
tas públicas se esse viesse a 
materializar-se", justifi-
cou em declarações a um 
podcast do PS. o 

Centeno falou a podcast do PS 

Parlamento mantém 
contratos em segredo 
El  A comissão parlamentar de 
Orçamento e Finanças mantém 
os contratos de venda do Novo 
Banco em segredo. Classificados 
como confidenciais, os docu-
mentos apenas podem ser con-
sultados pelos deputados dessa 
comissão. A reunião da comis-
são «agenciada para ontem, em 
que o assunto poderia ter sido 
ser abordado, não se realizou. 

O presidente da comissão par-
lamentar de Orçamento e Fi-
nanças, o deputado do PS Filipe 
Neto Brandão, decidiu manter, 
para já, os contratos de vencia 
cio Novo Banco confidenciais, 

por estes documentos assim te-
rem sido classificados pelo Fun-
do de Resolução. Na reunião da 
comissão realizada na última 
quarta-feira, na qual a deputa-
do do BE Mariana Mortágua le-

 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO 
ADIOU A REUNIÃO 
AGENDADA PARA ONTEM 

vantou o assunto, Neto Brandão 
disse que o Parlamento respeita 
a conficlencialidade dos contra-
tos. A decisão de manter os 
contratos confidenciais ainda 
não é definitiva. S A.S.A. 

JG 

v 

Ministro Pedro Siza Vieira 

I3 O Conselho de Ministros 
aprovou ontem o decreto-lei 
que cria o Banco Português de 
Fomento, sublinhando que 
aguarda ainda a decisão da Co-
missão Europeia no âmbito da 
notificação de auxílios de Esta-
do. Resulta da fusão da IFD, 
SPGM e PME Investimentos. 

Página 4



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,88 x 2,21 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 87115251 19-06-2020

www.cmjornal.pt 

  

CORREIO "GnIg. 

 

  

  

da manhã DIRETOR-GERAL EDITORIAI.,. CICIA«) RIBEIRO 
DIR.-GERAIS EDIT. ABS; ARMANDO ESTEVES PEREIRA  E  ALFREDO LEITE 

 

  

DIRETOR-EXEWTNO: CARLOS RODRIGUES DIR.-ADJUNTOS: JOSE CARLOS CASTRO  E  PAULO JOÃO SANTOS 

CAS QUEREM ABRIR COM UM QUADRADO PARA DANÇA P.20 

CRIMES VIOLENTOS 

1,Vi 

MORTOS 
EM FARO 
E LISBOA 
P.48 

JI I 

        

         

  

• 
• 

   

/O REGRESSO"' 
AS MELHORES ODDS 

 

NA1 r9 8% P 

8 JOGUE COIARESPONSARIIIDADE  E  MODERAÇÃO 

     

r • 

    

, 

   

        

SEXTA-FEIRA 19/06/2020  I DIÁRIO I C 1,50(C/IVA) „NOW 

GHR INVESTIGA NEGUGÊNCIA EM FESTA DE LAGOS P.26 E 27 

PANDEMIA 

HOJE 
REVISTA 
LÍDER 
DE TV 
E LAZER 
SAIBA 
QUEM SÃO 
OS INIMIGOS 
DE FILOMENA 
CAUTELA 

 

4114114ENA 
CAtil E*, • 

rainha 
po é •Ci 

GUIA  
COMPLETO 
DE 25 CANAIS 

 

IDE,StWc' 

acto 

oru. ore 
ligda 
a empresária 

OVANE‘ 
ABRE 

4‘,-  VITÓRIA 
DO LEAO 

REGRESSO AOS GOLOS P.8 „ 
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PARA ITTULARIDADE 
NO BENFICA 
FC PORTO P.9 
UEFA AJUDA CONTAS DO DRAGÃO 

ESTUDANTE ASSASSINADA  P.12 

Família de Beatriz pede 
indemnização a homicida 

VIDAS  P.42 A 45 

Bárbara 
MAGOADA 
COM CRÍTICAS 
SOBRE QUILOS c--- \ 
DA QUARENTENA 
Jovem arrasada 
com comentários 

11 

1.a ENTREGA 

SÁBADO, DIA 20 

Frigideira 120 cm 
17,99 - 29E9T 

'-rm e cozinha Nero. 
~Se 

11.1111111 . , 

C)0 55°  

Transforme o seu atua 
negócio em 

nosso parceiro 

PUa 

SPORTING 2 I O TONDELA PORTUGAL E ANGOLA CERCAM ISABEL DOS SANTOS  P.4 E 5 

BUSC 
NO RAST 
DE  10 
PARAO 

(MOO 
DA ~IÇA 
RECOLHE 
PROVAS 
EM USBOA, 
PORTO 
EALGARVE 

BANCA  P.6 E 7 

Ministério das Finanças 
avança com nova auditoria 
à gestão do Novo Banco 
TEMPERATURAS ALTAS  P.23 

Calor tórrido marca início 
do verão na próxima semana 
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DIA A DIA 

A baixa 
política 
Não sei se é do desconfina-
mento, mas os últimos dias 
têm sido pródigos em exem-
plos de baixa política. A cró-
nica de uma saída anunciada 
do Governo terminou como 
se esperava: Mário Centeno 
demitiu-se com os olhos 
postos no Banco de Portu-
gal. Se alguém esperava que 
o ex- ministro fizesse o mais 
correto - permanecer no seu 
posto quando o barco está a 
meter água -, enganou-se. 
Centeno foi à televisão dar 
uma longa entrevista, à laia 
de explicação para a sua saí-
da, e fez a triste figura de 
passar trinta minutos a fugir 
às perguntas sem explicar 
coisa nenhuma. Entretanto, 
no Parlamento, a oposição 
em peso aprovou o projeto 
de lei do PAN para travar a 
nomeação de Centeno. An-
tónio Costa considerou-a 
inadmissível - e com razão -
por ser persecutória. O ar-
gumento de que o ministro 
que mais fazia frente a Costa 
vai para o BdP para ser um 
pau -mandado do Governo, 
não cola. Marques Mendes 
bem sublinhou a vergonha 
disto tudo e a incoerência de 
Rui Rio, porque no passado o 
PSD fez nomeações seme-
lhantes. No dia seguinte, Rio 
postou no Twitter um vídeo 
com as incoerências de 
Mendes a propósito da fa-
lência do BES. Uma atitude 
que diz muito sobre o cará-
ter vingativo de Rui Rio. En-
fim, só bons exemplos. • 
TIAGO REBELO 
JORNALISTA 
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JOÃO MALTEZ 

A s intenções de voto dos 
portugueses em junho da-
riam ao PS uma vitória 

confortável nas Legislativas, 
caso as eleições decorressem por 
estes dias. Apesar da queda de 
três décimas face a maio, os so-
cialistas são a escolha de. 40% 
dos inquiridos 

.no recente ba-
rómetro da In - 
tercampus 
para o CM, 
CMTV e 'Negócios'. Com urna 
subida de oito décimas, o PSD de 
Rui Rio sobe nas preferências 
(para 24,1'1/0), mas fica a quase 16 
pontos percentuais de distância 

,..do partido de António Costa. 
No barómetro de junho, o Blo-

co de Esquerda inverte a ten - 
_ciência de queda registada nos  

dois meses anteriores, ao susci-
tar a simpatia de 9,8% dos elei-
tores. A CDU (coligação entre o 
PCP e Os Verdes) também sobe 
nas intenções de voto, ao passar 
para 6,2%, mas mantém-se 
atrás do partido de André Ven-
tura, já que o Chega continua a 
receber a confiança de 6,8% do 

universo dos 
inquiridos. 

A tendência 
de queda nas 
sondagens 

mensais da Intercampus persis-
te para o PAN, que recolhe em 
junho 3,1% das preferências, 
sendo ultrapassado pelo CDS, 
que surge como a escolha de 
4,1% dos que responderam a 
este estudo. Já a Iniciativa Libe-
ral (IL) sofre uma queda de 1,3 
pontos, fixando-se nos 1,9 %. 

PORMENORES 

Um em cinco abstém-se 
Um em cada cinco eleitores não 
votaria se as eleições Legislati-
vas se realizassem no momento 
atual, assumindo-se assim 
como potenciais abstencionis-
tas, de acordo com o estudo 
realizado pela Intercampus en-
tre os dias 9 e 13 de junho. 

Livre está abaixo de 1% 
Na projeção relativa a junho, o 
Livre sobe ligeiramente face a 
maio. Recolhe 0,8% das prefe-
rências e está abaixo de 1% 
desde o início do ano. Joacine 
Katar Moreira, agora indepen-
dente, foi eleita em 2019, por 
Lisboa, com 2,47%. A nível na-
cional o partido teve 1,09%. 

Quanto à imagem dos líderes 
partidários, numa escala de O a 5, 
osecretário -geral do PS, António 
Costa, é quem recolhe a melhor 
classificação (3,7), à frente do 
presidente social-democrata, 
Rui Rio, que obtém 3,2 pontos, 
tantos quanto a líder do Bloco de 
Esquerda, Catarina Martins. Ao 
contrário do que sucede com o 
PAN, de que éporta-voz, André 
Silva vê a sua imagem melhorar 
em junho (2,9 pontos) eultrapas-
sa o secretário geral do PCP, Je-
rónimo de Sousa, que mantém 
2,8. Francisco Rodrigues dos 
Santos, do CDS, consegue 2,7, 
enquanto Conlm de Figueiredo, 
da IL, recolhe 2,6. André Ventu-
ra, do Chega, é o último dos lide-
respartidários, com 2,2 pontos.. 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

COSTA,  RIO E CATARINA 
SÃO OS ÚNICOS LÍDERES 
A OBTER NOTA POSITIVA 

BARÓMETRO INTERCAMPUS 

  

      

      

PSD 
24,1% 
EM MAIO TINHA 

23,3% O 

( 2) 
PS 
40,0% ...  
LM MAIO TINHA 

40,3%  O 

IMAGEM 
DOS LIDERES 
PARTIDÁRIOS 
NOTAS DE O A 5 

COMPARAÇÃO 

COM O MÊS 

ANTERIOR 

FICHA TÉCNICA Objetivo 
Sondagem realizada peia 
Intercampus para o1,4 e a 
com o objetivo de conhecer a 
opinião d3Sixirtugueses sobre 
derersos temas da política nacional 
incluindo a intenção de voto em 
eleições legislativas. Universo 
População portuguesa, com 18 ou 
mais anos. eleitoralmente 
recenseada, residente em Portugal 
continental. Amostra É 
constituída por 610 entrevistas, 
com a seguinte chstribuição: 292 
a homens e 318 a mulheres;133 a 
pessoas entre os 18 e os 34 anos. 
220 entre os 35 e os 54 anos e 257 
a pessoas com 55 ou mais anos; 
230 no Norte, 144 no Centro. 165 
em Lisboa, 45 no Alentejo e 26 no 
Algarve. Seleção da amostra A 
seleção do lar fez-se através da 
geração aleatória de números de 
telefone fixo/móvel. No lar a 
seleção do respondeste foi 
realizada através do método de 
quotas de género e idade (3 
grupos). Foi elaborada ume matriz 
de quotas por região (NUTS10, 
género o idade. com base nos 
dados do Recenseamento Eleitoral 
da população portuguesa 
(31/12/20161 da Crireção-Geral da 
Administração Interna (OCA). 
Recolha da informação 
Através de entrevista telefónica, 
em total privacidade, através do 
sistema CAT1. Os trabalhos de 
campo decorreram entre 9 e 13 
de maio de 2020. Margem de 
erro O erro máximo de 
amostragem, para um Intervalo de 
confiança de 95%, é cerca de 4% 
Taxa de resposta 62% 

GOVERNO 

44¥ 

IMAGEM DAS INSTITUIÇÕES 

MAIO "JUNHO NOTAS OE O A 5 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
?,9 
3,9 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
3,2 

3,2 

CDS-PP 
4,1% 

EM  MAIO TINHA 

03,6% 

>O, PAN 
3,1% 

EM MAIO TINHA 

 3,8% 

Iniciativa Liberal 
 1,9% 

EM MAIO TINHA 

032% 

Livre 

3,6 

1111~ 3,5 
Outro partido 

1,5% 
Branco ou nulo 

1,7% 

PRIMEIRO-MINISTRO 
3,8 

~MN 3,7 

0,8% 
EM MAK] INHA 

0 0,7% 

SONDAGEM INTENÇÃO DE VOTO AGORA E COMPARAÇÃO COM OS RESULTADOS DE MAIO 

Chega CDU. 

6,8% 6,2% 
EM MAIO TINHA slM,I, 

6,8% 5,9% 0 

ANTÓNIO RUI - CATARINA - 7915'N.IWO - . ANDRÉ- TI TÓT§er 'Mb c. ANDRÉ ' 
COSTA RIO MARTINS DE SOUSA SILVA R. SANTOS FIGUEIREDO VENTURA 

JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO 

3,7 3,2 3,2 2,8 2,9 2,7 2,6 2.2 
O O O O O O O O 

MAIO 3,8 MAIO 3,4 MAIO 3,1 MAIO 2,8 MAIO 2,7 MAIO 2,7 MAIO 2,5 MAIO 2,3 

BE  k 
9,8%  
EM M.AIO 

9,0% 0 

Presidência de Marcelo tem nota alta 

Marta Temido passa 
a ser a mais popular 
entre os ministros 
0 Com a saída de Mário Cen-
teno do Governo, que no ba-
rómetro de junho ainda surge 
na liderança - é o melhor para 
36,7% dos inquiridos, mas 
também o pior para 11,6% -, 
é Marta Temido, que tutela a 
Saúde, quem se destaca. É a 
mais popular para 18%, em-
bora 9,5% a vejam como a pior 
governante. No fundo da ta-
bela está a ministra da Cultu-
ra, Graça Fonseca. É a pior 
para 13,8% dos inquiridos. 

o 

Presidência mantém 
a melhor nota entre 
quatro instituições 
a A Presidência da República, 
protagonizada por Marcelo 
Rebelo de Sousa, é a institui-
ção cuja imagem recebe me-
lhor nota dos inquiridos no 
barómetro de junho da Inter - 
campus. Ntuna escala de O a 5, 
mantém a pontuação de 3,9 
que registava no mês ante-
rior. O primeiro-ministro, 
António Costa, recolhe um 
3,7, acima dos 3,5 pontos com 
que os portugueses brindam o 
Governo. Ainda que com nota 
positiva, a Assembleia da Re-
pública recebe a pontuação 
mais baixa (3,2). 

PS sofre recuo ligeiro 
sem beliscar liderança 
DIFERENÇA O  PSD sobe para 24,1% nas intenções de voto, mas está a quase 16 pontos percentuais 
do partido do Governo MUDANÇA O  Bloco inverte a tendência de queda e o CDS ultrapassa o PAN 

Marta Temido é agora a mais popular 
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TRÊS ANOS DO INC 
't''94141. 

• , , 

CABRITA QUER EVITAR MAIS TRAGÉDIAS 
O ministro da Administração Interna disse no Par-
lamento que o Governo tem feito tudo, "sem de-
magogias", para evitar uma nova tragédia como a 
de Pedrógão Grande, depois de ouvir críticas da 
oposição a exigir mais prevenção. Já o PSD acusou 
o PS de fazer "uma banalização da morte" no deba-
te que assinalou os três anos do incêndio. 

Página 8



A9

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 12,84 x 4,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87115187 19-06-2020

'A CULTURA NÃO SE CENSURA' 
A Associação Nacional de Grupos de Forca-
dos (ANGF) agendou para dia 27 urna ação de 
protesto, em vários pontos do País, contra as 
políticas do Governo para a tauromaquia. O 
'marcha taurina' irá decorrer junto às princi-
pais praças de touros nacionais sob o lema 'A 
Cultura Não se Censura'. 
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PROVEDORIA DE JUSTIÇA 

Segurança 
Social lidera 
reclamações 

O número de participa-
ções à Provedoria de Justiça-s-
continua a crescer, com mais 
de 51 mil em 2019, que de-
ram origem a quase 10 mil 
queixas, maioritariamente 
relacionadas com a Segu-
rança Social em matérias, 
como pensões e contribui-
ções. Os dados constam do 
Relatório à Assembleia da 
República 2019, entregue 
ontem no Parlamento pela 
provedora Maria Lúcia 
Amaral. 
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Bruxelas aprova apoio 
de 83 milhões para linha 
circular do metro de Lisboa 
Projeto prevê 
prolongamento 
das linhas Amarela 
e Verde e tem conclusão 
prevista para 2024. 

A Comissão Europeia anunciou, 
ontem, que aprovou um investi-
mento de 83 milhões de euros 
para apoiar a construção da linha 
circular do metro de Lisboa, que 
prevê o prolongamento das linhas 
Amarela e Verde, com conclusão 
prevista para 2024. 

Em comunicado, Bruxelas indi-
ca que a verba proveniente do 
Fundo de Coesão visa "melho-
rar as ligações, eficiência e segu-
rança das linhas", acrescentan-
do que "depois de concluída, a 
rede de metro melhorada redu-
zirá os estrangulamentos e os 
tempos de viagem na Área Metro-
politana de Lisboa". 

Na nota, a Comissão Euro-
peia acrescenta que esta alte-
ração vai permitir "uma melhor 
ligação entre o centro urbano 
da cidade e a periferia, espe-
cialmente para as pessoas que 
se deslocam a partir dos con-
celhos de Oeiras, Cascais, Alma-
da, Seixal e Montijo até ao Cais 
do Sodré e aquelas que usam 
as rotas de Sintra/Azambuja 
e Sul/Setúbal para chegar a 
Entrecampos". 

O projeto inclui ainda um novo 
sistema de sinalização e dez 
novos comboios que "impulsio-
narão a eficiência e a seguran-
ça", lê-se no comunicado. 

A (polémica) linha circular do 
metro de Lisboa tem como obje-
tivo criar "uma solução técnico-eco-
nómica e ambiental mais favorá-
vel, permitindo uma maior utili-
zação dos modos ferroviário e 
fluvial e a redução progressiva da 
utilização do transporte indivi-
dual, promovendo a redução subs-
tancial de entrada de viaturas em 
Lisboa", refere o Metropolitano. 

O projeto chegou mesmo a ser 
suspenso no Parlamento, duran-
te a votação do Orçamento do Esta-
do para 2020, depois de PSD, BE e 
Chega votarem a favor das propos-
tas de PAN e PCP. Na altura, a líder 
parlamentar socialista, Ana Cata-
rina Mendes, acusou o PSD de "tre-
menda irresponsabilidade" e o 
ministro do Ambiente, João Pedro 
Matos Fernandes, sublinhou que 
ficavam em risco os apoios comu-
nitários agora confirmados. 

O Governo, porém, suspendeu 
os trabalhos e, em abril, o Metro-
politano de Lisboa anunciou a 
adjudicação da primeira emprei-
tada do plano de expansão da 
rede - entre o Rato e Santos -, 
no valor de 48,6 milhões de euros, 
que aguarda visto do Tribunal 
de Contas. 
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Layoff prolongado até jullho e 
novas medidas a partir de agosto 
Em agosto há novos 
apoios à retoma. 
Governo estima 
que medidas custem 
2,5 mil milhões. 

O Governo aprovou na quinta-
feira a prorrogação por um mês 
do layoff simplificado, até final 
de julho, e novos apoios à reto-
ma da atividade em vigor a par-
tir de agosto e até final do ano. 

O layoff - que prevê a suspen-
são do contrato de trabalho ou 
a redução do horário de traba-
lho e o pagamento de dois ter-
ços da remuneração normal ilí-
quida - terminava inicialmen-
te em junho, mas foi agora 
prorrogado até final do próxi-
mo mês. 

A partir de agosto, este meca-
nismo continua a ser possível 
apenas para as empresas que 
permanecem encerradas por 
obrigação legal, enquanto para 
as restantes em dificuldades devi-
do à pandemia estão previstos  

novos apoios, com vista à reto-
ma progressiva da atividade, sem 
a possibilidade de suspensão do 
contrato, mas apenas de redu-
ção do horário de trabalho. 

Assim, para as empresas que 
tenham uma quebra de fatura-
ção entre 40% e 60%, os horá-
rios de trabalho podem ser redu-
zidos até 50% entre agosto e 
outubro, passando a um máxi-
mo de 40% a partir daí e até final 
do ano. Se a quebra de fatura-
ção for superior a 60%, a empre-
sa pode reduzir os horários dos 
trabalhadores até 70% a partir 
de agosto e até 60% a partir de 
outubro. A entidade emprega-
dora paga a totalidade das horas 
trabalhadas e o Estado assegu-
ra 70% das não trabalhadas. 

Por sua vez, as empresas que 
tenham beneficiado do regime 
de layoff podem ter um incen-
tivo financeiro extraordinário à 
normalização da atividade empre-
sarial, escolhendo uma de duas 
modalidades: um salário míni-
mo (635 euros) pago de uma vez  

ou dois salários mínimos pagos 
ao longo de seis meses. 

O novo regime prevê ainda a 
progressiva redução da isenção 
da Taxa Social Única (TSU). A 
partir de agosto, as grandes 
empresas em layoff já pagam a 
TSU na íntegra, enquanto as 
micro, pequenas e médias empre-
sas mantêm a isenção e, a par-
tir de outubro, pagam 50% da 
taxa. Estas novas medidas cus-
tam 2,5 mil milhões de euros, 
segundo o Governo. 

O Conselho de Ministros apro-
vou ainda um apoio para traba-
lhadores que tiveram uma redu-
ção de rendimento nesta fase, 
uma medida a pagar em julho, 
no montante da perda de ren-
dimento de um mês de layoff (o 
valor varia entre 100 e 351 euros), 
a todos os trabalhadores com 
rendimento de fevereiro até dois 
salários mínimos e que tenham 
registado uma perda de salário 
base, que estiveram em layoff 
pelo menos um mês. A medida 
custa 70 milhões. 
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PEES 

Banco 
de Fomento 

à espera 
de Bruxelas 

CRIAÇÃO 
O Conselho de Ministros 
aprovou, na 
generalidade, o decreto-
lei que cria o Banco 
Português de Fomento 
(BPF), no entanto, agora 
aguarda a decisão final 
da Comissão Europeia 
no âmbito da notificação 
de auxílios de Estado. 
Este estava previsto 
no Programa de 
Estabilização Económica 
e Social (PEES), 
aprovado pelo Governo 
há duas semanas, 
no âmbito do combate 
à crise económica 
causada pela pandemia 
covid-19 com vista 
a criar "um verdadeiro 
banco de fomento, 
que possa apoiar 
diretamente as empresas 
sem necessidade 
de intermediação 
do sistema bancário". 

ÂMBITO 
O BPF passará a agregar 
um conjunto alargado 
e diferenciado de 
instrumentos de apoio 
ao desenvolvimento 
das empresas e passará 
a desempenhar 
as funções típicas 
de um verdadeiro 
'national promotional 
bank' (instituição 
financeira à qual 
é atribuído um mandato 
pelo Estado para 
o exercício de atividades 
de fomento ou de 
desenvolvimento 
económico)". O 
Executivo sublinha que 
"o BPF deverá fomentar 
a modernização 
das empresas e o 
desenvolvimento 
económico e social, 
designadamente 
colmatando falhas de 
mercado ou situações 
de necessidade 
de otimização 
de investimento 
e promovendo 
a sustentabilidade 
e a coesão económica, 
social e territorial 
em Portugal". 
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I 

BCE diz que desconfinamento ainda não está a ter impacto na economia 

BCE. Retoma 
económica poderá 
ocorrer já em julho 

Instituição liderada por Christine Lagarde estimou que o excesso 
de liquidez tenha atingido quase dois mil milhões de euros. 

- 

' • 

r 

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt  

A retoma económica da zona 
euro poderá já ocorrer em julho. 
Pelo menos é esta a perspeti-
va do Banco Central Europeu 
(BCE), apesar de admitir que, 
atualmente, o cenário econó-
mico ainda não está a refletir 
os esforços levados a cabo pelos 
vários países no que diz res-
peito ao desconfinamento. "Ape-
sar de a maior parte dos paí-
ses já terem começado a ali-
viar as medidas rigorosas de 
confinamento desde o início 
de maio, os dados mostram 
apenas melhorias modestas na 
atividade. O consumo de ele-
tricidade e os indicadores de  

mobilidade, por exemplo, recu-
peraram apenas de forma 
modesta", disse o BCE no bole-
tim económico. 

A instituição liderada por Quis-
tine Lagarde prevê que a eco-
nomia da zona euro registe uma 
contração de 8,7% em 2020, segui-
da de uma recuperação de 5,2% 
em 2021 e de 3,3% em 2022, no 
cenário-base. No cenário mais 
severo, o PIB pode cair até aos 
12,6%, com uma recuperação de 
3,3% em 2021 e de 3,8% em 2022. 

"A intensidade do choque cau-
sado pela covid-19 e o tamanho 
da resposta orçamental causa-
ram uma drástica deteriora-
ção e heterogeneidade nas posi-
ções orçamentais", alerta, apon-
tando especialmente para países  

com uma dívida acima de 100% 
do PIB. Um desses casos é Por-
tugal que, no ano passado, ter-
minou com uma dívida de 
117,7% do PIB e, segundo as 
projeções do Governo, poderá 
atingir um valor recorde de 
134,4% este ano. 

EXCESSO DE LIQUIDEZ O BCE 
revelou ainda que o excesso de 
liquidez atingiu 1956 mil milhões 
de euros entre 18 de março e 5 
de maio, devido às injeções de 
capital e aquisições de dívida 
que foram efetuadas para tra-
var os efeitos da pandemia. De 
acordo com os dados do bole-
tim económico, este valor é 205 
mil milhões de euros superior 
ao do período de referência ante-

 

FREDERICK FLORINAFP 

rior, de 29 de janeiro a 17 de mar-
ço de 2020. 

O excesso de liquidez é a liqui-
dez disponível no sistema ban-
cário que excede as necessi-
dades dos bancos comerciais 
e é calculado como a soma dos 
saldos das contas correntes 
que excedem as reservas míni-
mas obrigatórias e o recurso 
à facilidade permanente de 
depósito, menos o recurso à 
facilidade permanente de 
cedência de liquidez. 

Recorde-se que, em março, o 
BCE concordou em efetuar aqui-
sições temporárias de ativos 
líquidos no valor de 120 mil 
milhões de euros até ao final do 
ano. Ao mesmo tempo anunciou 
um programa de compra de dívi-
da de emergência para travar 
os efeitos da pandemia, num 
total de 750 mil milhões de euros, 
que em junho foi aumentado 
em 600 mil milhões de euros 
(1350 mil milhões de euros no 
total). Esse programa estará em 
vigor, pelo menos, até ao final 
de junho de 2021. 

As necessidades diárias de liqui-
dez do sistema bancário foram, 
em média, de 1694 mil milhões 
de euros entre 18 de março e 5 
de maio de 2020. Este montan-
te total é superior em 161,6 mil 
milhões de euros ao de igual 
período do ano passado. 
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Hospitais do Algarve 
podem internar 250 
doentes e só têm seis 

Região recusa falta de capacidade de resposta e risco de 
"fechar". Surto de Lagos já infetou cerca de 60 pessoas 

Inês Sehreek 
e Marisa Rodrigues 
sociedade@jn.pt 

FOCO  O número de infeta-
dos com covid-19 com ori-
gem numa festa ilegal em 
Lagos, no Algarve, não pára 
de aumentar e crescem as 
preocupações numa altura 
em que muitos portugueses 
planeiam fazer férias na-
quela região do país. O bas-
tonário da Ordem dos Médi-
cos (OM) defende mais 
campanhas de prevenção 
enquanto o presidente da 
OM/Sul acredita que um 
surto com 100 casos em 
Faro ou Portimão pode obri-
gar a fechar o Algarve. As au-
toridades de saúde da região 
recusam as "declarações 
alarmistas" e garantem que 
os hospitais só têm seis 
doentes covid-19 e podem 
internar até 250. 

O presidente da Adminis-
tração Regional de Saúde 
(ARS) do Algarve, Paulo 
Morgado, admitiu ontem 
que já são "cerca de 60" os 
infetados com covid-19 na 
sequência da festa que terá 
juntado mais de cem pes-
soas no passado dia 7 no clu-
be desportivo de Odiáxere.  

Pelo menos dois doentes es-
tavam ontem internados. 

De acordo com Paulo Mor-
gado, a maior parte dos casos 
são em Lagos, mas há tam-
bém infetados em Lagoa e 
Portimão, e de fora da re-
gião. Já foram feitos mais de 
500 testes e "todos os casos 
estão em investigação", as-
segurou. Tanto o presidente 
da ARS Algarve como a dele-
gada de saúde regional espe-
ram consequências para os 
organizadores do evento. 

Além de campanhas mais 

Miguel Guimarães 
Bastonário Ordem dos Médicos 

"O Algarve é a 
imagem do país lá 
fora, é o local que terá 
mais turistas 
estrangeiros. As 
medidas de reforço 
têm de ser grandes" 

intensas sobre as regras de 
prevenção da doença no Al-
garve, o bastonário da Or-
dem dos Médicos defendeu 
a necessidade de medidas 
acessórias nos aviões e nos 
aeroportos, como testes e 
inquéritos epidemiológi-
cos. "Se nos aviões não há 
distanciamento social", te-
rão de ser encontradas "ou-
tras regras" pelas compa-
nhias aéreas, acrescentou 
Miguel Guimarães. Sobre 
uma eventual cerca sanitá-
ria no Algarve, o bastonário 
notou que essa é uma deci-
são da tutela, mas depois de 
ouvidos os autarcas. 

Também o presidente do 
Conselho Regional do Sul 
da Ordem dos Médicos, Ale-
xandre Valentim Lourenço, 
defendeu, em entrevista ao 
"Diário de Notícias", medi-
das mais rigorosas para a 
zona do Algarve. E alertou 
que o anunciado reforço de 
médicos para a região, se for 
por mobilidade, pode preju-
dicar a recuperação da ativi-
dade programada noutras 
regiões. O JN questionou o 
Ministério da Saúde sobre 
como vai ser feito este re-
forço no Algarve, mas não 
obteve resposta. 

c  agi , 

lilll 
, — 

<urgência 
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Bruxelas aprova 
83 milhões para 
o metro de Lisboa 

Apoio ao prolongamento das linhas Amarela e Verde 
visa "reduzir estrangulamentos e tempos de viagem" 

INVESTIMENTO  A Comissão 
Europeia aprovou ontem 
um investimento de 83 
milhões de euros para 
apoiar a construção da cir-
cular do metro de Lisboa, 
com prolongamento das li-
nhas Amarela e Verde, pro-
jeto que deverá estar con-
cluído em 2024. 

"A Comissão Europeia 
aprovou um investimento 
de 83 milhões de euros do 
Fundo de Coesão para me-
lhorar a rede de metropoli-
tano em Lisboa", anuncia o 
executivo comunitário, re-
ferindo que "o projeto irá 
melhorar a ligação, eficiên-
cia e segurança das linhas 
de metro". 

De acordo com Bruxelas, a 
nova linha circular "irá ligar 
melhor a linha Amarela de 
Lisboa, que serve a zona 
com maior densidade de 
emprego, com a linha Ver-
de", numa obra que, "uma 
vez concluída [...], reduzirá 
os estrangulamentos e os 
tempos de viagem na área 
metropolitana da capital 
portuguesa". 

Além disso, o projeto "as-
segurará uma melhor liga-
ção entre o centro urbano 
da cidade e a sua periferia, 
especialmente para as pes-
soas que se deslocam dos 
concelhos de Oeiras, Cas-
cais, Almada, Seixal e Mon-
tijo para o Cais do Sodré", 
destaca a instituição, pre-
vendo um "aumento signi-
ficativo" da utilização dos 
transportes públicos no dis-
trito de Lisboa "após a con-
clusão do projeto, prevista 
para 2024". 

Dados das autoridades 
portuguesas e ontem desta-
cados por Bruxelas indicam 
que poderá estar em causa 
uma redução de cerca de 25 
milhões de passageiros por 
quilómetro e uma redução 
das emissões de dióxido de 
carbono (CO2) em perto de 
5000 toneladas por ano. 

A comissária europeia por-
tuguesa com a pasta da Coe-
são e as Reformas, Elisa Fer-
reira, destaca que "este pro-
jeto trará muitos beneficios 
à Área Metropolitana de Lis-
boa", entre os quais "liga-
ções mais fáceis entre todas 

PROJETO 

Anel envolvente 
vai ter duas 
novas estações 
O projeto prevê a criação 
de um anel envolvente da 
zona central da cidade, 
com a abertura de duas 
novas estações: Estrela e 
Santos. O objetivo é ligar 
oRato ao Cais do Sodré, 
obtendo-se assim uma li-
nha circular a partir do 
Campo Grande com as li-
nhas Verde e Amarela, 
passando as restantes li-
nhas a funcionar como 
radiais - linha Amarela de 
Odivelas a Telheiras, li-
nha Azul (Reboleira - San-
ta Apolónia) e linha Ver-
melha (S. Sebastião - Ae-
roporto). 

as formas de transportes pú-
blicos, tempos de viagem 
mais curtos, redução das 
emissões de CO2  e melhor 
acesso a estes serviços, in-
clusive para as pessoas com 
mobilidade reduzida". 

CONTESTADA 
O Parlamento aprovou em 
fevereiro uma alteração ao 
Orçamento do Estado para 
2020, que motivou protes: 
tos do PS e do Governo, para 
a suspensão da linha circu-
lar do Metropolitano de Lis-
boa, mas o presidente da Re-
pública, Marcelo Rebelo de 
Sousa, considerou que o 
parlamento apenas formu-
lou uma recomendação, 
sem suspender qualquer de-
cisão administrativa. 

A criação desta linha con-
tinua, contudo, a ser contes-
tada por cidadãos e autarcas. 

Em maio, o Metropolitano 
de Lisboa assinou o contra-
to para a primeira empreita-
da do plano de expansão da 
rede, num investimento de 
48,6 milhões de euros. O 
Governo estima iniciar a 
obra ainda este ano.• 
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ADSE vai pagar 
testes covid para 
cirurgias no privado 

RASTREIO  A ADSE vai compartici-
par os testes para rastreio da covid-
-19 aos beneficiários operados nos 
hospitais privados. Até aqui, só pa-
gava os testes aos doentes oncoló-
gicos antes de tratamentos e cirur-
gias e às grávidas. Os beneficiários 
operados no privado tinham de as-
sumir o custo do teste, que é obri-
gatório. Numa nota divulgada on-
tem, aADSE compromete-se a pa-
gar 68,50 euros, ficando 19,45 eu-
ros a cargo do utente. Os hospitais 
privados defendem que o SNS 
também deve pagar os testes dos 
doentes com vale-cirurgia. • 
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Fomento 
sem sinais 
quanto a data 
de arranque 

Decreto que cria 
banco no Porto 
já foi aprovado 

FINANCIAMENTO  O Conse-
lho de Ministros deu ontem 
luz verde para que o Banco 
Português de Fomento 
(BFP) possa avançar. A ins-
tituição financeira de man-
dato estatal, à qual caberá 
gerir financiamento com 
origem nos apoios europeus 
à recuperação, ficará sedia-
da no Porto, tendo capitais 
exclusivamente públicos, 
mas ainda não há uma data 
para a sua constituição. 

O Governo quer ainda ou-
vir o Banco de Portugal e re-
ceber a autorização formal 
de Bruxelas, no quadro das 
medidas temporárias para 
auxílios de Estado da União 
Europeia, antes de avançar 
detalhes sobre a data de for-
malização do Banco, instru-
mentos de financiamento a 
disponibilizar e meios por 
via dos quais as empresas 
poderão aceder aos apoios. 

A ausência de um banco 
promocional nacional tem 
constituído, nesta fase, se-
gundo o Governo, um en-
trave quer à operacionaliza-
ção de seguros de crédito à 
exportação quer à distribui-
ção de crédito às empresas 
proveniente do BEI.• 
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Centeno saiu sem 
arrependimentos 
sobre Novo Banco 

Em entrevista a um podcast do PS, o ex-ministro 
passou em revista os seus 1164 dias no Governo 

BALANÇO  O ex-ministro 
Mário Centeno disse ontem 
que não tem arrependimen-
tos sobre a solução para o 
Novo Banco (NB) e que foi 
preciso fasear ao longo dos 
anos o impacto para o Esta-
do poder cumprir as regras 
orçamentais. Numa entre-
vista ao podcast Política 
com Palavra, do PS, o mais 
do que provável próximo 
governador do Banco de 
Portugal passou em revista 
os seus 1164 dias à frente do 
Ministério das Finanças. 

"Poderíamos fazer sempre 
qualquer coisa diferente. Se 
eu me arrependi de alguma 
coisa que tenha feito? A res-
posta é mais fácil e é não. Se 
com o que eu sei hoje podia 
ter feito alguma coisa dife-
rente? Hoje tenho muito 
mais informação e se calhar 
sim. Mas, honestamente, 
com a informação que exis-
tia e as restrições que exis-
tiam naquela altura não po-
deríamos ter feito muito di-
ferente daquilo que fize-
mos", afirmou o ex-minis-
tro. 

O NB poderá ter sido a 
gota de água para que 
Centeno saísse do Go-

  

verno. As Finanças transfe-
riram 850 milhões para o 
NB, por via do Fundo de Re-
solução, dias antes de Antó-
nio Costa garantir no Parla-
mento que não iria haver 
mais injeções sem que ficas-
se concluída uma auditoria 
profunda que recuava ao 
tempo do BES, isto é, antes 
de 2014. 

Sobre o momento mais di-
fícil dos seus 1664 dias 
como ministro, Centeno 
respondeu que foi logo no 
início com a resolução do 
Banif, em dezembro de 
2015, menos de um mês de-
pois da tomada de posse do 
primeiro Governo liderado 
por António Costa.• 
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AABRIR. 

Um IVA da luz 
de Champions 

Manuel Molinos 
Diretor-adjunro 

A história da redução da taxa do IVA da 
eletricidade é quase tão longa como o 
dossiê fatídico do Novo Banco. A dife-
rença pode estar no final da novela. En-
quanto os contribuintes já perceberam 
que, mais tarde ou mais cedo, vão con-
tinuar a injetar milhões na instituição 
liderada por António Ramalho, ainda 
não sabem quando é que a fatura da luz 
será menos pesada. 
A luz é cara em Portugal e, apesar de ser 
um bem essencial, é taxada a 23% des-
de 2011. Ter eletricidade é um luxo, 
portanto. 
A oportunidade para baixar o imposto 
caiu, em fevereiro, na votação do Orça-
mento do Estado para 2020, quando, à 
exceção do PS, todos pretendiam e esta-
vam de acordo em baixar a taxa. A ideia 
morreu na praia. Mas, ficou então a 
promessa do Governo em descer a fatu-
ra de quem consome menos energia. 
Era preciso que a Comissão Europeia 
estivesse de acordo. E esteve. António 
Costa reclamou vitória e puxou dos ga-
lões. 
É verdade que um Orçamento é sempre 
um exercício de escolhas. Percebe-se 
que possam ser condicionadas pela con-
juntura económica de momento. São 
difíceis de entender quando se centram 
em estratégia política. 
Chegados agora ao Orçamento Suple-
mentar, vimos o novo ministro do Es-
tado e das Finanças a adiar mais uma 
vez a questão. João Leão diz que o Go-
verno vai concretizar a descida do IVA 
da eletricidade em tempo oportuno e 
quando tiver a aprovação final da Co-
missão Europeia. 
Esperemos, portanto. E que o tempo de 
espera sirva para nos explicarem como 
é que a medida, que vai beneficiar 
quem consome menos eletricidade, vai 
ter em conta a dimensão dos agregados 
familiares. 
Até lá, poderemos continuar a festejar a 
realização da fase final da Champions 
em Lisboa e a garantia de que a Web 
Summit da capital não será cancelada. 
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Governo cria 
programa 
para lembrar 
Holocausto 

Projeto de educação 
cívica pretende 
homenagear vítimas 

MEMÓRIA  O Conselho de 
Ministros aprovou ontem o 
Programa Nacional em tor-
no da Memória do Holo-
causto, intitulado "Projeto 
Nunca Esquecer", que tem 
o objetivo de homenagear 
Aristides de Sousa Mendes 
e outros portugueses que 
salvaram e protegeram mi-
lhares de vítimas. 

Este programa terá inicia-
tivas do Estado e da socieda-
de civil, com dimensões de 
homenagem "cívica, educa-
ção e pedagogia, investiga-
ção e divulgação, e preser-
vação patrimonial e museo-
lógica". Estas dimensões se-
rão divididas em quatro ei-
xos: conhecimento, educa-
ção, memória e reconheci-
mento institucional e di-
vulgação. 

"O acompanhamento e 
coordenação da execução 
do programa será da respon-
sabilidade de uma comissão 
interministerial composta 
por elementos de várias 
áreas governativas", adian-
ta o Governo. 

HOMENAGEM NO PANTEÃO 

No início do mês, a Assem-
bleia da República aprovou 
por unanimidade o projeto 
de resolução da deputada 
não inscrita, Joacine Katar 
Moreira, para homenagear 
simbolicamente Aristides 
de Sousa Mendes no Pan-
teão Nacional, através de 
um túmulo sem corpo. A 
homenagem não implica a 
habitual trasladação. 

Em 1940, o cônsul portu-
guês em Bordéus, Aristides 
de Sousa Mendes, contraria-
va as ordens de Salazar e co-
meçava a emitir vistos de 
entrada em Portugal aos re-
fugiados que os solicitas-
sem. Estima-se que Sousa 
Mendes tenha salvado cerca 
de 30 mil pessoas que ape-
nas tinham a fuga para Por-
tugal como alternativa à pri-
são e à morte nos campos de 
concentração nazis. O côn-
sul faleceu em 1954 e está 
enterrado em Cabanas do 
Viriato, distrito de Viseu.• 
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Provedora de Justiça recebeu 
mais de 50 mil reclamações 
Número bateu recorde de 2018, tendo sido instruídos 9824 processos. Segurança Social 
motivou um terço das queixas, devido a atrasos no processamento e pagamentos de pensões 

OUTROS DADOS 

Quatro mil chamadas 
As linhas telefónicas dedi-
cadas à criança, cidadão 
idoso e cidadão com defi-
ciência receberam 4108 
chamadas telefónicas. Des-
tas, a Linha do Cidadão 
Idoso foi a que recebeu o 
maior número de partici-
pações (2761). Seguiu-se a 
Linha do Cidadão com De-
ficiência (856) e a Linha da 
Criança (491). 

Descongelamentos 
A Provedoria abriu 261 pro-
cessos por queixas sobre 
remunerações e desconge-
lamento de carreiras dos 
funcionários públicos. O 
relatório refere mais de 30 
processos abertos na se-
quência das "centenas de 
queixas", em muitos casos 
sobre questões remunera-
tórias da carreira especial 
de enfermagem. 

5 
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• 

. 

Dificuldades relacionadas com condições de acesso e cálculo das pensões de velhice originaram 664 processos 

Ana Gaspar 
agaspar@jn.pt. 

BALANÇO  A provedora de 
Justiça, Maria Lúcia Amaral, 
recebeu no ano passado 
51 313 solicitações, que re-
presentam um aumento de 
6,6% em relação a 2018 
(48 129), um valor recorde 
na história da instituição 
criada em 1975. As reclama-
ções relacionadas com a Se-
gurança Social (SS) preen-
cheram mais de um terço 
das queixas instauradas, re-
vela a Provedoria no comu-
nicado que acompanha o 
Relatório Anual de 2019 on-
tem entregue à Assembleia 
da República. 

O documento revela que 
as mais de 51 mil solicita-
ções deram origem à instru-
ção de 9824 queixas. Des-
tas, 36% (3536) pertencem 
a temas relacionados com a 
SS. Desde 2017 que estes te-
mas ocupam o maior núme-
ro de procedimentos de 
queixa. Comparando com  

2016, o número de solicita-
ções sobre regimes de pro-
teção mais do que duplicou, 
"continuando em 2019 a 
destacarem-se as reclama-
ções sobre atrasos no pro-
cessamento e pagamento 
de pensões". 

"Tal como em anos ante-
riores, a segunda matéria 
mais tratada remete para as 
Relações de Emprego Públi-
co (11% do total das queixas 
instruídas) seguindo-se a 
Fiscalidade (10%). Estas três 
grandes áreas absorveram 
quase 60% da atividade ins-
trutória de queixas em 
2019, lê-se no comunicado. 

RECADO AO PODER 

No mesmo documento, 
Maria Lúcia Amaral deixa 
um apelo às instituições do 
Estado. Diz que a "ação do 
Estado-empregador, Esta-
do-segurador e do Estado-
-Fisco não pode continuar a 
consumir quase dois terços 
de toda a atividade" da Pro-
vedoria. E que esta concen-

  

tração "impedirá a institui-
ção de continuar a ser aqui-
lo que deve ser: um reflexo 
fidedigno da mutável paisa-
gem social e, portanto, um 
instrumento eficaz de co-
municação entre o Estado e 
a sociedade". 

O cargo, lembra, foi criado 
para defender as pessoas 
que se sintam prejudicadas 
por atos injustos ou ilegais 
da administração ou outros 
poderes públicos. Ou que 
vejam os seus direitos fun-
damentais violados. Por 
isso, a provedora pede uma 
"reforma interna da organi-
zação da instituição", para 
que esta "não perca a capaci-
dade para exercer o núcleo 
essencial de funções que lhe 
são cometidas". 

"O tempo incerto que há 
de vir precisará como nun-
ca de instituições robustas e 
operantes, se quisermos 
que ele continue a ser fun-
dado naqueles mesmos va-
lores básicos que, hoje, reco-
nhecemos como nossos". 

Quanto ao teor das quei-
xas, 664 tiveram a ver com 
a condição de acesso e cálcu-
lo de pensões de velhice, 
642 foram sobre contribui-
ções, quotizações, dívidas, 
restituição de contribuições 
e de prestações indevidas. 
Os requisitos para acesso à 
pensão de sobrevivência e a 
outras prestações por mor-
te originaram 458 queixas. 
Os direitos dos estrangeiros 
levaram a 428. 

ADSE E AS QUEIXAS NA SAÚDE 

A provedora abriu 357 quei-
xas na área da saúde, que re-
gistou um "forte cresci-
mento" (+ 38%) face a 2018, 
tornando-se no valor mais 
alto de sempre, destacando-
-se os atrasos das comparti-
cipações da ADSE. 

Há ainda 356 queixas rela-
tivas a execuções fiscais, 
"em particular as ordenadas 
pela SS, o que motivou uma 
inspeção a metade das sec-
ções de Processo Executivo 
do país"..  

Centros educativos 
No âmbito da atividade en-
quanto Mecanismo Nacio-
nal de Proteção, da tortura 
e tratamento degradantes, 
a provedora de Justiça fis-
calizou centros educativos, 
prisões e centros de insta-
lação temporária. Reco-
mendou à Direção-Geral 
de Reinserção e Estabeleci-
mentos Prisionais a insta-
lação de uma unidade des-
tinada à saúde mental. 

Incêndios e Borba 
A provedora de Justiça pra-
ticamente concluiu em 
2019 os processos de in-
demnizações devidas aos 
75 feridos graves dos in-
cêndios de 2017. Falta con-
cluir um. Também foi ter-
minado o processo de in-
demnização aos 19 herdei-
ros das vítimas da derroca-
da da Estrada Municipal 
225, em Borba. 
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Governo ameaça retaliar 
contra países que barram 
entrada a portugueses 
Reino Unido, Noruega, Islândia Negócios Esti angeiros denunciam 
e 14 membros da UE visados I violação das normas de Bruxelas 

Médico morre de covid após 46 
dias internado em Lisboa PS 4 a 7 

        

 

EvAsOES 

SÃO JOÃO 
DE TRAZER 
PARA CASA 
Gastronomia 
Os pratos típicos 
da festa popular 
Tradição  Aprenda 
a  fazer  uma  cascata 
Roteiro  Um  passeio 
pelas memórias 

   

Porto 
Obras deixam 
em risco casa 
classificada 
como património 

 

     

     

Moradores imputam 
danos a intervenção 
em edifício vizinho P. 23 

  

     

Penafiel 
Parque de 
diversões à beira 
da falência P.19 

 

     

Matosinhos 
Uma enfermeira 
trata de 190 
presos doentes P.17 

 

      

         

         

         

Dinheiro usado por Isabel 
dos Santos para aquisição 
da Efacec sob investigação 
P. 15 

Queixas 
Segurança Social 
lidera lista negra 
da Provedoria 
de Justiça P.13  

Crédito 
Moratórias 
estendidas 
até ao final 
de setembro P.9  

Pistolas Glock 
Compra de Audi 
trama polícia em 
furto e tráfico 
de armas P. le 
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INTENÇÃO DE VOTO LEGISLATIVO 
Valores em % [variação face ao resultado das legislativas] 

-  • 

[+3,2  ppl 

9 • 
Partido 

Socialista 

[ -1,7  PP] 

8,0 

RIcico cie Esquerda 

[ -1,6  PP] 

CDU 
(PCP-PEV 

PS no rumo da 
maioria absoluta 
e Chega já está 
à frente da CDU 
Crise da Covid-19 reforça partido no poder, alargando para 14 pontos o fosso 
que o separa do PSD. Bloco e PAN mantêm-se e CDS-PP quase desaparece. 

LEONARDO RALHA 
Iralha@jornaleconomico.pt 

O PS emerge do desconfinamento 
em curso, na sequência do impacto 
da pandemia de Covid-19, com 
39,9% nas intenções de voto reve-
ladas pelo barómetro político de 
junho, realizado pela Aximage 
para o Jornal Econónico entre os 
dias 5 e 8. Tal resultado representa 
uma subida de 4,8 pontos percen-
tuais comparando com a sonda-
gem anterior, feita em fevereiro, e 
de 3,2 pontos em relação às legisla-
tivas de 2019, que deixaram os so-
cialistas a oito mandatos da maio-
ria absoluta, com 36,34% dos vo-
tos. 

A possibilidade da repetição de 
uma maioria absoluta socialista, 
até hoje conseguida uma única vez, 
em 2005, quando José Sócrates le-
vou o partido a 45,03%, elegendo 
121 dos 230 deputados, decorre da 
avaliação muito positiva que os 
eleitores fazem do trabalho do pri-
meiro-ministro António Costa 
(ver texto ao lado), mas também 
da dispersão de votos, na medida 
em que o método de Hondt favo-
rece o partido mais votado. 

Além da subida do PS, assinala-
-se uma ligeira quebra do PSD, que 
aparece no barómetro de junho 
com 25,8% (14,1 pontos percen-
tuais atrás dos socialistas, alargan-
do o fosso de 8,8 pontos nas legis-
lativas), e do Bloco de Esquerda 
(BE), que sobe três décimas em re-
lação à sondagem anterior, mas 
que com 8,0% de intenções de voto 
ainda fica bastante aquém dos 9,7% 
obtidos nas urnas em 2019. 

Mais drásticas são as transfor-
mações no resto do espetro parti-
dário. Confirmando a tendência 
do último barómetro, no qual já 
aparecia como quinto partido, o  

Chega ultrapassa agora a CDU, su-
bindo a 5,3%, o que significaria 
quatro vezes mais votos do que na 
eleição de André Ventura enquan-
to deputado único. 

Descalabro dos "fundadores" 
Em sentido contrário, a coligação 
formada pelo PCP e PEV afunda 
ainda mais em relação ao resultado 
historicamente baixo das legislati-
vas (6,5%) e à sondagem de feve-
reiro (5,4%), registando agora ape-
nas 4,9%, com o PAN - Pessoas, 
Animais, Natureza logo atrás, vis-
to que esse partido conseguiu ci-
mentar apoios, subindo para 4,3%. 

Verdadeiramente catastróficos 
são os números do CDS-PP, outro 
dos partidos fundadores do regime 
democrático, com os centristas a 
ficarem apenas à frente do Livre, 
como em fevereiro, mas reduzindo 
de 2,1% para 1,2% as intenções de 
voto, muito aquém dos 4,3% obti-
dos por Assunção Cristas, condu-
zindo à sua demissão e à eleição de 
Francisco Rodrigues dos Santos. 

Existe um único 
segmento que 
não atribui liderança 
aos socialistas. 
Entre os mais jovens, 
18 a 34 anos, 
33,2% votariam 
no PSD,  27,8%  no PS 
e 12,1% no PAN, que 
supera o BE (9,4%) 

Ligeiramente à frente dos cen-
tristas, com 1,4%, a Iniciativa Li-
beral mantém-se uma décima aci-
ma do resultado eleitoral que colo-
cou João Cotrim Figueiredo na 
Assembleia da República, mas re-
cua bastante em relação aos 2,5% 
registados no barómetro de feve-
reiro, antes de a pandemia atingir 
Portugal. Já o Livre, que ficou sem 
representação parlamentar com a 
passagem de Joacine Katar Morei-
ra a não inscrita, prossegue o ca-
minho descendente, com 0,2%. 

Exceções à regra socialista 
Existe um único segmento de elei-
torado em que o barómetro de ju-
nho não atribui liderança aos so-
cialistas. Entre os mais jovens (18 a 
34 anos) 33,2% votariam no PSD, 
27,8% no PS e 12,1% no PAN, que 
supera o BE (9,4%), mas o domínio 
do partido que sustenta o Governo 
minoritário de António Costa é 
menos pronunciado nos homens 
(34,6%, com 33,2% para o PSD) e 
no Norte, onde os 37,4% ficam 
pouco acima dos 31,1% que favo-
recem os sociais-democratas. 

Pelo contrário, o domínio do PS 
é esmagador entre as mulheres 
(44,0%, mais do dobro das 20,1% 
que apoiam o PSD), naqueles com 
65 anos ou mais (52,7% votariam 
socialistas, contra apenas 26,1% 
nos sociais-democratas) e que só 
têm a escolaridade obrigatória, al-
cançando 53,5%, com o PSD a 
atrair menos de metade (26,5%). 

No que toca a regiões, o PS só 
enfrenta alguma concorrência no 
Norte (37,4%, contra 31,1% do 
PSD), tendo o dobro das intenções 
de voto dos sociais-democratas na 
Área Metropolitana de Lisboa 
(39,6%, contra 19,1% do PSD e 
10,6% do Bloco de Esquerda) e 
uma vantagem clara no Centro 
(37,8%) e no Sul e Ilhas (46,3%). • 

\ \ \ \ \\ \ \ \ 

DESTES DOIS NOMES, EM QUEM É QUE TEM MAIOR CONFIANÇA PARA F 
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AVALIAÇÃO DOS LÍDERES DOS PARTIDOS COM ASSENTO PARLAMENT-A 
Média ponderada de uma escala onde +3 corresponde a "bem". -3 corresponde a -mar, +1 corre 
O variação face ao mês anterior 

00 
ri

s" 
0,0 

dia 

Catarina José Luis 
Martins Ferreira 

BE PEV. 

FICHA TÉCNICA: 
Volver»: Individuos maiores de 10 anos residentes em Portugal. Amostre: Amostragem por quotas. obtida a partir de uma matriz 
cruzando Sexo, idade o região (NUTS11), a partir do universo conhecido. reequilibrada por gênero (2) e escolaridade (2). A amostra 
teve 605 entrevistas efetivas: 450 entrevistas CAVA e 155 entrevistas CATI; 155 entre os 18 o os 34 anos, 171 entro os 35 o os 49 
anos, 150 entre os 50 e os 64 anos e 129 para os 65 a 0161$ anos; Nono 201. Sul o Uh. 85; Área Metropolitana da Lisboa 200; 
Centro 119. Técnica: Aplicação onlino - CAWI (Computer Assisted Web Interviewiníci - de um questionário estruturado a um painel 

Fonte: Aximage 
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Z19 
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António 
Costa 

PS 

Rui 
Rio 
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1-4,7  ppl 

40,8 
Abstenção 

 

[-3,3 PP] 

4,6 
Outros partidos, 

votos brancos e nulos 
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Partido 

Social Democrata , ãrr 
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4,5 
Indecisos 

RIMEIRO- MINISTRO? 

Antes das legislativas 
de 6 de outubro 

\.,.;\ \ \ \ \ \ \ \ \\; \`‘, \ \ \ \ \\\ \ \ ,\. 

[+0,2 pp] 

4,3 
P„ 

<V, 

PAN 

\ \ 

[ -0,9  ppi 

0,2 

Livre 
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AVALIAÇÃO DE MARCELO REBELO DE SOUSA 
NA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
Valores em % ▪ 4.. 111==1111 

15,0 
Assim-assim 

8,4 
Mal 

,uns juL ago. sei `ev. .rar. 
1020 

11,6 
Sem opinião 

75,0 

k E DOS DEPUTADOS "ÚNICOS" 
;ponde a 'assim-assim" e -1 corresponde a "sem opinião" O resultado é posteriormente transformado de modo a variar entre O e 20. 

+0,1 

:aa 

André Joacine 
Ventura Moreira 

cheu,! ex-LIVRE 

Indlogroba. hilOmMaRiaOIMMU~UrnallECOn.omicopz 

A pandemia de Covid-19 alterou 
drasticamente a avaliação dos líde-
res partidários, e ninguém saiu 
mais beneficiado do que o primei-
ro-ministro António Costa, que 
no barómetro de junho da Axima-
ge lidera destacado, com uma nota 
de 15,9 que o aproxima dos 17,1 de 
Marcelo Rebelo de Sousa. 

A grande diferença é que o Pre-
sidente da República regista uma 
evolução na continuidade, pois ti-
nha 15,6 em março - o último mês 
em que a Aximage fez a avaliação 
dos líderes partidários, antes da 
declaração do estado de emergên-
cia -, enquanto o primeiro-minis-
tro (e secretário-geral do PS) deu 
um "salto" de 6,1 pontos, pois ti-
nha apenas 9,8, ficando então atrás 
de Catarina Martins (10,8) e Jeró-
nimo de Sousa (10,5). O secretá-
rio-geral do PCP e a coordenadora 
do Bloco de Esquerda (BE) eram os 
únicos com avaliação positiva. 

Atrás de Costa vem Rui Rio, que 
também melhorou bastante a ava-
liação em tempos de pandemia -
de 8,9 em março para 12,9 em ju-
nho, sendo mais forte no Norte 
(14,8) -, mas ficou muito atrás do 
socialista, a quem prometeu cola-
boração na resposta à crise. Elogia-
da dentro e fora de Portugal, tal 
atitude poderá ter contribuído 
para agravar a desvantagem na 
confiança para exercer o cargo de 
primeiro-ministro: desceu de 
21,3% para 18,2% entre março e 
junho, enquanto o secretário-geral 
do PS subiu de 41,1% para 57,3%, 
beneficiando da redução na per-
centagem dos que não têm con-
fiança em qualquer um deles, de 
30,8% para 17,3%. E da razoável 
percentagem de eleitores do PSD 
(30%) que o preferem ver à frente 
do Executivo. 

Para a boa avaliação de Costa 
contribui a sua quase unanimidade 
na "ex-geringonça": tem uma nota 
de 19,5 entre quem votou PS em 
2019, de 18,9 nos eleitores do BE e 
de 18,1 entre os da CDU. Mas 
também os sociais-democratas lhe 
dão 14,9, sendo os eleitores do 
Chega os únicos que lhe atribuem 
nota negativa. 

Já Rui Rio não tem negativa em 
nenhum partido com representa-
ção parlamentar, mas tem melhor  

nota na CDU (15,5) do que no 
PSD (15,1). É o único líder a quem 
tal acontece, pois Catarina Martins 
atinge 18,2 no BE (e 17,2 na 
CDU), Jerónimo de Sousa chega a 
17,9 na coligação que integra PCP 
e PEV (cujo líder, José Luís Ferrei-
ra, tem 14,6), André Silva obtém 
14,9 no PAN e até Francisco Ro-
drigues dos Santos se destaca no 
CDS-PP (16,7), apesar da avalia-
ção negativa em todos os outros. 

Menos fiáveis, pela dimensão da 
amostra, são as notas 20 de André 
Ventura no Chega, de João Co-
trim Figueiredo na Iniciativa Libe-
ral (IL) e de Joacine Katar Moreira 
entre os que votaram no Livre nas 
legislativas de 2019. 

Presidente quase unânime 
Acima de todos os protagonistas 
da política nacional permanece 
Marcelo Rebelo de Sousa. A nota 
de 17,1 reflete 75% de opiniões po-
sitivas, enquanto apenas 8,4% dos 
entrevistados pela Aximage consi-
deraram que o Presidente da Re-
pública esteve mal no último mês. 

O apoio continua a ser maior 
entre os eleitores do PS (88,1%) do 
que do PSD (76,2%), sendo os vo-
tantes no Chega, cujo líder, André 
Ventura, se irá candidatar às presi-
denciais de janeiro de 2021, os me-
nos convencidos: 55,2% conside-
ram que o Chefe de Estado esteve 
mal e só 21,7% lhe dão avaliação 
positiva. Aliás, os valores mais bai-
xos obtidos por Marcelo estão à 
direita: só 35,4% dos eleitores da 
IL e 47,8% dos eleitores do CDS-
-PP dizem que esteve bem. •  LR 

Razoável percentagem 

de eleitores do PSD 

(30%) preferem 

ver António Costa 

à frente do Executivo 

LIDERES PARTIDÁRIOS 

António Costa passa 
a ter avaliação quase 
ao nível de Marcelo 

Primeiro - ministro sobe 6,1 pontos desde o início 

da pandemia e tem três vezes mais confiança dos 

eleitores para liderar o Governo do que Rui Rio. 

 

-1,3 

 

+0,9 

   

     

     

João Cotrim 
Figueiredo 

Iniciativa Liberal 

Jerónimo 
de Sousa 

PCP 

André 
Silva 

Francisco Rodrigues 
dos Santos 

do ind,vicluos que preenchem as (ostai pré-determinadas para os indivíduos com idades compreendidos entro os 18 e os 44 anos: entrevistas telefónicas - metodologia CATI IComputer AssIsted 
Telephone Inten ievnngl eo mesmo quesbcnário devidamente adaptado ao suporte utilizado, ao sub-univeno utiIiisdo peta ~MACE nos seus estudos políticos, coro preenchimento das mesmas 
quotas para Oa lorliorcluos com 50 e mais anos e outros. O trabalho Elo campo decorreu entre 6 e e de junho de 2020. Erro probabILIstleo: O processo amostrai, não sondo aleatório. Implica a não 
indiCação do erro probabIlistico. Contudo. Oura efeitos de comparação. para ama amostra probabilística COO., 605 entrevistos, o desvie padrão máximo de uma proporção é 0,020 (ou seja. uma 
-margem de erro' - a 95% - ce 4.00%). Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação o imagem Ida sob a direcção técnica de José Almeida Rdmito. 
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Isabel Ucha, presidente da Euronext Lisbon, diz ao JE que o financiamento prn ó através do m 
de recuperação. Regulação mais simples e a criação de veículos para PME cotarem de forme , o 
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MONUMENTOS DA POLÉMICA 
Ataque á estátua do Padre António Vieira, há muito alvo de críticas de ativistas pelos direitos das minorias. 
"importou" a ofensiva existente noutros paises contra estátuas de figuras com ligações ao esclavagismo. 

PS ganha força 
com a pandemia 
e fica no limiar 
da maioria absoluta 
António Costa passa a ter aprovação quase ao nível de Marcelo Rebelo de Sousa. Sondagem 
Aximage/JE mostra que PS (39,9%) tem vantagem de 14 pontos sobre o PSD (25,8%). 
Chega já é a quarta força política, à frente cia CDU, e o CDS praticamente desaparece. •  P617 
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PROTAGONISTA 

"Não pode 
tentar resolver t 

Madeira: PSD recupera terreno 
e obtém 42,2% das intenções de voto 
Se as eleições regionais fossem hoje, PSD poderia vencer com maioria absoluta, indica a sondagem Aximage/JE.  O P8 
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LUANDA LEAKS 

Judiciária faz buscas 
em casa de ex-gestor 
de confiança de 
Isabel dos Santos 
em Portugal •  P3 

PUB 

EMPREGO 

Governo prolonga 
regime de `lay-off 
simplificado até 
ao final de julho ®  P13 

CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

Pandemia vai acelerar Constitucionalistas 
fusões entre auditoras recusam "lei-travão" 
e consultoras para limitar propostas 
em Portugal  e Especial da oposição  o P10 e11  

ENERGIA 

Galp Gás à venda 
com valor indicativo 
de 1.375 milhões 
de euros Última 
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SEGURANÇA SOCIAL 

Governo leva lay-off 
até julho e aprova 
novos apoios à retoma 

Empresas podem recorrer ao lay-off mais um mês. Governo cria apoio extra 
aos trabalhadores com perdas salariais e lança ajuda à retoma de atividade. 

o 
o 

de uma só vez e terá um custo para 
os cofres do Estado de cerca de 70 
milhões de euros. 

JOANA ALMEIDA 
jalmeida@jornaleconomico.pt 

O Governo aprovou esta quinta-

 

-feira o prolongamento do regime 
de lay-off simplificado até ao final 
de julho. A partir de agosto, o lay-

 

-off vai estar disponível apenas 
para as empresas que permanecem 
encerradas por obrigação legal. 
Quanto às empresas em dificulda-
des, o Executivo socialista anun-
ciou a criação de novos apoios pú-
blicos para incentivar a retoma da 
atividade, com uma contrapartida: 
não pode haver suspensão do con-
trato dos trabalhadores. 

"Foi aprovada a prorrogação do 
mecanismo de lay-off simplificado 
para o més de julho e também a 
possibilidade de recurso ao lay-off 
simplificado para as empresas que 
se mantenham encerradas ou com 
a atividade suspensa por ordem de 
razões sanitárias", anunciou a mi-
nistra do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social, Ana Mendes 
Godinho, em conferência de im-
prensa, após a reunião do Con-

 

s •• 4 • — Il . ir I 

selho de Ministros desta semana. 
Segundo a ministra, as medidas 

agora aprovadas estavam previstas 
no Programa de Estabilização Eco-
nómica (PEES), aprovado há duas 
semanas no Conselho de Minis-
tros devido à crise provocada pela 
pandemia de Covid-19. Desta for-
ma, as empresas vão poder benefi-
ciar do regime de lay-off durante 
mais um mês do que o inicialmen-
te previsto. Este mecanismo prevê 
a suspensão do contrato de traba-
lho ou a redução do horário de tra-
balho e o pagamento de dois terços 
da remuneração normal ilíquida, 
financiada em 70% pela Segurança 
Social e em 30% pela empresa. 

O Governo anunciou também 
que será dado um apoio, que fun-
cionará como "complemento de 
estabilização", a ser pago durante o 
mês de julho a trabalhadores que 
tenham estado abrangidos pelo 
lay-off simplificado num dos meses 
entre abril e junho e tenham regis-
tado perda de rendimento. Este 
apoio destina-se apenas aos traba-
lhadores cujo salário de fevereiro 
não ultrapasse os dois salários mí-

  

nimos nacionais (1.270 euros) e 
pode variar em função da perda de 
rendimentos sentida com o lay-off, 
podendo o valor final ir dos 100 a 
351 euros. 

Este complemento "será pago 
em julho diretamente pela Segu-
rança Social aos trabalhadores", 
referiu Ana Mendes Godinho, 
alertando para a importância de os 
trabalhadores terem "elementos 
atualizados" na Segurança Social 
Direta. O complemento será pago 

Até ao momento, 
o lay-off simplificado 
abrangeu cerca 
de 105 mil empresas 
e perto de 849 mil 
trabalhadores. 
Segurança Social 
gastou 580 milhões 
de euros com 
este mecanismo 

Novos apoios pós-lay-off 
Ana Mendes Godinho revelou 
que, até ao momento, o regime de 
lay-off simplificado abrangeu cer-
ca de 105 mil empresas e aproxi-
madamente 849 mil trabalhado-
res. Contas feitas, a Segurança So-
cial já gastou um montante total 
de 580 milhões de euros com este 
mecanismo. Para as empresas que 
tenham estado em crise devido à 
pandemia do novo coronavírus e 
tenham recorrido ao lay-off entre 
abril e julho, o Governo anunciou 
um novo apoio extraordinário 
com vista à normalização e reto-
ma progressiva da atividade eco-
nómica. 

Esse apoio vai estar disponível a 
partir do mês de agosto e pode ser 
recebido pelas empresas de duas 
formas diferentes: de uma vez só, 
ou em "duas ou três tranches" ao 
longo de seis meses. No primeiro 
caso, as empresas vão receber o 
equivalente a um salário mínimo 
(635 euros) por cada trabalhador 
que tenha estado em regime de 
lay-off. Em alternativa, no segun-
do caso, as empresas podem rece-
ber, ao longo de seis meses, dois 
salários mínimos (1.270 euros) por 
cada trabalhador retirado do regi-
me de lay-off simplificado. 

Caso as empresas adiram à se-
gunda modalidade de apoio, têm a 
vantagem de beneficiar de uma re-
dução de 50% de contribuições 
para a Segurança Social nos pri-
meiros três meses, conforme 
enunciou o Governo no PEES. Se 
nos três meses seguintes as empre-
sas aumentarem o nível de empre-
go, em comparação com iguall)e-
ríodo do ano anterior, a empresa 
pode ficar isenta do apagamento 
de TSU. 

"Este é um instrumento para as 
empresas que retomam a sua ativi-
dade. É um instrumento financei-
ro de apoio para reforçar a liquidez 
das empresas e constitui uma op-
ção para as empresas escolherem 
entre dois mecanismos possíveis", 
explicou a ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social. 
As empresas ficam, no entanto, 
proibidas de despedir trabalhado-
res e de suspender contratos de 
trabalho. Podem apenas reduzir o 
horário de trabalho. 

A medida vai substituir o lay-off 
e tem como objetivo "a progressiva 
convergência da retribuição do 
trabalhador para os 100% do seu 
salário". Ana Mendes Godinho 
sublinhou, porém, que este "novo 
instrumento pós- lay-off aguarda 
autorização por parte da Assem-
bleia da República, uma vez que 
consta da proposta de Orçamento 
Suplementar". O Governo estima 
que o prolongamento do lay-off e 
os novos apoios vão custar 2,5 mil 
milhões de euros. • 

• • I • o • • . o 
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MONUMENTOS DA POLÉMICA 
Ataque á estátua do Padre António Vieira, há muito alvo de críticas de ativistas pelos direitos das minorias. 
"importou" a ofensiva existente noutros paises contra estátuas de figuras com ligações ao esclavagismo. 

PS ganha força 
com a pandemia 
e fica no limiar 
da maioria absoluta 
António Costa passa a ter aprovação quase ao nível de Marcelo Rebelo de Sousa. Sondagem 
Aximage/JE mostra que PS (39,9%) tem vantagem de 14 pontos sobre o PSD (25,8%). 
Chega já é a quarta força política, à frente cia CDU, e o CDS praticamente desaparece. •  P617 
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Madeira: PSD recupera terreno 
e obtém 42,2% das intenções de voto 
Se as eleições regionais fossem hoje, PSD poderia vencer com maioria absoluta, indica a sondagem Aximage/JE.  O P8 
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LUANDA LEAKS 

Judiciária faz buscas 
em casa de ex-gestor 
de confiança de 
Isabel dos Santos 
em Portugal •  P3 
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EMPREGO 

Governo prolonga 
regime de `lay-off 
simplificado até 
ao final de julho ®  P13 

CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

Pandemia vai acelerar Constitucionalistas 
fusões entre auditoras recusam "lei-travão" 
e consultoras para limitar propostas 
em Portugal  e Especial da oposição  o P10 e11  

ENERGIA 

Galp Gás à venda 
com valor indicativo 
de 1.375 milhões 
de euros Última 
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BdP escolhe Deloitte 
para nova auditoria 
ao Novo Banco 

O Banco de Portugal pro-
pós ao Governo que seja a 
consultora Deloitte a fazer 
a auditoria ao Novo Banco 
na sequência da injeção de 
capital feita em maio, disse 
à Lusa fonte oficial do ban-
co central. A Deloitte é a 
mesma consultora que está 
a fazer a auditoria especial 
aos atos de gestão do 
BES/Novo Banco, referen-
te ao período entre 2000 e 
2018 (ou seja, abarcando 
quer o período antes quer 
depois da resolução do BES 
e criação do Novo Banco), 
que deverá ser conhecida 
em julho. Foi esta auditoria 
que em maio esteve na ori-
gem de uma polémica entre 
o primeiro-ministro, o en-
tão ministro das Finanças, 
Mário Centeno, e o Presi-
dente da República. 
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PARLAMENTO 

Esquerda pode viabilizar 
Centeno no Banco de Portugal 
Depois de não conseguir adiar data da aprovação, PS só precisa da abstenção da esquerda para chumbar lei anti-Centeno'. 

As pretensões do PS para adiar a 
data da aprovação do projeto-lei 
apresentado pelo PAN, que impõe 
um 'período de nojo' de cinco anos 
para que membros do Governo 
transitem para o Banco de Portu-
gal (BdP), esbarraram no calendá-
rio legislativo aprovado pela Co-
missão de Orçamento e Finanças 
(COF) desta quarta-feira. No en-
tanto, a esquerda, que tem sido es-
pecialmente crítica de uma possí-
vel transição de Mário Centeno 
para a entidade reguladora, pode 
salvar o intento do Governo. 

Uma nota interna que circulou 
entre os deputados depois desta 
reunião, à qual o JE teve acesso, re-
fere que, com o calendário aprova-
do, "no cenário-limite, a escolha de 
Mário Centeno [para governador 
do BdP] ainda pode ser travada". 
Mas tal não deverá acontecer. 

Por um lado, a aprovação na 
COF sobre o caráter urgente do 
parecer escrito do Banco Central 
Europeu, chamado pelo PS, signi-
fica que Frankfurt tem de respon-
der aos deputados até ao dia 26 de 
junho, por oposição ao prazo mais 
alargado previsto na lei, que é de 
30 dias — o PS pediu nesta quinta-
-feira o parecer do Banco de Por-
tugal, que tem de responder tam-
bém até ao dia 26 de junho. 

Depois do BCE, 
PS chama Banco 
de Portugal para 
se pronunciar sobre 
proposta do PAN 

Segundo apurou o JE, a COF 
não vai pedir o depoimento nem 
audições a mais entidades ou per-
sonalidades relevantes na matéria, 
uma vez que o prazo para o fazer 
terminou às 12h00 desta quinta-
-feira, sem que outro grupo parla-
mentar tenha apresentado mais 
indicações. 

Por outro lado, a COF aprovou a 
votação do projeto-lei na especia-
lidade para 2 de julho, depois de os 
grupos parlamentares apresenta-
rem propostas de alteração até 29 
de junho. Para o dia 3 está a previs-
ta a votação final global e é aqui  

que o PS vai encontrar aliados à es-
querda para que Mário Centeno 
suceda a Carlos Costa como gover-
nador do BdP. 

O secretário-geral do PCP, Jeró-
nimo de Sousa, disse em entrevista 
à TSF que não concorda em pleno 
com a proposta do PAN, referindo 
que deve existir um 'período de 
nojo' para banqueiros e auditores, 
"mas não vemos o mesmo em rela-
ção a ex-governantes. Não vemos 
razões para que seja aplicado". 
Com a abstenção ou os dez votos 
dos comunistas contra a proposta 
do PAN, a que se deverão somar os  

dois votos no mesmo sentido do 
PEV, juntando-se aos 108 deputa-
dos contra do PS, o xadrez político 
de António Costa deverá fazer xe-
que-mate ao travão à ida de Cente-
no para o BdP. 

O Bloco de Esquerda entende 
que Mário Centeno não tem con-
dições políticas para ser governa-
dor do banco central e defende que 
a sua nomeação por António Cos-
ta não deve acontecer se não obti-
ver a maioria parlamentar. Ainda 
assim, os bloquistas demarcam-se 
da proposta do PAN. "Não vamos 
e não queremos participar num 
processo apressado, que pode cor-
rer riscos ao não respeitar a lei, em 
nome de uma batalha política que 
tem de ser travada no campo polí-
tico e não no legislativo", afirmou 
a deputada Mariana Mortágua, em 
conferência de imprensa. 

A deputada salientou que o pro-
jeto tem "outra vertente, que é 
criar uma regra de incompatibili-
dade entre público e público", que 
o Bloco de Esquerda considera 
"que não faz sentido, porque não 
existe um conflito de fundo entre 
público e público". 

Ainda assim, a Iniciativa Liberal 
entregou esta quinta-feira na As-
sembleia da República uma pro-
posta para que seja suspenso o 
processo de nomeação do sucessor 
de Carlos Costa até terminar o 
processo legislativo da proposta do 
PAN. O partido liderado por João 
Cotrim Figueiredo justifica que, 
"não sendo respeitado o processo 
legislativo em curso", pode "ter lu-
gar a situação caricata de uma pes-
soa proposta pelo ministro das Fi-
nanças para governador do Banco 
de Portugal em relação à qual se 
verifiquem as incompatibilidades 
em discussão na especialidade na 
Assembleia da República, ter de 
ser ouvido em audiência na pró-
pria comissão da Assembleia da 
República onde se discutem as in-
compatibilidades". 

Por seu lado, o PSD, que na ge-
neralidade votou a favor da pro-
posta, já admitiu concordar com 
um 'período de nojo' na transição 
entre governantes e reguladores, 
mas considerou que os cinco anos 
propostos pelo PAN são "um exa-
gero". Vincou ainda que o Parla-
mento deve construir as "leis cor-
retamente". • 

BDP: ESTADO É O ÚLTIMO 
A TER DE REFORÇAR 
CAPITAL DO NOVO BANCO 

O Banco de Portugal (BdP) 
contestou esta semana as 
notícias que veicularam que 
haveria uma "injeção automática" 
de capital por parte do Estado 
para reforçar os rácios de capital 
do Novo Banco, deteriorados 
num "cenário de extrema 
adversidade". O tema voltou à 
ordem do dia numa altura em que 
ainda está a assentar a poeira 
sobre a última transferência de 
850 milhões de euros das 
Finanças para a instituição 
financeira liderada por António 
Ramalho, via Fundo de 
Resolução. 
O acordo entre Portugal e a 
Comissão Europeia, celebrado 
em outubro de 2017, e que 
fundamenta a venda de 75% do 
Novo Banco ao fundo norte-
-americano Lone Star, contempla 
uma cláusula de emergência que 
autoriza o Estado a conceder à 
instituição financeira capital 
adicionado limitado. Esta 
cláusula só é acionada se, e 
quando, os rácios de capital do 
banco liderado por António 
Ramalho descerem abaixo dos 
12%. É uma cláusula opcional 
com validade de cinco anos, 
proposta pela própria Direção-
-Geral da Concorrência da 
Comissão Europeia. 
Segundo o supervisor da banca, 
essa cláusula, designada de 
'capital backstop', se o Novo 
Banco necessitar de um reforço 
de capital, prevê que 
é o próprio banco que deve, 
em primeiro lugar, "procurar 
implementar medidas para repor 
os rácios de capital pelos seus 
próprios meios", sendo chamado 
o Lone Star a fazê-lo se o banco 
não for capaz. Em terceiro lugar, 
pode o Novo Banco "repor os 
seus rácios através de uma 
operação de mercado". E, só 
esgotada esta medida sem atingir 
os rácios impostos, é o Estado 
português chamado a intervir. 
"Apenas em última instância, se 
nenhuma das opções anteriores 
for viável, poderá então o Estado 
providenciar o capital estritamente 
necessário para assegurar o 
cumprimento dos rácios de 
capital, nos termos indicados na 
Decisão da Comissão Europeia, o 
que, nesse caso, se fará através 
de uma capitalização ou da 
emissão de instrumentos de AT1, 
com os direitos inerentes para o 
Estado", explica o BdP. AVM 

ANTÓNIO VASCONCELOS 
MOREIRA E ÂNIA ATAÍDE 
amoreira@jornateconomico.pt 
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ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

Constitucionalistas 
contrariam Governo: 
lei-travão' não prevalece 

Constitucionalistas defendem que deputados podem prever mais despesa 
nas propostas de alteração. E partidos avisam que Assembleia da República 
não pode ficar limitada na sua intervenção no processo orçamental. 

LÍGIA SIMÕES* 
Isimoes@jornaleconomico.pt 

O Governo defende que os depu-
tados não podem aprovar mudan-
ças ao Orçamento Suplementar 
com impacto em mais despesa ou 
menos receita, e invoca a lei-tra-
vão para impedir mudanças. O pri-
meiro-ministro disse que o pare-
cer jurídico foi enviado ao Parla-
mento, mas não foi entregue ao 
CDS-PP, Chega e Iniciativa Libe-
ral (IL). Partidos rejeitam "lei-tra-
vão" e não abdicam de apresentar 
propostas, enquanto constitucio-
nalistas ouvidos pelo Jornal Eco-
nómico (JE) defendem que limita-
ção de despesa não se aplica às leis 
orçamentais. 

Sobre o parecer jurídico do Cen-
tro de Competências Jurídicas do 
Estado que invoca as regras que 
impedem os deputados de apre-
sentar propostas de alteração que 
desequilibrem as receitas e a des-
pesa do Estado, o constitucionalis-
ta Jorge Miranda não tem dúvidas: 
"A lei-travão aplica-se às leis ordi-
nárias comuns e não às leis orça-
mentais. O Orçamento Suplemen-
tar tem a mesma natureza que a lei 
orçamental originária quando é 
aprovada". 

Em declarações ao JE, Jorge Mi-
randa defende que "os deputados 
podem propor alterações, aumen-
to de despesa e diminuição de re-
ceita, pois a lei do Orçamento Su-
plementar complementa a lei orça-
mental originária", considerando 
que as propostas de aumento de 
despesa por parte dos deputados 
"podem ser maiores do que a pro-
posta inicial". "Na lei originária, os 
deputados também podem propor 
alterações mesmo que desvirtuem 
a proposta inicial. Em termos es-
tritamente jurídicos podem fazê-
-lo. É claro que depois há outras 
razões económicas e financeiras 
que devem ser ponderadas", diz. 

Já Pedro Bacelar Vasconcelos 
considera que o parecer deve ser vis-
to como uma "recomendação do 
Governo de natureza política e não 
um aviso de qualquer inconstitucio-

  

nalidade", realçando que "o Orça-
mento Suplementar, pela sua pró-
pria natureza, vai além da despesa 
prevista e que do ponto de vista jurí-
dico-constitucional é o Parlamento 
que é competente para o aprovar". 

"Não existe nenhuma limitação 
de aumento de despesa. Seria algo 
que deveria estar previsto na 
Constituição e não está. Seria uma 
interpretação extensiva ir para 
além da Constituição da República 
Portuguesa em termos de restri-
ções interpretativas", conclui, re-
forçando que vê no parecer envia-
do pelo Governo ao Parlamento 
sobre a lei-travão "um apelo à con-
tenção do poder legislativo". 

Para Bacelar Vasconcelos, os de-
putados "não ficam diminuídos na 
sua competência, nomeadamente 
de apresentar propostas de altera-
ção que representem um aumento 
de despesa maior que o previsto na 
proposta do Governo". 

Sobre a capacidade de interven-
ção dos deputados na apresentação 
de propostas com aumento de des-
pesa além da prevista na proposta 
do Governo poder ficar diminuí-
da, o constitucionalista Jorge Reis 
Novais defende: "À partida não 
fica. As leis orçamentais não têm 
esses limites que se colocam às leis 
que não são de aprovação ou alte-
ração das leis do Orçamento que 
esteja em vigor". 

Em sentido contrário, Vital Mo-
reira defendeu esta semana no blo-
gue Causa Nossa que "o Governo 
tem todo o direito de alertar os de-
putados sobre os limites do Parla-
mento na votação de alterações or-
çamentais, quer quanto ao respeito 
do âmbito da alteração orçamental 
proposta pelo Governo, quer 
quanto ao não agravamento da 
despesa pública e não redução da 
receita pública prevista". 

O que diz o parecer 
De acordo com o parecer jurídico 
que adverte os partidos com repre-
sentação parlamentar que não po-
diam alterar o sentido inicial do di-
ploma do Executivo, a que o JE 
teve acesso, é questão assente na 
doutrina" que a "Assembleia da 

AFONSO 
OLIVEIRA 
Vice-presidente 
do grupo 
parlamentar 
do PSD 

"Há aqui algo muito estranho. 
Sempre foi possível apresentar 
propostas de alteração. O pró-
prio PS apresentou inúmeras 
nos governos PSD/CDS" 

PEDRO 
FILIPE 
SOARES 
Líder 
parlamentar 
do BE 

"É estranho que estas 
preocupações aconteçam 
agora, quando o PS nunca 
as teve no passado. Para nós 
isto não é um caso jurídico." 

DUARTE 
ALVES 
Deputado e 
coordenador 
do PCP 
na COF 

"Nos termos da Constituição, a 
AR não pode ficar limitada na 
capacidade de intervenção no 
processo orçamental" 

CECÍLIA 
MEIRELES 
Deputada e 
coordenadora 
do CDS-PP 
na COF 

"É uma tentativa de condicio-
namento do Parlamento e, 
sobretudo, do seu dever que 
é dado por quem nos elege" 

ANDRÉ 
SILVA 
Deputado 
e porta-voz 
do PAN 

"Trata-se de uma intromissão 
nas competências da AR e uma 
forma de condicionar o debate 
das opções orçamentais" 

República não tem competência 
para proceder a modificações na 
Lei do Orçamento do Estado que 
não se inscrevam no âmbito da 
proposta do Governo, sob pena de 
violação do equilíbrio constitucio-
nal de poderes". Ou seja, os depu-
tados não devem apresentar pro-
postas que desequilibrem as recei-
tas e despesa do Estado. 

O parecer faz referência a um 
acórdão do Tribunal de Contas de 
1986 que ratifica o entendimento 
sobre "o conteúdo limitativo" da 
chamada "norma-travão" (n.0  2 do 
artigo 167.0  da Constituição), mes-
mo tratando-se de uma lei como a 
do orçamento retificativo ou su-
plementar, face a uma eventual 
descaracterização da "iniciativa go-
vernamental". 

COF desconhece documento 
O presidente da Comissão de Or-
çamento e Finanças (COF), Filipe 
Neto Brandão, foi perentório em 
referir ao JE que "não deu entrada 
nenhum parecer dessa natureza 
nos serviços". O deputado do PS 
vincou que "por isso não foi objeto 
de ponderação". E o documento 
também não chegou ao gabinete 
de Ferro Rodrigues. 

O secretário de Estado dos As-
suntos Parlamentares, Duarte 
Cordeiro, esclareceu, entretanto, 
que o parecer foi enviado no âmbi-
to dos contactos regulares com os 
partidos. Certo é que o documento 
não chegou ao CDS, Chega e IL. 
Os restantes partidos confirmaram 
ao JE que receberam o parecer ju-
rídico do Governo. 

rt 

rt 
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Linha vermelha: mais 
4,4 mil milhões de despesa 
No Orçamento Suplementar, o 
Governo prevê um aumento da 
despesa total do Estado, que atinge 
99.177 milhões de euros este ano, 
mais 4.395 milhões de euros face 
ao previsto no Orçamento do Es-
tado para 2020. Este é o limite que, 
no entendimento do Executivo, 
não poderá ser ultrapassado pelas 
propostas dos partidos. 

Ao JE, o economista e presiden-
te do Conselho Estratégico Nacio-
nal do PSD, Joaquim Miranda Sa-
ramento, afirmou que "quer no 
Orçamento do Estado, quer nas al-
terações orçamentais, é meu en-
tendimento que o Parlamento tem 
sempre a faculdade de aprovar 
normas adicionais". •  com AA e JA 
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MONUMENTOS DA POLÉMICA 
Ataque á estátua do Padre António Vieira, há muito alvo de críticas de ativistas pelos direitos das minorias. 
"importou" a ofensiva existente noutros paises contra estátuas de figuras com ligações ao esclavagismo. 

PS ganha força 
com a pandemia 
e fica no limiar 
da maioria absoluta 
António Costa passa a ter aprovação quase ao nível de Marcelo Rebelo de Sousa. Sondagem 
Aximage/JE mostra que PS (39,9%) tem vantagem de 14 pontos sobre o PSD (25,8%). 
Chega já é a quarta força política, à frente cia CDU, e o CDS praticamente desaparece. •  P617 
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Madeira: PSD recupera terreno 
e obtém 42,2% das intenções de voto 
Se as eleições regionais fossem hoje, PSD poderia vencer com maioria absoluta, indica a sondagem Aximage/JE.  O P8 
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LUANDA LEAKS 

Judiciária faz buscas 
em casa de ex-gestor 
de confiança de 
Isabel dos Santos 
em Portugal •  P3 
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Governo prolonga 
regime de `lay-off 
simplificado até 
ao final de julho ®  P13 

CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

Pandemia vai acelerar Constitucionalistas 
fusões entre auditoras recusam "lei-travão" 
e consultoras para limitar propostas 
em Portugal  e Especial da oposição  o P10 e11  

ENERGIA 

Galp Gás à venda 
com valor indicativo 
de 1.375 milhões 
de euros Última 
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JUSTIÇA 

Provedora 
recebeu 
51.313 
queixas 

No ano passado, a Provedoria 
de Justiça recebeu 5 I 1:1 so-
I ici tações. um aumento de 
6.6% ffice a 2018. N segui-
mento disso, foram abertos 
9.823 procedimentos por 
queixa, mais 5% que no ano 
anterior. Os números constam 
do relatório anual da Provedo-
ria de Just iça, que esta quinta-
-feira foi entregue no Parla-
mento e que revela também 
que, tal como em anos anterio-
res, a Segurança Social foi a 
grande protagonista: as recla-
mações nesga área representa-
ram 36% do total de queixas 
instruídas. 

"Comparando com 2016. 
ve ri rica -se que o número de 
procedimentos de queixa so-
bre questões relativas aos re: 
gimes de proteção  social mais 
do que duplicou, continuando. 
em 2019 a destacarem-se as 
reclamações sobre atrasos no 
processamento e pagamento 
de pensões". refere a Provedo-
ria. 

Também à semelhança do 
que aconteceu em anos ante-
riores, a segunda matéria mais 
tratada refere-se às relações de 
emprego público, com 11% do 
total das queixas instruídas. 
Seguiu-se-lhe a área dos im-
postos. (Inc. representou 10%. 
No conjunto. "estas três gran-
des áreas absorveram quase 
60% da atividade instrutória 
de queixas em 2019", salienta 

relaiório. 
E n tre as queixas que che-

garam ìl Provedoria destaca-
-se a temática das condições de 
acesso e cálculo das pensões 
de velhice. bem como a dos re-
quisitos para acesso a pensão 
de sobrevivência e outras pres-
tações por morte. Também as 
contribuições, quotizações, dí-
vidas ou restituição de contri-
btlições e prestações indevidas 
se destacaram no conjunto de 
reclamações recebidas pela 
entidade liderada por Maria 
Lúcia Amaral. • 

FILOMENA LANÇA 
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Problemas informáticos 
impedem acesso a subsídios 
da Segurança Social 

Não são só os empresários que têm de esperar pelos apoios em 
lay-off. São comuns os problemas informáticos que travam o 
acesso dos cidadãos aos apoios sociais, diz a provedora de Justiça. 

São comuns os problemas i n-
formáticos na Segurança Social 
- por vezes classificados como 
"incontornáveis" - que põem 
em causa o acesso às prestações 
sociais, indica a provedora de 
Justiça, Maria Lúcia Amaral, 
no relatório anual que apresen-
tou à Assembleia da República, 
relativo ao ano passado. 

O documento dá conta dc 
um novo aumento de 21% nos 
procedimentos abertos nó ano 
passado por questões relacio-
nadas com os direitos sociais, na 
sequência da apresentação de 
3.349 queixas, nas quais se in-
cluem reclamações sobre pen-
sões de velhice (66)), contri-

, buições dividas e resi ituicão de 
apoios ((r42) e prestações de so-
brevi -c:1(1a ou morte (4-58). 

" l 'ma nota sobre um pro-
blema não menos preocupante, 
identificado no âmbito da ins-
trução dc alguns procedimen-
tos de queixas - prende-se com 
o Facto de se terem detetado ca-
sos de direitos a prestações SQ-

dais comprometidos p< w alega-
dos 'const rangimentos infor-
mátic()S - alguns referidos 
como Incontornáveis' sem in-
dicação de data para a respeti-
va resolução, evidenciando uma 
articulação ineficiente entre o 
Instituto de I nfbrmática, IP e o 
instituto da Segurança Social, 
IP", le-se no relatórid 

"Este tipo de casos não 
menos comuns do que aquilo 
que se possa pensar em que 
as aplicações tecnológicas não 
são devidmen t c e( l i webidasoti 
calibradas, condiciona o aeess( 
aos direitos", o que motivou 
"chamadas de ateilção" aos di-
rigentes dos dois institutos. 

A questão levantou-se re-
centemente a propósito dos 
atrasos no pagamen to dos-
apoios do lay-off simplificado.  

No Parlamento, a ministra do 
Trabalho, Ana Mendes Godi-
nho, justificou os atrasos com 
respostas automáticas cio siste-
ma que relacionou com erros 
no preenchimento dos formu-
lários. Contudo, também hou-
ve denúncias sobre atrasos em 
processos bem preeiichidt>s ou 
nos apoios dos independentes. 

Os ajustainetit(15 podem ser 
compreensíveis durante a pan-
demia. que porexemplo 110 caso 
cio lay-c «gerou apoios já pagos 

if 
A hegemonia de 

queixas [sobre a 

Segurança Social] 

não pode ter a 

fundamentá-la 

nenhuma justificação 

razoável. 

MARIA LÚCIA AMARAL 

Provedora de Justiça 

António Cotrim/Lusa 

a mais de 90 mil empresas e 
850 mil trabalhadores. Como 
agora confirma este relatório, 
que diz respeito à atividade do 
ano passado, ()problema já exis-
t ia antes da crise. 

t '111 dos temas do ano pas-
sacio tì want os ai rasos na atri-
buição de pensões. Apesar de 
admitir que os atrasos tenham 
efetivamente diminuído, tal 
como o Governo tem vindo a 
garantir, Maria Lúcia Amaral 
refere que as queixas duplica-
ram, para 1.721. Demoras supe-
riores a um ano são explicadas 
pelt>s sistemas informáticos, 
pela omissão no sistema das 
carreiras ou pela faltado recur-
sos I iumanos, eI1treoutros pro-
blemas. 

Em todo o caso, a reflexão 
feita é mais abrangente. "A I >e-
gemonia numérica de queixas 
sobre a matéria do [mau] fim-
eionaMent0 dos seniços d;i se 
gurança social", que represen-
ta agora 36% do total "atingiu 
durante o ano de 2019 propor-
ções tais que não pode ter a fun-
damentá-la nenhuma justifica-
ção razoável", considera a pro-
vedora. tllCAP 

i 4 

A provedora de Justiça pediu celeridade na atribuição de pensões. 
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Ana Mendes Godinho já explicou que o apoio será pago ao trabalhador. Os dados devem estar atualizados na Segurança Social Direta. 

COMPLEMENTO SALARIAL 

Acesso a novo apoio no lay-off 
depende afinal do salário-base 
O complemento destinado a compensar os trabalhadores por causa dos cortes salariais 
poderá chegar, afinal, a mais pessoas. Será atribuído a quem tenha um ordenado-base 
sem cortes de 1.270 euros, e não um vencimento total até esse valor. 

Tiago Petinga/Lusa 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catar inaoereira@negocios.pt 

O
subsídio que a Segu-
rança Social promete 
pagar diretamente em 
julho aos trabalhadores 

que tiveram cortes salariais por 
causado lay-offvai chegar, afinal, a 
quem tenha (antes dos cortes) um 
salário-base bruto de até 1.270 eu-
ros, e não um vencimento total até 
esse valor, segundo confirmou o 
Negócios junto do Ministério cio 
'ftabalho. Na prática, isto significa 
que podem ser abrangidos traba-
lhadores que pensavam que a isso 
não teriam direito. 

Esta questão não estava clara, 
porque tanto o primeiro-ministro 
corno a ministra do Trabalho se 
têm referido genericamente ao li-
mite máximo de 1.270 euros no 
"rendimento" ou na "retribuição", 
o que apontaria para um critério 
mais apertado. Porém, de acordo 
min o comunicado do Consel ho de 
Ministros onde o chamado "com-
plemento de estabilização" foi 
aprovado, estaquinta-feira, o apoio 
será atribuído a quem tenha uma 
"mtribuição-base" até dois salários 
mínimos. Questionada, fonte ofi-
cial do Ministério cio Trabalho 
(MTSSS) confirmou ao Negócios 
que "será considerado o valor do 
salário-base". 

Este detalhe pode fazer toda a 
diferença para pessoas com rendi-
mentos médios, uma vez que as em-
presas costumam repartir o ‘'enci-
men to I». várias componentes. E 
ocaso dos subsídios por isenção de 
horário ou de exclusivkladé, comis-
sões de vendas, além do subsíd io de 
almoço, tudo rubricas que não en-
tram no salário-base. Segundo os 
quadros de pe~a I cie 2018; que são  

Os mais recentes, 73% dos trabalha-
dores por conta de outrem têm um 
salário-base inferior a mil euros. 

Estes dados administrativos 
sobre o setor privado também re-
velam que nesse ano o vencimen-
to total médio bruto (1.108 euros) 
era 26% superior à média do ven-
cimento-base. E natural que a per-
centagem seja mais alta quando 
os salários são médios e elevados. 

EmbonmãoSeconheçwn todos 
Os detalhes, o Governo con mia ao 
Negócios que " o valor a pagar em 
julho será de 100 a 351 euros, em 
função cio valor da quebra de retri-
buição dos trabalhadores, sendo 
considerado o mês em que houve  

maior quebra de ret ribuição". 
como jáexplicava o l'EES, °apoio 
só será atribuído a quem tivesse um 
salário-base desse valor (mínimo 
de 635 euros e máximo de 1.270 eu-
ros) em fevereiro e uni corte por 
causa do lay-off en tre abril e junho. 

De acordo com a ministra do 
Trabalho, há 850 mil trabalhado-
res já envolvidos em processos de 
lay-off aprovado. Desconhece-se 
a distribuição percentual destes 
trabalhadores, embora se saiba 
que predominam Os baixos salá-
rios, uma vez que os primeiros 
apoios eram em média de 422 eu-
ros e que a maioria corresponde a 
suspensão de contrato, modal ida-

  

de em que a Segurança Social 
paga 70% da compensação. 

A ministra do Trabalho subli-
nhou "a importância de os traba-
lhadores terem todos os seus ele-
mentos atualizados na Segurança 
Social Direta para que isto possa 
acontecer da melhor forma". Tra-
ta-se de uma recomendação, es-
clarece o Governo, porque o paga-
mento será automático. 

Empresas que saiam do lay-
-off terão novos apoios 
Foi também aprovado o incentivo 
para as empresas que queiram sair 
do lay-olfdo qual lat »bém só seco-
nhecem, ai nda, as 1 in lias gerais. Este 

66 
[É importante ter] 
todos os elementos 
atualizados na 
Segurança Social 
Direta. 
ANA MENDES GODINHO 

Ministra do Trabalho 
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Lay-off estendido 
até julho 

"0 lay-off simplificado será 
prorrogado por mais um mês, 
até dia 31 de julho, para as em-
presas que hoje são beneficiá-
rias deste apoio", explica ao Ne-
gócios fonte oficial da Seguran-
ça Social. "As empresas que ain-
da não recorreram a esta medi-
da podem requerer a sua atri-
buição até dia 30 de junho", pre-
cisa. Por outro lado, "as empre-
sas com estabelecimentos en-
cerrados ou com a atividade sus-
pensa por determinação do Go-
verno continuam a beneficiar do 
lay-off simplificado", presumi-
velmente até ao final do ano. 
Para quem só tem uma quebra 
de faturação de 40%, a partir de 
agosto vai entrar em vigor um 
novo mecanismo semelhante ao 
lay-off mas com menos cortes 
salariais e mais encargos, que só 
será aprovado quando for apro-
vada a lei de orçamento retifica-
tivo. 

apoio, que já estava previsto 
num diploma de abril mas que 
entretanto não saiu do papel. 

›nsiste num incentivo de 635 
euros por trabalhador para as 
empresas w saiam no lay-orl: 

O que o 1'l ES acrescen-
tou foi uma modalidade til ler-
nativa que pode permitir tis 
empresas receber afinal dois 
salários mínimos por mbalha-
dor. ao l ingo de seis mesls,du-
rante os quais não poderão 
despedir. Está prevista uma 
" reducão dc 50%,  da TSI.: nos 
primeiros três meses dc apli-
cação da medida". caso o nível 
de emprego se mantenha. ■ 
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Entrevista a 
Helena Vieira 

Este tempo 
fez-nos viver 
a nossa casa 

de outra forma 

O futuro estava no 
Interior. O vírus veio 

dar um empurrão 

Gráficos da Cidade 
e das Coisas, por 

Gonçalo M. Tavares 

Vublicitlade 

anturio 

Top Parceiro 
Software PHC 

tel.: 211 454 004 
www.anturio.com 

• 

c 

Sondagem 

PS vale tanto 
quanto PSD, BE 
e PCP juntos 
ECONOMIA 10 e 11 

Banca nacional 
agarra 13 mil 
milhões do BCE 
EMPRESAS 16 e 17 

Apoio no lay off 
depende afinal 
do salário-base 
Subsidio é pago a trabalhadores com ordenados até 
1.270 atros, excluindo componentes salariais. ECONOMIA 14 

Ile OC OS 
negocios.pt 
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is 

Nascidas a 19 
de março, o dia 
da emergência 

As histórias de quatro empresas 
que viram a luz do dia com a covid-19. 

PRIMEIRA LINHA 4 a 6 

Riqueza mundial Covid-19 trava megaprojeto 
quase triplicou 
em 20 anos solar flutuante no Alqueva 
MERCADOS 20 e 21 EMPRESAS 18 

Publicidade 
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A COR DO 
DINHEIRO Quem tem dinheiro safa-se. 

Quem não tem... morre 

 

CAMILO LOURENÇO 
Analista de economia 

camilolourenco@gmail.com 

O Governo deu instruções para se atrasa-
rem tratamentos, consultas, ex&-unes de dia-
gnóst ico e cirurgias nos hospitais prepara-
dos para combater a covid-I9. Isso sucedeu 
durante a fase mais aguda do ciclo da pan-
demia em todo o país e volta a suceder ago-
ra nos hospitais da capital devido ao novo 
surto que afeta Lisboa e Vale do Tejo. 

Esta decisão revela duas coisas. A pri-
meira é que o SNS não tem meios sufi-
cientes para desempenhar o seu papel. E, 
o que é pior, entre março e maio não se 
avançou nada nessa preparação... a des-
peito de tanta demagogia sobre o reforço  

do investimento no SNS. De que a senho-
ra Temido, o seu chefe Costa e o novel mi-
nistro das Finanças (tal como o anteces-
sor} fazem alarde. 

A segunda questão é ainda mais gra-
ve. Entre adiar consultas, exames e ci-
rurgias e protocolar esses serviços com 
osetor privado, o Governo prefere dei-
xar os portugueses sem Saúde. Ou seja, 
está a fomentar a desigualdade entre os 
portugueses: quem tem dinheiro e/ou 
seguros vai a um hospital privado fazer 
o que não pode fazer num hospital pú-
blico. Quem não tem dinheiro nem segu-

  

ros fica à mercê da patologia. 
A sanha contra os grupos privados de 

saúde é assim tão grande que o Governo (e 
acólitos) preferem deixar morrer portu-
gueses a negociar com hospitais privados 
oseu tratamento? O primeiro-ministro e 
a inefável ministra da Saúde têm assim 
tanto medo do Bloco de Esquerda e PC P, 
partidos com aversão patológica à saúde 
privada? Tanto bater no peito, tanta jura 
de amorpelo SNS resume-se a isto: quem 
tem dinheiro safa-se. Quem não tem di-
nheiro morre. E ainda me perguntam por-
que perdi o respeito a esta gente... • 
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CAMILO LOURENÇO 

"Quem 
tem dinheiro, 

safa-se. Quem não 
tem dinheiro, 

moiTe." 

PÁGINA 24 
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O nível de mobilidade continua a su-
bir. Já só 35% das pessoas ficaram 

em casa na passada terça-feira. 

80 

70 

60 

   

0,9 
TAXA DE CONTÁGIO 
O Rt mantém-se perto 
de 1, mas os últimos 
dados do Instituto 
Ricardo Jorge mostram 
uma ligeira descida. 

50 
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30 

  

35 

   

24 
20	 — — 

13 mar 16 jun 

Fonte: PSC 

Sinais preocupantes ensombram 
reabertura da economia 

05 INDICADORES QUE ESTÃO A GUIAR O PROCESSO DE DESCONFINAMENTO 

  

5 
Maioria está na 
rua, mas menos 

} que o normal 

O nível de confinamento dos portu-

gueses mantém-se abaixo de 50% 

desde junho, com a terceira fase de 

reabertura da economia, segundo a 

PSE, uma empresa de dados. Os nú-

meros mais recentes, de terça-fei-

ra, apontam para um nível de isola-

mento no domicilio de 35%, o que 

quer dizer que a grande maioria dos 
portugueses sai cada vez mais de 

casa. No entanto, o valor continua 

longe do que seria normal no pré-

-confinamento, quando cerca de 

75% das pessoas saía de casa. Estas 

estimativas baseiam-se numa apli-

cação de telemóvel, mas dados do 

Facebook apresentam a mesma con-

clusão. Os epidemiologistas esta-

vam preocupados com a velocidade 
do fim do isolamento, mas os dados 

mostram um desconfinamento con-

trolado, apesar de maior. 

Taxa de 
contágio baixa 
ligeiramente 

O Rt, ou seja, a taxa de reprodução 

da covid-19, sempre foi o indicador 

menos positivo da reabertura, so-

bretudo quando comparado com ou-

tros países que avançaram para o 

desconfinamento na mesma altura 

de Portugal - e com a taxa bem abai-

xo de 1. Ora, segundo dados do Ins-
tituto Ricardo Jorge (INSA), o Rt está 
acima de 1 na média nacional, des-

de meados de maio, o que significa 

que uma pessoa contaminada infe-

ta, em média, outra. No entanto, os 
dados mais recentes, da semana 

passada, mostram uma ligeira des-

cida do Rt para 0,95. No entanto, há 
diferenças regionais importantes. 

Em Lisboa e Vale do Tejo, que con-

centra mais de dois terços dos novos 
casos, o indicador é mais elevado e 

está nos 0,97. O Rt baixa para 0,89 
no Norte e para 0,82 no Centro. 

Internamentos 
estabilizam 
longe do limite 

Depois de um período de contínua 

diminuição das pessoas internadas, 

o número de hospitalizações está 

praticamente estabilizado na casa 

dos 400 desde o início de junho, 

numa média de 420 por dia. Ainda 

assim, este número continua longe 

do limite de capacidade do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) definido 
pelos especialistas: 4.000. Já o nú-

mero de casos mais graves, de pes-

soas internadas em unidades de cui-

dados intensivos (UCI), voltou a des-

cer, depois de na semana passada 

ter atingido o valor mais alto desde 

meados de maio. Ontem, estavam 

67 pessoas em uCl. O Governo esti-

ma que o SNS tenha uma capacida-

de de 731 camas nestas unidades -
ou seja, há margem de resposta (em-

bora estas camas tenham de respon-

der a problemas além da covíd-19). 

Mais casos nos 
jovens; idosos 
mais afetados 

Um dos indicadores a ter em consi-

deração para avaliar a evolução da 

covid-19 é a incidência da doença 

por idades. Desde o final de maio, os 

novos casos estão a crescer mais en-

tre os mais jovens (até aos 29 anos) 

do que nas restantes faixas etárias. 
A prevalência entre os jovens não 

preocupa, com as autoridades de 
saúde a considerarem que são pes-

soas, habitualmente, mais saudá-

veis. No entanto, a grande maioria 

dos óbitos (86,5%) continua a ocor-

rer entre pessoas com 70 anos ou 

mais, apesar de apenas 20% dos ca-

sos terem estas idades. Ainda as-

sim, e com a taxa de contágio ainda 

próxima dei, a DGS continua a reco-

mendar aos jovens que evitem com-
portamentos que ponham em risco 

a saúde pública, nomeadamente 

concentrações. 

Número de 
mortes quase 
no zero 

A evolução do número de mortes é 

outro dos indicadores acompanha-

do de perto pelos epidemiologistas, 

que defendem que o número de ví-

timas mortais deve diminuir por cin-

co dias consecutivos - o que aconte-

ceu esta semana. Foram contabili-
zadas sete vítimas mortais de covid-

-19 no passado dia 15 de junho e o 
número tem vindo a diminuir desde 

então. Ontem, apenas uma pessoa 

morreu com a doença, um número 
igual ao da véspera. O número diá-
rio de vítimas mortais é bastante 

baixo e desde o início de maio, quan-

do o estado de emergência passou a 
estado de calamidade, que este nú-

mero fica abaixo dos 20. Assim, este 

indicador mantém-se controlado 
(até porque Portugal nunca registou 

mais de 37 mortes por dia em todo o 

surto de covid-19). 

APENAS 35% EM CASA INTERNAMENTOS MORTES DIMINUEM 
Pessoas em isolamento. em % DEIXAM DE BAIXAR Novas mortes por dia 

Evoluçào dos internamentos 

Os internamentos estabilizaram em 

torno dos 400 em junho. 

 

O número de novos óbitos tem re-

velado uma tendência de diminui-

ção, aproximando-se de zero. 
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Fonte: OGS 
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Depois de três fases de desconfinamento, há agora mais 
indicadores da evolução da covid-19 que estão a piorar: há uma 
clara tendência na subida de casos, o número de testes desceu 
e Portugal está a afastar-se do pelotão de países exemplares. 
Apesar disso, não é caso para alarmes e há indicadores, como a 
a taxa de contágio e o número de mortes, que estão a melhorar. 

Depois de Lisboa, 
a inquietação desce 
para o Algarve 

Casos diários 
continuam 
a subir 

A tendência dos casos diários de co-
vid-19 é claramente de subida e, on-
tem, os novos casos superaram os 
400, o que não acontecia há uma se-
mana. Destes, 78% foram detetados 
de Lisboa e Vale do Tejo. Há a desta-
car ainda os 35 novos casos no Algar-
ve - o maior aumento diário de sem-
pre desta região (ver artigo ao lado) 
- relacionados com uma festa ilegal 
em Lagos. Recorde-se que, com o 
desconfinamento, as autoridades de 
saúde esperavam um crescimento 
entre 200 e 300 novos casos por dia. 
Os dados afastam-se cada vez mais 
desse intervalo. Pela positiva, o nú-
mero fica abaixo do 'nível de alerta' 
definido: os especialistas esperam 
que a média dos novos contágios se 
mantenha abaixo dos 500 por dia. O 
número médio de novos casos diá-
rios nesta semana estava nos 311. 

CASOS ACIMA DE 400 
Novos casos por dia desde 4 de maio 

Desde o início de maio, só foram 
contabilizados mais de 400 casos 
em quatro dias: um deles foi ontem. 
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( Outros países 
afastam-se de 
Portugal 

Outro elemento acompanhado pe-
los especialistas é a evolução em 
países semelhantes a Portugal, com 
surtos da covid-19 com a mesma 
evolução e planos de desconfina-
mento, como a Dinamarca, Norue-
ga, República Checa ou Áustria. Es-
tes quatro países têm tido menos de 
50 casos por dia, estando bem lon-
ge dos números registados diaria-
mente por Portugal. Além disso, tan-
to a Áustria como a Dinamarca co-
meçaram a abrir fronteiras com ou-
tros países europeus, mas os dois 
países excluíram Portugal dessa 
possibilidade. As autoridades dina-
marquesas excluíram Portugal e a 
Suécia, uma vez que os dois países 
continuam a apresentar mais de 20 
pessoas infetadas por cada milhão 
de habitante. Também a Áustria tem 
usado este argumento. 

CASOS DIÁRIOS 
Países considerados 
semelhantes a Portugal 
na pandemia estão a 
contabilizar menos de 
50 casos por dia. 

Testes diários 
descem de 
forma abrupta 

O número de testes de diagnóstico 
já tinha começado a diminuir no fi-
nal de maio e a tendência agravou-
-se nos últimos dias. Segundo dados 
do Our World in Data, um website 
com dados da pandemia gerido por 
investigadores da Universidade de 
Oxford, Portugal está a realizar 0,8 
testes por cada mil habitantes (mé-
dia móvel dos últimos sete dias), o 
número mais baixo desde meados 
de abril, uma redução de 40% face 
ao rácio contabilizado no início de 
junho. Os números absolutos da Di-
reção-Geral da Saúde mostram a 
mesma tendência: depois de ter pro-
cessado quase 15 mil amostras a 4 
de junho, o valor oscilou, mas a ten-
dência é claramente de queda. No 
dia 14, o mais recente divulgado, fo-
ram processadas 4.761 amostras de 
testes de diagnóstico da covid-19. 

TESTES CAEM 47% 
Teste diários por mil habitantes (média 7 dias) 

Depois de um pico de L500 testes 
por dia, Portugal está a processar 
agora 800 amostras diariamente. • 
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Fonte: Our World is Data 

Depois dos surtos em vários 
concelhos de Lisboa e Vale do 
Tejo,associack>sacondiçõesde 
vida e de trabalho precárias, é 
agora so >bre a região do Alga rv(, 
que recai a preocupação. 

Ontem. a região mais a sul 
do o witinen te registou oinaior 
número de novos casosdesde o 
início da pandemia: 35. Seguii-
doo ).jornal Público.que rezesse 
levantamento.). éliecessário re-
cuar a n ieados de abril para en-
contrarum valorpróximodeca-
sos diários de inreção (28). Na 
quarta- leira. a diretora-geral da 
Saúde explicou que havia pelo> 

1os37 case sde infeção asso-
ciadosa unia festa ilegal nocon-
celho de Lag(>5 e que pode ter 
juntado mais de I 0( )pessoas. 

O aumento do número de 
casos no Algarve, em vésperas 
do> início do >verão, levou o pre-
sidente da Ordem tios Médicos 
do Sul a alertarixtra a faltado.' re-
cursos humanos da região para 
lidar coniuma situação epide-
miológica c( >moa quec.stá a afe-
tar Listx >a. "Seliós de repente t i - 
vermos um surto de 100 casos 
em Farooueni Portimão \inios 
terde WiaroAlgarve". afirmou 
Alexandre Valentim I ,ourenço. 
numa entrevista ao DN. E 
acrescentou: "Estamos numa 
fase em que a tomada ele deei-
sões para bem da saúde pública 
pode ser dolorosa para econo-
mia e para o Pirismo na Tonal:'  

Este alerta foi compreendido 
pelo basto etário da ()rolem dos 
Nic'x.licos.qiiedefendeti a neces-
sidadede refiwçar asensibiliza-
ção para z is regras de se,gtiran çz 
fflee à COVid -  19 lio Algarve. 

No entanto, Os receios dos 
pronssionais de saúde não ro 
ram bem recebido.)s pelos muni-
cípiosdoAlgarve.queacusamii-1 
a ordem de ala rmismo. Mas 
também luram retaliadas pela 
Autoridadelegitina I de Saúde: 
"'remos capacidade instalada 
para 250 doentes com covid”, 
contrapôs Paulo XI( >rgado. ao 
Público.Deix )is de; isc.o >nrerên-
das de imprensa das autorida-
des de saúde terem deixado ide 
ser diárias, é expectável que a 
1)GS lato.' esta qi tinta sobre ;.osí - 
tuação no Algarve. 

Lisboa continua com mais 
de dois terços dos casos 
A região de Lisboa e Vale do 
Tojo, onde vive quase 30% da 
população portuguesa. comi 

nua a concentrai' a grande 
maioria dos casos: 325 novos 
casos dos 417. Ou seja. 77.9%. 
.1á a Área Nletropolitana de 
Lisboa . com 264 novos i n ro-
I ;idos, é responsável por 
63,3%, destacando-se o con-
celho de Sintra. com mais 85 
casos, o que representa 20,4% 
dos novos infetados no país. 
Foi também na região de Lis-
boa e Vale doTe.j( , que se veri-
ficou a única vítima mortal 
coulabi l izada no dia de ontem. 

Recorde-se que a existen-
cia de vários surtos na região, 
sobretudo relacionados com 
condiçõesde vida tweáriaseni 
bairros sociais e de trabalho 
tempo irá rio, rezo >m que o Go 
vert i ) adiasse a reabertura de 
centros >merciais e lo>jasdeci-
dadão em Lisboa e Vale do 
'Fejt.). que abriram portas ape-
nas esta segunda - Ièira, duas,se-
manas depois do que aconte-
ceu no resto do país.  ESP 

600 1.5 

500 
1,2 

417 

Se tivermos um 
0,8 surto de 100 casos 

em Faro ou 
Portimão vamos ter 
de fechar o Algarve. 

ALEXANDRE LOUREIRO 
Presidente da Ordem 
dos Médicos do Sul 
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O futuro já estava 
no interior. O vírus só 
veio dar um empurrão 
Em tempos de pandemia, o interior tem três chamarizes para oferecer: qualidade de vida, oportunidades de 
trabalho remoto e "espaço para respirar", Apesar do cancelamento de reservas de muitos turistas estrangeiros, 
os proprietários de unidades de turismo rural estão com boas expectativas para o verão. Em breve, vão abrir • 
espaços de "coworking" junto à serra da Estrela. Ao mesmo tempo, o Governo lançou apoios ao teletrabalho, 
Estão reunidas as condições para reinventar Portugal? 

FÁBIO MONTEIRO 
Texto e Fotografia 
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No sopé de Monsanto, a dita "aldeia mais portuguesa" de Portugal, está 

plantada a localidade da Relva. Apesar de as fronteiras estarem fechadas, 

há (alguns) turistas nas ruas. Os restaurantes locais reabriram a 6 de junho. 

largo que costumava estar cheio de autocarros está agora vazio. Na 
vila de Alpedrinha, situada na encosta da serra da Gardunha, não 
se avistam turistas; quem por ali anda - por vezes com máscara, ou-
tras vezes sem - é local. Há um ano, nos primeiros dias de junho, 
"chegavam por dikem média, duzentas pessoas, na maioria senio-
res, para visitar os pomares de cerejeiras", num percurso também 
com passagem pela cidade do Fundão e pel a aldeia histórica de Cas-
telo Novo. Agora, não há excursões. Quem visita "vem em família e 
viatura própria", "umas poucas dezenas". Este é o novo normal de 
Inês Sequeira, 34 anos, responsável pelo posto turístico da vila. • 

No início do mês, unia parte significativa da cereja& Gardu nha 
ficou estragada, após uma queda súbita de granizo; a fruta carnuda 
ficou "como que rebentada". Foi-sei.un dos ícones (e meios de sus-
tento) da região. Mesmo assim, as projeções para 2020, enquanto 
opaís atravessa urna pandemia, podiam serpiores, nota Inês: "Este 
será um ano com muito turismo nacional." Desde abril, o Governo 
tem-se desdobrado em apelos no registo "vá para fora cá dentro". 
de fOrmaa ajudar a econorni a. "Se temos o privilégio de viver no me-
lhor destino do mundo, não teremos um ano tão bom para aprovei-
tar como este ano", afirmou António Costa, na segunda-feira. 

Se a estratégia alinhavada pelo primeiro-ministro irá gerar re-
sultados, não se sabe. Mas o interior do país tem motivos para es-
tar ofi mista, De acordo com um inquérito do Instituto Nacional de 
Estatística (INE), realizado em maio, a 4.600 estabelecimentos tu-
rísticos, as unidades de turismo rural e de habitação foram aquelas 
com menor taxa de cancelamentos (68,8%) até ao final de agosto. 
Já os hotéis registaram uma perda de 92,1% das reservas e as uni-
dades de alojamento local 75,2%. 

Devido ao novo coronavírus, os portugueses desviaram os 
olhos do litoral e começaram a prestar atenção ao tronco pouco 
habitado do país. Em vez de acorrerem às praias apinhadas, mui-
tos estão olhar, pela primeira vez, para as possibilidades de ócio 
e de contacto com a natureza que o interior oferece. É por isso 
que Cândido Mendes, presidente da Federação Portuguesa de 
Turismo Rural (FPTR), admite que a pandemia pode mesmo vir 
a ser uma "oportunidade para muitos conhecerem a parte mais  

esquecida" de Portugal. 
De momento, os proprietários de casas rurais "dizem que estão 

a ter uma grande procura", enquanto os hotéis registam um fluxo 
"mais lento". "A prioridade das famílias está, é claro, na procura de 
privacidade, e em diminuir o contacto com desconhecidos", frisa 
Cândido Mendes. Para fazer face à covid-19, os associados da FPTR 
remodelaram imóveis, alargaram os espaços de esplanada e tenta-

 

ram "dentro do possível" - melhorar os serviços de cobertura de 
Internet para hóspedes que "tragam o trabalho às costas". "Trans-
mitir confiança é uma das prioridades", lembra. 

Segundo Cândido Mendes, há um bom prenúncio a registar para 
o verão: a duração média das reservas está a aumentan'A média dos 
associados da FPTR está quase nas duas' emanas", enquanto an-
tes rondava os quatro dias, adianta. Ricardo Ambrósia proprietá-
rio 4 três apartamentos destinados ao Alojamento Local (AL) no 
Fundão, atesta a mudança. Pára os próximos meses, já tem várias 
reservas. "A coisa vai correr bem", garante. 

Na verdade, mesmo durante o estado de emergência, Ricardo 
nunca deixou de ter hóspedes. O gestor, que venceu em 2013 o pré-
mio Negócio Inovador de Restauração em Portugal, teve a argúcia 
de saber como reagir à catástrofe que se abateu: passou rapidamen-
te os seus três AL tetra ° regime de aluguer mensal. Assim, "nenhum 
esteve nunca vazio." 

A cerca de sessenta quilómetros de Alped ri nh a, junto à serra da 
Malcata, ()empreendimento Moinho do Maneio também sente os 
efeitos da pandemia. "Se antes reservavam em média três ou qua-
tro noites, agora temos recebido pedidos de pelo menos urna sema-
na. As pessoas nãõ querem andar a girar sem destino como antes. 
Agora, querem um sítio onde possam estar tranquilas e sem medo 
dovírus", conta a proprietária Anabela Martins. Para o mês de agos-
to, tem "quase tudo cheio". 

Escondido no meio de um vale, bem perto do rio Bazágueda, o 
Moinho do Maneio reabriu portas em junho. Por precaução, Ana-
bela diminuiu o número máximo de pessoas por habitação. "Aqui 
háespaço para respirar, mas não queríamos correr o risco de ter de, 
masiadas pessoas", diz. Neste lugar, o sol tórrido dos dias é coroa-
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A serra da Malcata 

(em cima) 

dá guarida ao 

empreendimento Moinho 

do Maneio, que fica 

escondido no meio 

do vale, junto ao rio 

Bazágueda. 

As ruas de Monsanto em 

tempos de pandemia. 

(à direita) 

As unidades 
de turismo rural 
e de habitação 
foram aquelas 
com menor taxa 
de cancelamentos 
(68,8%) até ao final 
de agosto. 
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do com noites de céu estrelado. Nem por acaso, um dos puro 
'cilhais cartões de visita é um quarto-bolha, com teto e paredes 
transparentes - o mais próximo de dormir ao relen to. com as 
comodidades de um quarto de hotel. Para quem passe iu meses 
fechado em quatro paredes, em con finanien to, é "unia bênção, 
um antídoto." 

DEPOIS DAS FÉRIAS, TRABALHAR 
Portugal fechou fronteiras a 15 de março, mas, ainda nos 

primeiros dias de junho, havia quatro autocaravanas estacio-
nadas - todas com matrículas estrangeiras - no principal lar-
go da aldeia de Relva, que fica no sopé de Monsanto, concelho 
de Idanha-a- Nova. Um mistério? Num canto do largo, à som-
brade uma árvore, José Costa, 78 anos, artesão que vende ca-
baças e coxos de cortiça, explica" Às vezes chegam a estar aqui 
trinta caravanas. Os que estão cá agora ficaram presos pôr cau-
sa da doença, não saíram ainda." • 

Uma das autocaravanas estacionadas pertence a um casal 
alemão. Fé' ix e Tom Schatz, ambos com 35 anos, são progra-
madores e trabalham remotamente para várias empresas eu-
ropeias. Chegaram a Portugal no início de março e contavam 
percorrera Costa Vicentina durante algum tempo e depois se-
guir para o Sul de Espanha. A pandemia, porém, trocou-lhes 
as voltas, deixou-os presos. "Ainda pensámos sair para Espa-
nha, mas como as notícias do vírus que vinham de lá eram algo 
assustadoras, optámos por ficar", conta Félix. 

Em vez de descerem junto' ao Atlântico, os dois alemães 
consideraram ser mais prudente rumar ao interior, onde os 
constrangimentos de circulação seriam, à partida, menores; 
os blogues de caravanistas que se,Pttem acautelavam que exis-
tiam "mais opções de estacionamento gratuito". Após navega-
rem pelos arredores de Beja, Évora e Portalegrer aproxi ma-
ram-se da fronteira. 

Na caravana, a mesa que serve para as refeições é também 
oescritório, na maioria dos dias; é abafado, aliertado,. mas é 
"melhor do que estar enfiado num prédio". "Trabalhamos de 
forma eficiente. o suficiente para termos o máximo tempo de 
livre possível. Escolhemos deixar Hamburgo, optar por uma 
vicia nómada, precisamente por causa disso: quèríamosinais 
qualidade devida, nãó ter grandes despesas, rendas todos os 
meses para pagar", explica Tom: 

Hoje. há cada vez mais portugueSes a pensar como o casal. 
alemão. vendo no interior do país mais do que um cenário para 
o ócio. O Programa de Estabilização Económica e Social 
(PEES) pode ter dado um contributo decisivo: o Governo de-
finiu um incentivo no valor de metade (219,4 euros) de um IAS 

Indexante de Apoios Sociais (438,8 ouros) para as empre-
sas do litoral que criem postos de trabalho no interior, desde 
que em teletrabalho. Este apoio pode durar 36 meses. 

jtmeBolneo, CEO da Work Remote, aplaude a resolução 
do Governo. "Vai no sentido certo." A empresária filipina, ra-
dicada há quatro anos em Lisboa, foi uma das pessoas consul-
tadas pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Seguran-
ça Social, liderado por Ana Mendes Godinho, sobre soluções 
e incentivos para o teletrabalho, após o embate da pandemia. 
Foi-lhe colocada a questão: "G que é que convenceria as em- 
presas a pôr os seus trabalhadores em modo remoto?" 

Segundo a especialista, o teletràbalho era uma ideia em-
brionária em Portugal até há trêá meses; uma das empresas a 
que presta consultoria estava a"esbidar a possibilidade de ofe-
recer, a alguns dos seus funcionários, a opção de trabalhar a 
partir de casa um dia por semana". Neste momento, um-dia por 
semana 6"quase uma piada". Do nada, a Autoridade para as 
Condições do Trabalho (ACT) viu-se obrigada a criar "guias 
e normas para as pessoas que trabalham em casa". "Até àpai 
dem ia, nada disso existia. Não tinham urna pessoa direciona-
da para essas questões", conta. 

Neste momento, "faltam ainda incentivos para os traba-
lhadores remotos sem contrato", aponta June. A empreen-
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decidira defende um medeio semelhante ao que já foi criado 
na Irlanda:-"No final do ano fiscal, cada freelancer poderá 
submeter as suas faturas com despesas de internet, telemó-
vel, água, luz." Depois, o Estado devolve parte dos impostos 
cobrados. 

"O trabalho remoto é uma forma de incentivar o.emprega-
do, de lhe dizer que está no centro das preocupações da em-
presa em vez do contrário", sublinha Krystel Leal, fundadora 
do movimento Nomadismo Digital Portugal. Trabalhadora 
remota há cinco anos, Krystel confessa: "Começarfoi um ver-
dadeiro quebra-cabeças, as empresas não percebiam,.não con-
fiavam." 

A morarem Silicon Valley, na Califórnia, há três anos, jun-
tamente com o marido) Krystel não descarta a possibilidade 
de voltar a Portugal. "E uma das coisas que temos andado a 
pensar", admite. O regresso, contudo, nunca seria para Lisboa. 
"Os meus avós têm uma casa no Sabugal, perto da Guarda. Ain-
da no ano passado estivemos lá e percebemos que mal exis-
tiam dormidas Airbnb. Pensárnosque tínhamos aí uma opor-
tunidade de negócio. O interior seria sempre.° destino." 

O NOVO FUTURO: HABITAR 
Ana e Samuel Ribeiro, um jovem casal de Odivelas, conta-

 

vam mudar-se para a aldeia do Vale da Senhora da Póvoa, con-
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June Bolneo (ao centro), CEO da Work 

Remote, foi uma das especialistas ouvidas 

pelo Governo para a criação do pacote 

de incentivos ao teletrabalho. 

Autocaravanas estacionadas na aldeia da 

Relva, à espera que a fronteira reabra. 

Inês Sequeira (à esquerda) trabalha em 

Alpedrinha, vila que faz parte do roteiro 

turístico da Gardunha. 
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Em setembro, 
vão ser inaugurados 
três espaços de 
"coworking" nos 
arredores da serra 
da Estrela. 

celho de Penamacor, no final de 2020. Há dois anos que an-
davam afazer planos, a preparar o terreno: pensaram em criar 
uma marca de azeite, pois a família de Ana tem lá mais de duas 
mil oliveiras; abrir um alojamento local, já que têm casas que 
podem recuperar. A pandemia, porém, veio mudar tudo. 

De repente, Samuel ficou sem o emprego de "personal trai-
ner" num ginásio. Ana, responsável de marketing, deu por si 
em teletrabalho. Em vez de recuarem, decidiram avançar. "A 
covid veio ajudar. Pensámos: temos agora uma oportunidade 
de ir para cima e pensa.  r numa coisa ligada ao turismo", diz Ana. 
Sem dinheiro para investir, Samuel começará por organizar . 
passeios turísticos, em parceria com algumas unidades hote-
leiras da região. "Num cenário ideal, daqui a seis meses gostá-
vamos de ter uma carteira de clientes que permitisse estarmos 
os dois dedicados a isso", confessa Ana. 

Para esta transição, o casal procurou o aconselhamento da 
associação Novos Povoadores. Desde março, o número de pes-
soas que procurou a ajuda de Frederico Lucas "disparou". 
"Num mês normal, estaria a acompanhar 20 a 30 pessoas.Ago-
ra estou com150", conta.A maioria dos "migrantes"tem como 
destino a Beira Baixa e o Minho. "Pessoas em lay-offe a temer 
opior. Com formação académica, como na área da arquitetu-

 

ra ou engenharia informática", diz. 
"Há pessoaSde meia-idadeque tentam procurar outrõ tipo  

de vida diferente do urbano. Para realmente tentarem um tipo 
devida mais simbólico, para fugirem ao materialismo e a pande-
mias do mundo consumista. Para ganharem um reequil (brio psi-
co-simbólico", explica o antropólogo Alberto Martinho, antigo 
professor da Universidade Católica. Estes "novos povoadores" 
partem cm busca "de sossego, de algo genuíno". 

Após anos de promessas e muitas reclamações, as condi-
ções de trabalho começam - "por fim" - a chegar ao interior. 
Em setembro, vão ser inaugurados três espaços de 
"coworking" nos arredores da serra da Estrela: Videmonte, na 
Guarda, Alvoco das Várzeas, em Oliveira do Hospital, e Lapa 
dos Dinheiros, em Seia. "Se podemos criar um 'hub' no Bea-
to, porque é que não podemos experimentar um conceito 
novo?", atira José Francisco Rolo, presidente da Associação 
de Desenvolvimento Integrado de Rede de Aldeias de Mon-
tanha (ADIRAM). "O teletrabalho é uma oportunidade de 
reorganização laborai, até na forma como nos relacionamos 
com as nossas entidades empregadoras", diz. 

Ana e Samuel esperam não ter de voltar para Lisboa. "Não 
queremos ser um desses casos que regressam passados seis 
meses." A ideia de um espaço de "cowork" por perto agrada-
-lhes; na verba anunciada pelo Governo, uma tranche é para 
oapoio à criação destes espaços. "Pode ser que até sejamos 
nós a abrir um?' w 

Página 46



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 7,19 x 7,21 cm²

  Corte: 5 de 6ID: 87115120 19-06-2020 | Weekend

08 
O apelo 
do interior 
de Portugal 

Página 47



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,34 x 2,11 cm²

  Corte: 6 de 6ID: 87115120 19-06-2020 | Weekend

Página 48



A49

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 5,08 x 22,27 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87115638 19-06-2020

A Comissão Europeia aprovou a rea-

fectação de 83 milhões de euros do 

Fundo de Coesão para nanciar o 

projecto de expansão do metro de 

Lisboa — tal como havia sido anuncia-

do pela comissária da Coesão e Refor-

mas, Elisa Ferreira —, projecto que 

inclui a polémica Linha Circular. A 

aprovação do investimento foi ontem 

decidida pela Comissão, que, em 

comunicado, refere que o projecto 

“irá melhorar as ligações, e ciência 

e segurança das linhas de metro da 

capital portuguesa”. 

No âmbito da gestão partilhada, 

cabe ao Estado-membro seleccionar 

os projectos em conformidade com 

os programas operacionais. No caso 

dos “grandes projectos”, como acaba 

por ser este do alargamento do metro 

de Lisboa, a Comissão deve autorizar 

o co- nanciamento, com base numa 

noti cação do Estado-membro. Foi 

isso que o Governo fez, mesmo 

depois de o projecto ter sido alvo de 

um voto de suspensão por parte da 

Assembleia da República.  

Por proposta do PAN, e depois de 

uma “coligação negativa” por parte 

dos partidos da oposição (só o CDS e 

a Iniciativa Liberal se abstiveram), 

como se lhe referiu o ministro do 

Ambiente e da Acção Climática, 

Matos Fernandes, a suspensão aca-

bou por ser aprovada pelo Parlamen-

to, em Fevereiro. 

A 12 de Março, Portugal solicitou 

formalmente o apoio do Fundo de 

Coesão para a conclusão da Linha 

Amarela Circular. Entretanto, o Metro 

de Lisboa manteve o projecto e até já 

adjudicou obras.  

Metro de 
Lisboa com 
83 milhões 
da Coesão 

Transportes  
Luísa Pinto

luisa.pinto@publico.pt
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Siza Vieira lidera processo de relançamento do Banco de Fomento 

MIGUEL A. LOPES/LUSA

Empresas 
Victor Ferreira

Nova instituição ficará 
sediada no Porto. Luz verde 
do Governo é um primeiro 
passo. Decisão ainda passa 
pela Comissão Europeia

voferreira@publico.pt

O Governo aprovou ontem a criação 

do Banco Português de Fomento, 

que aguarda agora pelo parecer da 

Comissão Europeia, bem como pelas 

audições que terão de decorrer com 

o Banco de Portugal. 

O diploma aprovado ontem pro-

põe a fusão, por incorporação, da 

PME Investimentos — Sociedade de 

Investimentos, S.A. e da IFD — Insti-

tuição Financeira de Desenvolvi-

mento, S.A. na SPGM — Sociedade 

de Investimentos. 

A entidade resultante adoptará a 

denominação social de Banco Por-

tuguês de Fomento, S.A. No nal da 

reunião do Conselho de Ministros 

não houve mais detalhes sobre o 

banco em si, mas foi explicado que 

esta é apenas uma primeira votação. 

Seguem-se as tais audições e, quan-

do tudo estiver concluído, haverá 

uma votação nal no Conselho de 

Ministros. 

Além das audições, o IAPMEI vai 

ter de adquirir as participações que 

os privados detêm nos instrumentos 

nanceiros que serão fundidos. É 

uma participação pequena, como 

disse ontem o secretário de Estado 

da Economia em entrevista ao jornal 

Governo arranca com 
Banco de Fomento, que  
aguarda por Bruxelas  
e Banco de Portugal

Eco, mas que é necessária para cum-

prir o que se prevê no diploma de 

criação deste BPF: “É uma socieda-

de anónima de capitais detidos 

exclusivamente por entes públicos, 

quali cando-se para todos os efeitos 

legais como uma sociedade nancei-

ra, e terá sede na cidade do Porto.” 

“O BPF passará a agregar instru-

mentos de apoio ao desenvolvimen-

to das empresas e, por conseguinte, 

passará a desempenhar as funções 

típicas de um verdadeiro national 

promotional bank (instituição nan-

ceira à qual é atribuído um mandato 

pelo Estado para o exercício de acti-

vidades de fomento ou de desenvol-

vimento económico)”, lê-se no 

comunicado divulgado ontem após 

a reunião do executivo. 

A criação desta entidade tinha 

sido prevista para os primeiros 100 

dias de Governo, um prazo que não 

se concretizou. E acaba por ser a 

reboque da resposta do Estado aos 

efeitos económicos da pandemia 

que o processo ganhou velocidade. 

A ideia é que o BPF possa suprir 

“falhas de mercado” ou “situações 

de necessidade de optimização de 

investimento”, nas palavras do 

Governo. 

A Comissão Europeia terá de se 

pronunciar no âmbito do procedi-

mento formal de noti cação de auxí-

lios de Estado. Em paralelo, o pro-

cesso de criação decorrerá em Por-

tugal durante os próximos meses. 

Previsivelmente, estará operacional 

até ao nal do ano de 2020.
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MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Audiovisual
Maria Lopes

Nuno Artur Silva explicou 
no Parlamento o processo 
de venda da empresa ao 
sobrinho e recusou haver 
conflito de interesses

maria.lopes@publico.pt

Entre 2015 e 2109, quando Nuno Artur 

Silva ainda era dono das Produções 

Fictícias, a empresa só fez um progra-

ma para a RTP e isso aconteceu quan-

do o agora secretário de Estado já não 

estava na televisão pública, em 2019. 

Tratou-se de um documentário em 

co-produção que envolveu a RTP, a 

Calouste Gulbenkian e as Produções 

Fictícias, quando Artur Silva estava a 

trabalhar como produtor nas PF e 

colaborava com a fundação. O projec-

to custou à RTP 25 mil euros. 

Não houve mais nenhum trabalho 

da produtora com a estação pública 

— essa foi a garantia que o governante 

deixou na comissão parlamentar de 

Cultura ontem onde foi ouvido a pedi-

do do BE do PSD para explicar o pro-

cesso de venda da produtora, realiza-

do em Outubro do ano passado para 

que pudesse assumir o cargo de secre-

tário de Estado do Cinema, Audiovi-

sual e Media a 26 desse mês. E quando 

vendeu a produtora, esta concorrera 

à consulta de conteúdos da RTP com 

uma série para a RTP2 (390 mil euros 

por 13 episódios) que não estava con-

tratada, um programa de humor 

sobre o qual havia apenas “interesse” 

e uma série histórica (que não teve 

seguimento). “As Produções Fictícias 

saíram altamente prejudicadas com a 

minha entrada na esfera pública”, 

Produções Fictícias  
só fizeram um programa 
para a RTP em cinco anos

realçou, lembrando que até 2015 a 

produtora tinha uma “relação nego-

cial constante com a RTP”, para quem 

fez os programas de Herman José e o 

Contra-Informação, por exemplo. 

Recusando a existência de con ito 

de interesses entre o seu actual cargo 

e a ligação que ainda possa ter (pelo 

menos familiar) à empresa, Artur Sil-

va argumentou que o Governo não 

tem poder de escolha sobre a admi-

nistração e directores de programas 

ou sobre políticas de conteúdos da 

RTP — e lembrou ao PSD (que criticou 

a “trapalhada” em que se meteu) que 

foi o seu Governo que mudou o mode-

lo de governo para impedir qualquer 

interferência na TV pública —, nem 

sobre os júris independente do ICA. 

Artur Silva explicou aos deputados 

o que já descrevera em entrevista ao 

PÚBLICO: que em Outubro fez um 

contrato de venda da empresa com o 

sobrinho, que já geria a empresa des-

de que o primeiro assumira o cargo 

de administrador da RTP. O valor de 

venda era o do capital social — 180 mil 

euros — que poderá ir aos 200 mil se 

a empresa tiver um lucro de pelo 

menos 40 mil euros este ano, e que 

deve ser pago em dois anos. Se não for 

paga, o prazo poderá ser alargado ou 

o caso vai para tribunal, mas não há 

cláusula escondida nem acordo para 

que a empresa volte às suas mãos. 

Insistiu que nunca, na RTP, lhe exi-

giram que vendesse a sua quota na 

empresa durante o primeiro mandato 

como administrador e que a questão 

surgiu apenas na renovação: por acor-

do com Gonçalo Reis, decidiu sair e 

voltar à PF como autor — nunca mais 

assumiu tarefas de gestão. 

Nuno Artur Silva no Parlamento 
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Layoff: Aprovado 
complemento salarial a pagar 
em Julho aos trabalhadores

Governo aprovou extensão 
do layoff simplificado  
até Julho e incentivos às 
empresas e trabalhadores 
afectados pela pandemia

Trabalho
Pedro Crisóstomo

pedro.crisostomo@publico.pt

Ministra apresentou a medida depois do Conselho de Ministros

A criação do complemento de esta-

bilização que será pago em Julho aos 

trabalhadores, que perderam rendi-

mento por estarem — ou terem esta-

do — em layoff simpli cado durante 

a pandemia, recebeu luz verde na 

reunião do Conselho de Ministros de 

ontem.  

Este apoio extraordinário abrange 

os trabalhadores que têm um salário 

base entre o valor imediatamente 

acima do salário mínimo (635 euros), 

até dois salários mínimos (1270 

euros). Como o Governo decidiu que 

esta medida se dirige aos trabalha-

dores que perderam rendimento, 

cam excluídos os cidadãos cuja 

retribuição normal é de 635 euros, 

porque quem aufere o salário míni-

mo manteve a remuneração prevista 

na lei para o seu período normal de 

trabalho. 

“Este apoio será pago em Julho 

directamente pela Segurança Social 

aos trabalhadores”, disse a ministra 

do Trabalho, Ana Mendes Godinho, 

sublinhando que, para tal, é preciso 

que os cidadãos abrangidos tenham 

“todos os seus elementos actualiza-

dos na Segurança Social Directa”. 

O apoio corresponde ao valor da 

perda de rendimento de um mês em 

layoff, podendo variar entre cem e 

351 euros. Abrange quem tenha esta-

do neste regime num dos meses 

entre Abril e Junho. 

A Segurança Social pagou 580 

milhões de euros a 105 mil empresas 

que têm, ou tiveram, funcionários 

com os contratos suspensos ou com 

horário laboral reduzido, num uni-

verso de 850 mil trabalhadores. 

Mudança no Verão 
O layoff simpli cado estava previsto 

durar até Junho, mas foi prolongado 

durante mais um mês — as empresas 

poderão continuar a ter acesso às 

condições actuais até Julho. Em 

Agosto já estará em vigor o novo 

mecanismo que o vai substituir, diri-

gido às empresas que bene ciaram 

do primeiro. Se continuarem numa 

situação problemática, em que a per-

da de facturação é igual ou superior 

a 40%, poderão continuar a receber 

um apoio do Estado, entre Agosto e 

Dezembro, para pagarem os salários 

aos trabalhadores, nas situações em 

que haja redução do horário. 

Para as empresas que tenham que-

bras a partir de 40% até um valor 

imediatamente abaixo de 60%, a 

retribuição que o trabalhador recebe 

será de pelo menos 83% da sua retri-

buição normal. Se a descida for igual 

ou superior a 60%, o trabalhador 

aufere pelo menos 77% do salário. 

Será assim nos meses de Agosto e 

Setembro. 

ADRIANO MIRANDA

Já em Outubro, Novembro e 

Dezembro, aplica-se a mesma lógica, 

mas a perda salarial será menor. A 

retribuição será de pelo menos 92% 

(quando a quebra na facturação é 

igual ou superior a 40%) ou de pelo 

menos 88% (nas situações de redu-

ção do volume de negócios igual ou 

superior a 60%). 

Para além da aprovação do com-

plemento salarial, o Conselho de 

Ministros aprovou também o diplo-

ma que prorroga as regras do layoff 

simpli cado até Julho, assim como o 

incentivo extraordinário à normali-

zação que será pago às empresas que 

não acedam ao mecanismo do novo 

layoff. 

As empresas podem optar por 

receber o valor de uma só vez e, se 

assim for, o apoio corresponde ao 

valor de um salário mínimo por cada 

trabalhador que tenha estado em 

layoff simpli cado; se optarem por 

receber o apoio ao longo de seis 

meses, o envelope corresponde a 

dois salários mínimos por cada tra-

balhador, entregues em duas ou três 

tranches até ao m desse meio ano. 

Este apoio dirige-se às empresas, não 

aos trabalhadores (o montante a 

pagar é que varia consoante o núme-

ro de funcionários abrangidos). 

Este apoio será 
pago em Julho 
directamente  
pela Segurança 
Social aos 
trabalhadores 
Ana Mendes Godinho 
Ministra do Trabalho
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Extravio de papéis atrasa 
atribuição das pensões

Apesar do “esforço louvável” dos 

trabalhadores, o Centro Nacional de 

Pensões (CNP) da Segurança Social 

continua sem resolver os atrasos na 

aprovação de pensões e outras pres-

tações sociais, insiste a provedora 

de Justiça, Maria Lúcia Amaral, no 

relatório de actividades de 2019, que 

ontem fez chegar ao Parlamento. 

Há pedidos que demoram mais de 

um ano a serem aprovados. Na ori-

gem estão vários problemas, a 

começar no facto de os processos 

serem tramitados à mão, em papel, 

o que tem dado azo a um grande 

número de extravios de documentos 

e de atrasos na junção de correspon-

dência aos processos físicos. 

As queixas continuam a chegar à 

provedora e, perante tantas recla-

mações, este órgão de Estado deci-

diu ir para o terreno no nal do ano 

passado, fazendo visitas aos serviços 

para veri car as causas. 

O resultado con rmou a percep-

ção de há muito: os atrasos são 

“signi cativos e inaceitáveis”, com 

milhares de cidadãos a aguardarem 

que lhes sejam pagas pensões de 

velhice (antecipadas ou pedidas na 

idade da reforma), pensões de inva-

lidez, de sobrevivência, subsídios 

por morte ou mesmo o reembolso 

de despesas de funerais. 

Em 2019, a provedora recebeu 

1721 queixas sobre o assunto. O nal 

do ano estava a aproximar-se, o 

tema já tinha sido levantado pela 

provedora várias vezes e, a partir de 

uma amostra de 477 queixas, os téc-

nicos zeram uma saída de campo. 

Durante três dias de Dezembro, 

estiveram nos serviços do CNP. 

Encontraram trabalhadores empe-

nhados, mas também problemas de 

base. Ao m dos dois dias, tinham 

percebido que “mais de metade” 

dos requerimentos daquela amostra 

de 477 casos ainda estavam penden-

tes. “E, entre eles, uma percenta-

gem signi cativa” não estava no 

sistema informático. Foi então que 

a equipa da provedora fez uma ter-

ceira visita para consultar os proces-

sos físicos por resolver e, com os 

Provedora de Justiça visitou o Centro Nacional de Pensões e encontrou falhas: processos tramitados à mão, 
informações em falta no sistema informático, extravio de correspondência e má articulação com a CGA

NELSON GARRIDO

Em 2019, a provedora recebeu 1721 queixas de atrasos nas pensões 

bene ciários constitui um óbice a 

uma célere apreciação e decisão 

dos requerimentos”. E outra lacu-

na: há “pouca e cácia na articula-

ção” entre o CNP e a Caixa Geral de 

Aposentações relativamente às 

pensões uni cadas (de quem des-

contou no sector público e no sector 

privado). 

Penalização no IRS 
No caso das pensões dos emigran-

tes, há uma articulação “muito de

ciente” com os organismos de Segu-

rança Social estrangeiros. O CNP 

demora “muito tempo” a enviar às 

congéneres os formulários para atri-

buição das pensões, e leva tempo a 

“prestar-lhes os esclarecimentos 

eventualmente solicitados.” Di cul-

dades a que não é alheia a “falta de 

recursos humanos”. 

O Governo conhece o problema e 

já antes tinha elencado uma série de 

medidas tomadas — desde o investi-

mento em sistemas de informação, 

reestruturação dos serviços do CNP, 

mudanças nos procedimentos inter-

nos e mesmo alterações para alargar 

as situações em que é possível a atri-

buição de uma pensão provisória. 

Mas, mesmo depois disso, a situação 

ainda não estava regularizada, diz a 

provedora atenta e sensível às preo-

cupações. 

A este problema acresce outro. 

Muitos dos lesados são duplamente 

prejudicados porque, ao receberem 

os valores em atraso de uma só vez 

num determinado ano, pagam mais 

IRS do que pagariam em condições 

normais. 

Embora exista desde 2019 uma 

norma no código do IRS que permi-

te entregar uma declaração de subs-

tituição para imputar os rendimen-

tos dos cinco anos anteriores a esses 

períodos (e assim contornar o agra-

vamento no IRS), esta solução só 

serve os cidadãos que foram pagos 

a partir de 1 de Janeiro de 2019 e não 

antes disso. Também em relação a 

este problema, Maria Lúcia Amaral 

já veio pedir que o Parlamento 

encontre uma resposta adequada, 

sublinhando que a Constituição não 

o impede.

pedro.crisostomo@publico.pt

Segurança Social 
Pedro Crisóstomo

casos práticos na mão, con rmou 

uma série de falhas. 

Por exemplo, “os sistemas de 

informação e ou as aplicações infor-

máticas disponíveis no CNP — com 

excepção para as que tratam do cál-

culo das pensões — não tiveram uma 

evolução susceptível de conferir 

maior celeridade na tramitação dos 

processos”. 

Os sistemas digitais só “comple-

mentam a instrução em papel, uma 

vez que os processos não são digita-

lizados, tal como também não é 

digitalizada a correspondência 

entrada e ou expedida no âmbito 

dos processos, registando-se um 

elevado número de extravios e ou 

de atrasos na junção da correspon-

dência e documentação aos respec-

tivos processos”. 

A provedora diz mesmo que não 

foram poucos os casos de “extravio 

interno da correspondência”, pois 

os bene ciários chegam a ser noti

cados, “por vezes mais do que uma 

vez”, para apresentar documentos 

já enviados. 

Também a “omissão no sistema 

de informação dos registos de remu-

nerações completos (carreiras con-

tributivas completas) de muitos 

[Sistemas digitais] 
só complementam 
a instrução em 
papel, uma vez que 
os processos não 
são digitalizados, 
tal como também 
não é digitalizada  
a correspondência 
entrada  
e ou expedida  
no âmbito dos 
processos 
Relatório da provedora (2019)
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Ordem dos Médicos não colabora 
com nada que leve à eutanásia

É uma espécie de comunicado em 

que se diz algo como “não contem 

connosco”. O conselho nacional da 

Ordem dos Médicos (OM) enviou uma 

carta ao presidente da Assembleia da 

República e ao presidente da comis-

são parlamentar de Assuntos Consti-

tucionais, com conhecimento ao 

Presidente da República, na qual 

informa — escrevendo a palavra com 

letras maiúsculas e a bold — que se 

recusará a participar em qualquer 

fase do processo da instituição de 

eutanásia ou ajuda ao suicídio, ainda 

que essa participação venha a ser 

aprovada na lei em discussão no Par-

lamento. 

“O Conselho Nacional da Ordem 

dos Médicos INFORMA Vossas Exce-

lências que se recusará a indicar ou 

nomear médico(s) para qualquer 

comissão que a legislação preveja e/

ou a praticar qualquer tipo de acto do 

qual resulte uma colaboração e/ou 

participação, directa ou indirecta, da 

Ordem dos Médicos em procedimen-

tos preparatórios e/ou de execução 

de actos de “antecipação da morte a 

pedido” ou da “morte medicamente 

assistida”, na vertente da “eutanásia” 

e da “ajuda ao suicídio”, escreve 

aquele órgão superior da OM no nal 

da carta. 

No início, avisa-se logo que esta 

posição é tomada por se tratar de 

uma “matéria com a relevância jurí-

dico-constitucional e ético-deontoló-

gica de inegável dimensão, a bem da 

transparência das relações institucio-

nais com os órgãos de soberania”, 

considerando que, por isso, “se 

impõe clari car ab initio aquela que 

será a sua posição a propósito do 

‘desenho’” legal que está a ser prepa-

rado no Parlamento. 

Em oito páginas, explica-se porquê, 

assumindo-se, de alto a baixo, a opo-

sição rme a qualquer modalidade de 

morte medicamente assistida, argu-

mentando-se com a Constituição, 

com as legis artis, as práticas interna-

cionais, a Lei de Bases da Saúde, a 

doutrina académica, os pareceres do 

Conselho Nacional de Ética para as 

Ciências da Vida (CNECV) e do Con-

Conselho nacional da OM enviou carta ao presidente da Assembleia da República em que arrasa intenção  
de legalizar qualquer forma de morte assistida. Avisa que não integra comissões nem indicará representante

são do parecer nal que poderá deter-

minar a provocação da morte de uma 

pessoa”. O que faria com que a OM 

estivesse “a participar e intervir num 

procedimento administrativo que 

poderá terminar com a prática de um 

acto — eutanásia ou suicídio assistido 

— que a Ordem dos Médicos conside-

ra não poder ter lugar na prática 

médica segundo as leges artis e a ética 

e a deontologia médicas, contribuin-

do, assim, dessa forma, para que 

sejam violadas as normas constitucio-

nais, legais e regulamentares”. 

A carta recorda o que diz o parecer 

da CNECV: “Veri ca-se que o médico 

não só intervém no momento de exe-

cutar a morte, mas também lhe é 

atribuída a responsabilidade por um 

conjunto de procedimentos destina-

RUI GAUDÊNCIO

Miguel Guimarães, o bastonário da Ordem dos Médicos, assina a carta endereçada ao presidente da Assembleia da República

dos a legitimar, e, assim, a fazer cum-

prir o pedido da pessoa doente para 

morrer, em relação ao qual o médico 

assume a custódia.” 

A ausência do estatuto de objector 

de consciência nos projectos em dis-

cussão merece também críticas, lem-

brando a OM que a Lei de Bases da 

Saúde estabelece que “os pro ssio-

nais de saúde têm o direito e o dever 

de, inseridos em carreiras pro ssio-

nais, exercer a sua actividade de 

acordo com a legis artis e com as 

regras deontológicas, devendo res-

peitar os direitos da pessoa a quem 

prestam cuidados, mas podendo 

exercer a objecção de consciência, 

nos termos da lei”.

ção da morte a pedido”. 

O PÚBLICO tentou falar com o bas-

tonário da Ordem dos Médicos, 

Miguel Guimarães, bem como com 

Ferro Rodrigues e Marques Guedes, 

presidente da Comissão de Assuntos 

Constitucionais, mas nenhum se mos-

trou disponível. Marques Guedes 

apenas referiu não ter conhecimento 

da carta, garantindo que, dando 

entrada, será remetida ao grupo de 

trabalho responsável pelo processo. 

Normas constitucionais 
No argumentário, o conselho nacio-

nal da OM recorda que os projectos 

de lei já aprovados na generalidade 

prevêem a constituição de uma 

comissão, em que participaria a OM, 

à qual compete em particular a “emis-

selho Nacional de Ética e Deontologia 

Médicas da Ordem dos Médicos 

(CNEDM), além da legislação da 

Ordem dos Médicos, incluindo o códi-

go deontológico dos médicos. 

A carta foi ontem recebida no gabi-

nete do presidente da Assembleia da 

República, Eduardo Ferro Rodrigues 

ao nal da tarde, con rmou o PÚBLI-

CO, pouco antes da reunião do grupo 

de trabalho sobre despenalização da 

morte medicamente assistida para 

de nir o calendário de discussão e 

votação na especialidade. E no mes-

mo dia em que Ferro Rodrigues rece-

beu a iniciativa popular de referendo 

#simavida com mais de 95 mil assi-

naturas que propõe ao Parlamento 

a realização de uma consulta aos 

portugueses sobre “a (des)penaliza-

Morte assistida
Leonete Botelho

lbotelho@publico.pt
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Elisabete 
Matos  
“Ao mau 
tempo 
boa cara” 
Cultura, 30/31

Casa da Música 
Maestro Borges Coelho 
sai em desacordo com 
o processo dos precários 
Cultura, 32 
 
Estados Unidos 
John Bolton: Trump 
“não tem competência” 
para ser Presidente 
Mundo, 26
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Novo “Plano Marshall” vai 
hoje a debate no Conselho 
Europeu. Análise de Teresa 
de Sousa p2 a 5

Provedora diz que Portugal 
é um “caso excepcional” 
pela negativa, com risco de 
“tortura e maus tratos” p16

Como a 
Alemanha 
mudou sobre o 
défice e a dívida

O único país em 
17 que detém 
migrantes por 
mais de 48 horas

Ordem dos 
Médicos não   
participa  
no processo 
da eutanásia
Conselho Nacional da OM enviou carta 
ao presidente da Assembleia da 
República em que comunica que não 
integrará comissões e não indicará 
nenhum médico para participar em 
processos de eutanásia Política, 10

Angela Davis 
“Acabar com 
o  racismo é  
também acabar 
com os problemas 
do mundo” 
Entrevista

ISNN-0872-1548

 
JEAN-CLAUDE FRANCOLON/GAMMA-RAPHO VIA GETTY IMAGES

“Portugal reserva-se o direito de aplicar o 
princípio da reciprocidade” Política, 11

Governo condena 
países que barram 
entrada de nacionais 

Cu
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PROTESTO 

Novos enfermeiros ganham tanto 
como quem exerce há 20 anos 
G  O Sindicato dos Enfermeiros 
Portugueses (SEP) concentrou 
-se ontem junto ao Parlamento, 
onde foram discutidas duas pe-
tições do SEP e propostas dos 
partidos para alterar a carreira. 
Segundo o presidente, José Car-
los Martins, há enfermeiros 
com 20 anos de serviço que ga-

  

nham o mesmo que quem entra 
agora na profissão, por não 
contabilização dos pontos. Há 
também enfermeiros especia-
listas com funções de chefia a 
ganhar como os subalternos. O 
SEP exige que o risco e penosi-
dade da profissão seja compen-
sado na aposentação. .B.E. 

tij  : 

Enfermeiros no Parlamento 
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AGENDA 

HOJE 

SEDE DO SBSI, LISBOA 
'Manif contra direção 
Sócios do Sindicato dos Bancá-
rios do Sul e Ilhas e dos SAMS. 

AMANHÃ 

URGEIRIÇA, NELAS 
Vigilia de protesto 
Ex-trabalhadores das minas de 
urânio da Urgeiriça contra o 
adiamento da recuperação 
ambiental das habitações. 

VAI ACONTECER: 

Informe agenda@cmjornal.pt 
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DISCURSODIRETO 

Gonçalo Leite Velho. pres. Sindicato Nacional 
do Ensino Superior, ataca Tribunal de Contas 

"SUSPEIÇÃO SOBRE 
MILHARES DE PESSOAS" 
13 CM- O relatório 
do Tribunal de Con-

 

tas (TC) sobre o re-

 

gime de exclusivi-

 

dade dos docentes 
do Ensino Superior 
indica incumpri-

 

mento. O que se passa? 
- O TC lançou a suspeição 
sobre milhares de pessoas, 
quando na realidade a análi-
se traduz que houve incum-
primento de cerca de 100 
docentes nos últimos dez 
anos, num universo de 14 mil 
que têm contrato de exclusi-
vidade. E mesmo nestes 100 
casos, há situações que o TC 
reconhece que são dúbias. 
- Que valor está em causa? 
- Na ordem de alguns milha-
res de euros. Mas o TC es-

  

quece que só cerca 
de metade dos do-
centes tem regime 
de exclusividade. 
Os outros estão até 
em condições pre-
cárias. 

- A que se deve então o 
alerta? 
- A prova de exclusividade 
faz -se mediante a apresen-
tação da declaração de IRS, o 
que revelava também dados 
de terceiros, concretamente 
cônjuges ou situações mais 
complicadas como divór-
cios. Por isso, havia docentes 
que consideravam este meio 
de prova uma invasão de 
privacidade. Recorreram 
ao tribunal, que lhes deu 
razão. eV,F. 
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JOSÉ 
APOLINARIO 
SEC. EST. DAS PESCAS 

/.• 

Disponibiliza 1,5 
milhões para me-
lhoria da eficiên-
cia energética às 
empresas de 
transformação de 
Produtos da Pes-
ca e Aquicultura. 

MICHAEL 
O'LEARY 
PRES.-EXEC. DA RYANAIR 

O Sindicato Na-
cional do Pessoal 
de Voo da Avia-
ção Civil acusa a 
Ryanair de pro-
por acordos "ile-
gais" aos tripu-
lantes de cabine. 
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Galp vai suprimir 200 
postos de trabalho 

PORTUGAL A Galp iniciou um progra-
ma de rescisões e pré-reformas que vai 
abranger cerca de 200 trabalhadores 
(cerca de 3% do pessoal do grupo), con-
firmou a petrolífera à Lusa. O plano de 
redução de postos de trabalho, que vai 
decorrer nos vários países onde a Galp 
tem atividade, já tinha sido denuncia-
do pela comissão central de trabalha-
dores da Petrogal. 
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Sindicato 
acusa 
Ryanair de 
pressionar 
tripulantes 
A tentativa de acordo 
visa evitar pagamentos 
anteriores a 2018. 

O Sindicato Nacional do Pes-
soal de Voo da Aviação Civil 
(SNPVAC) acusa a Ryanair de 
apresentar propostas aos seus 
tripulantes de cabina "pressio-
nando-os, ilegalmente, para que 
assinem acordos em que abdi-
cam dos créditos laborais ante-
riores a 2018". Em comunicado, 
o sindicato adianta que estes 
créditos representam "uma pou-
pança de cerca de cinco milhões 
de ouros para a empresa" e "uma 
situação ilegal e que viola a legis-
lação laboral nacional". 

O SNPVAC refere que esta situa-
ção "não é um ato isolado, já que 
foi o modus operandi levado a 
cabo pela empresa, há uns meses, 
e que levou ao despedimento de 
quase uma centena de tripulan-
tes na base aérea de Faro". A 
estrutura liderada por Henri-
que Louro Martins já solicitou 
uma audiência com a ministra 
do Trabalho, Ana Mendes Godi-
nho, e apresentou uma queixa 
junto da Autoridade para as Con-
diçk5es do Trabalho, onde incluiu 
o não pagamento das horas de 
voo em março e o que conside-
ra se: o "incumprimento de uma 
série de critérios impostos pelo 
regime de layoff simplificado", 
ao longo dos últimos três meses. 

Na nota, Ricardo Penarroias, 
da direção do SNPVAC, refere 
que "a Ryanair, que não quer 
dialogar com o sindicato, tem 
optado, de forma subtil, por 
apresentar propostas intimida-
tórias de forma individual aos 
seus trabalhadores". 

"Os tripulantes de cabina da 
Ryanair demonstraram-se sem-
pre disponíveis para apoiar a 
empresa, caso fosse necessá-
rio, mas de forma realista, com 
a demonstração de dados que 
comprovam que não é apenas 
um aproveitamento por parte 
da empresa. A pandemia não 
poderá ser desculpa para rees-
truturações sem critérios, camu-
flar gestões danosas ou apro-
veitamento para retirar direi-
tos e regalias aos tripulantes 
de cabina", acrescenta Ricar-
do Penarroias. 
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Professores 
revoltados com TdC 

PORTUGAL Os professores e inves-
tigadores do Ensino Superior 
mostraram ontem estar revol-
tados com as notícias sobre o 
relatório do Tribunal de Contas 
a propósito do regime de dedi-
cação exclusiva. Em comunica-
do, o SNESup referiu que o TdC 
"se ocupa mais em denegrir pro-
fissionais de saúde, professores 
e demais servidores públicos, 
do que em encontrar soluções". 
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Enfermeiros pedem 
valorização da carreira 

LISBOA Mais de 40 dirigentes do 
Sindicato dos Enfermeiros Por-
tugueses (SEP) protestaram ontem 
junto ao Parlamento como for-
ma de solicitar aos deputados 
que aprovem iniciativas para efei-
tos de valorização da carreira. 
"Estas iniciativas estão em sin-
tonia com aquilo que são as solu-
ções para os problemas que os 
enfermeiros apresentaram nas 
petições", sublinhou o presiden-
te do SEP, José Carlos Martins. 
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Sindicato acusa 
Ryanair de querer 
acordos ilegais 
com tripulantes 

AviAçÃo O Sindicato Na-
cional do Pessoal de Voo da 
Aviação Civil (SNPVAC) 
acusa a companhia aérea 
Ryanair de apresentar pro-
postas aos seus tripulantes 
de cabine "pressionando-
-os para que assinem acor-
dos em que abdicam dos 
créditos laborais anterio-
res a 2018". "A abdicação 
dos créditos representa 
uma poupança de cerca de 
cinco milhões de euros à 
empresa. Esta é uma situa-
ção ilegal", diz o SNPVAC. 
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DECISÃO 

Beneficios 
para criação 
de 426 
empregos 
O Governo apro-
vou beneficios 
fiscais de mais 
de 249 milhões 
de euros para 
quatro empresas 
que se compro-
metem a criar 
426 postos de 
trabalho até 
2023. As empre-
sas comprome-
tem-se a manter 
os atuais 736 
postos de traba-
lho. Em causa es-
tão duas empre-
sas ligadas ao se-
tor automóvel, 
uma ao setor tu-
rístico e uma à 
fileira do papel. 
As visadas são a 
ICirchhoffAuto-
motive Portu-
gal, a MA Auto-
motive Portu-
gal, a Hilodi-His-
toric Lodges & 
Discoveries e a 
DS Smith Paper 
Viana. P.R.P 

Ana Mendes Godinho, 
ministra do Trabalho, 

Solidariedade e 
Segurança Social 

SOLUÇÕES 

Desburocratiz 
O Governo aprovou o 
tem uma proposta de 
que estabelece medi• 
especiais de contrata 
pública e altera o Códi-
go dos Contratos Púb 
cos, com o objetivo de 
os simplificar e desb 
cratizar, aumentando 
eficiência da despesa 
pública. 

Setores itinerantes 
O PS entregou ontem 
no Parlamento uma r 
solução para que sejam 
adotadas medidas espe-
ciais que permitam a re-
toma da atividade de 
empresas de diversão e 
de restauração itiner 
te com regras de segu-
rança definidas pelas 
autoridades de saúde. 
Prevê-se a abertura de 
uma linha de crédito 
copa nre,skeduzidos. 

Paulo Ribeiro Pinto 
paulo.pinto@dinheirovivo.pt 

AJUDA OS trabalhadores que 
estiveram em lay-off e com 
direito ao suplemento sala-
rial a pagar em julho têm de 
ter os dados atualizados no 
portal da Segurança Social 
Direta, como o IBAN da con-
ta bancária ou os contactos. 
Caso contrário, poderão não 
ter acesso a este apoio ex-
traordinário. 

A indicação foi avançada 
ontem pela ministra do Tra-
balho, depois do Conselho 
de Ministros que aprovou o 
chamado "complemento de 
estabilização", que prevê 
um bónus para quem ganha  

até dois salários mínimos. 
Este valor será pago de uma 
só vez e diretamente pela 
Segurança Social aos traba-
lhadores e "como regra, por 
transferência bancária para 
quem tiver o IBAN atualiza-
do no sistema", esclareceu 
o Ministério ao JN/Dinhei-
ro Vivo. No entanto, não 
precisou se seria no início 
ou no fim do mês de julho. 
Quanto ao potencial uni-
verso de beneficiários, o Mi-
nistério diz que "estão a ser 
identificados" em função 
das regras ontem aprovadas. 

O valor do apoio extraor-
dinário pode variar entre 
100 e 351€, a todos os traba-
lhadores com rendimento  

de fevereiro até dois salários 
mínimos (1270€). A medida 
deverá custar cerca de 70 
milhões de euros e é finan-
ciada através do mecanismo 
europeu SURE. 

ISENÇÃO DA TSU 
Na reunião de ontem do Go-
verno, foram também apro-
vados os apoios à retoma da 
atividade das empresas e 
que já não vão estar em lay-
-off. Trata-se de um instru-
mento de "incentivo ex-
traordinário às empresas 
para reforçar a liquidez", 
sublinhou a ministra. 

As empresas têm duas op-
ções: "Ter um apoio finan-
ceiro de um salário mínimo  

por cada trabalhador que 
deixou de estar em lay-off 
ou dois salários mínimos 
por trabalhador, tendo 
como contrapartida a neces-
sidade de manutenção do 
nível de emprego da empre-
sa durante a aplicação desta 
medida". 

As empresas terão ao seu 
dispor dois mecanismos 
para a normalização da ati-
vidade, desde que tenham 
beneficiado do lay-off sim-
plificado ou do plano ex-
traordinário de formação e 
desde que não tenham ace-
dido ao mecanismo de apoio 
à retoma progressiva. 

Assim, há um apoio one-
-off (para usar apenas uma 
vez) no valor de um salário 
mínimo por posto de traba-
lho que tenha estado em 
lay-off ao abrigo do regime 
simplificado. Em alternati-
va, pode aceder a um apoio 
ao longo de seis meses, no 
valor de dois salários míni-
mos nacionais por trabalha-
dor (pagos em duas ou três 
tranches), e com a redução 
de 50% de contribuições 
para a Segurança Social nos 
primeiros três meses. 

Mas as empresas que op-
tem por este segundo meca-
nismo, podem ainda ter a 
isenção total da taxa social 
única (TSU) caso criem em-
prego durante o período do 
apoio extraordinário. • 

Bónus do lay-off 
exige dados 
atualizados na 
Segurança Social 
O pagamento será feito diretamente ao trabalhador, sem 
passar pela empresa. Valor varia entre 100 e 351 euros 
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Empresas bracarenses venderam 1741 milhões em bens e serviços em seis anos 

Braga cria site para 
mostrar emprego 
e captar talentos 

Plataforma quer ajudar a recuperar economia do 
concelho que viu desemprego aumentar devido à covid 

Sandra Freitas 
locais@jn.pt 

ECONOMIA  O Município de 
Braga, em parceria com a 
empresa municipal In-
vestBraga, acaba de lançar 
uma plataforma online 
(www.workinbraga.pt) de 
ofertas de emprego, que 
pretende atrair talentos e 
recuperar a economia do 
concelho, afetada pela pan-
demia da covid-19. 

De acordo com dados apre-
sentados, ontem, no balan-
ço da atividade da empresa, 
Braga terminou o ano com 
6260 desempregados, mas o 
autarca Ricardo Rio admite 
que já haverá mais cerca de 
um milhar de cidadãos que 
perdeu o emprego. 

"É triste verificar que os 
resultados [dos últimos 
anos] podem ser postos em 
causa [devido à covid-19]", 
lamentou Ricardo Rio, an-
tes de anunciar que as em-
presas do concelho têm cria-
do uma média de "dois mil 
postos de trabalho" por ano, 
desde 2014, altura em que 
surgiu a InvestBraga para di-
namizar a economia. Nestes 
seis anos, Braga foi, tam-

  

bém, subindo na tabela de 
exportações, atingindo o 
quarto lugar a nível nacio-
nal. As empresas locais ven-
deram 1741 milhões em 
bens e serviços para fora. 

EXCELENTE PARA VIVER 
De acordo com o adminis-
trador da empresa munici-
pal, Carlos Silva, o portal de 
emprego surge como uma 
"ajuda" para manter Braga 
como "uma cidade excelen-
te para viver e trabalhar". 
Estão já disponíveis cerca de 
200 vagas de emprego, com 
as indústrias transformado-
ras e de construção entre as 
que têm mais solicitações. A 
plataforma dá, ainda, a co-
nhecer as ofertas educativas 
na cidade, assim como in-
formações sobre eventos 
culturais, serviços, entre 
outros conteúdos. 

Carlos Silva destacou, ain-
da, os resultados positivos 
da Startup Braga, gerida 
pela empresa municipal, 
que já criou cerca de 600 
empregos. O Altice Fórum 
Braga, outra área de negó-
cio, chamou quase 122 mil 
pessoas em 61 eventos, só 
no último ano.. 

SAIBA MAIS 

embaixadores empresa-
riais promovem Braga pelo 
Mundo. Concentram 20 
mil trabalhadores e um vo-
lume de faturação de 3,7 
mil milhões. 

:*5 

milhões de euros foi o vo-
lume de faturação da In-
vestBraga, no último ano. 
Refere-se a verbas resul-
tantes de feiras, congressos 
e eventos. 

Lq 

/ff 
dormidas que o Centro de 
Juventude de Braga rece-
beu nos dois primeiros me-
ses de funcionamento. Es-
paço também é gerido pela 
InvestBraga. 

o 
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Enfermeiros exigem "justa contagem 
dos pontos" para progressões 

CARREIRA  Cerca de 40 dirigentes do Sindicato dos Enfer-
meiros Portugueses (SEP) concentraram-se em frente 
do Parlamento para apelar aos deputados para que apro-
vem iniciativas legislativas com vista à "justa contagem 
dos pontos" para efeitos de progressão na carreira. A con-
centração ocorreu no dia em que o Parlamento discutiu 
duas petições recolhidas e entregues em setembro de 
2019 pelo SEP relativamente à carreira de enfermagem 
e contagem de pontos para efeitos de progressão e pro-
jetos de lei do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS-PP e 
um projeto de resolução do PAN sobre o mesmo tema. 
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Sindicato do MP 
contesta "critérios 
à medida" 
Regulamento de movimento e promoção 
de magistrados recebe parecer negativo 

Nelson Morais 
justica@jn.pt 

MINISTÉRIO PÚBLICO  O pre-
sidente do Sindicato dos 
Magistrados do Ministério 
Público, António Venti-
nhas, criticou ontem o pro-
jeto de regulamento do mo-
vimento de procuradores, 
afirmando que vai "perpe-
tuar" a falta de "regras uni-
versais e abstratas" nas 
progressões na carreira e na 
seleção de magistrados para 
os departamentos mais sen-
síveis. 

"Em vez de criar critérios 
gerais e abstratos, permite 
criar critérios à medida de 
candidatos", disse António 
Ventinhas ao JN, sobre o 
projeto de regulamento em 
discussão pública. 

Para o sindicato, a grande 
falha do projeto de regula-

  

mento é remeter para crité-
rios a fixar em cada aviso de 
abertura do movimento 
anual, ao invés de estabele-
cer critérios estáveis e dura-
douros. O documento, que 
vai regulamentar o Estatu-
to do MP aprovado em 2019, 
era uma oportunidade de 
mudar para melhor, mas 
opta por "perpetuar o que 
tem corrido muito mal", 
protesta Ventinhas. 

Segundo o dirigente sindi-
cal, o problema vai fazer-se 
sentir na seleção de magis-
trados para os principais de-
partamentos de investiga-
ção criminal, mas também 
afetará as promoções à cate-
goria de procurador-geral-
-adjunto, matéria que, con-
tra a vontade do sindicato, é 
tratada no regulamento do 
movimento (e não no Esta-
tuto do MP). •  N. M. 

Ventinhas protesta por falta de critérios estáveis 
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o  

LIBE R 

Uber planeia despedir 
30% dos trabalhadores 
de Lisboa 

A Uber implementou em Por-
tugal um plano que prevê o des-
pedimento de 30% dos 500 tra-
balhadores da multinacional 
norte-americana no Centro de 
Excelência de Lisboa. Em causa 
está o posto de trabalho de cerca 
de 150 pessoas que integram o 
centro na capital, a partir do 
qual a empresa presta apoio 
operacional a outros países e em 
vários idiomas, avançou o jor-
nal online 'Eco' e confirmou o 
Jornal Económico. 
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PARLAMENTO 

Partidos preparam 
uma longa lista 
de alterações 

Mais apoios aos trabalhadores e às empresas 
e reforço do SNS são propostas que a oposição 
pretende incluir no Orçamento Suplementar. 

ÁSIA ATAÍDE E JOANA ALMEIDA 
aataide@jornaleconomico.pt 

O recém-empossado ministro das 
Finanças, João Leão, passou o pri-
meiro teste e viu aprovado na gene-
ralidade o Orçamento Suplementar, 
desenhado ainda com o ex-ministro 
Mário Centeno. No entanto, os avi-
sos ao Governo ficaram dados: os 
partidos têm propostas que querem 
ver concretizadas na especialidade 
para garantir a viabilização na vota-
ção final global, a 3 de julho. 

Entre os partidos da oposição é já 
conhecida urna vasta lista de propos-
tas com vista a introduzir alterações 
à proposta orçamental, apesar do pe-
dido de contenção do Governo (veja 
as principais no quadro ao lado). 
Logo após ser aprovado o Orçamen-
to Suplementar, o PCP revelou "o 
primeiro lote" de 20 propostas de al-
teração. A proteção dos trabalhado-
res e o investimento no Serviço Na-
cional de Saúde (SNS) são algumas 
das prioridades. O PEV acompanha 
as propostas e pede uma maior apos-
ta na reciclagem. 

Também o BE deixou claro que 
vai insistir nos apoios a quem mais 
precisa, sobretudo aos trabalhadores 
temporários e precários. E a proibi-
ção de apoios públicos a empresas 
com sede ou com filiais em paraísos 
fiscais, bem como com acionistas se-
diados em offshores. 

À direita, o PSD diz que "não vai 
inundar a especialidade com propos-
tas" e foca a atenção em apenas duas: 
que o Governo garanta o pagamento 
do Estado a fornecedores em 30 dias e 
reforce o apoio ao domicílio. Já o 
CDS-PP quer rever as tabelas de re-
tenção na fonte do IRS, criar urna 
conta-corrente entre Estado e contri-
buintes e garantir que o setor privado 
e social possam ajudar a dar resposta 
às longas listas de espera do SNS. 

Com os votos a favor apenas do 
PS, o Orçamento Suplementar foi 
viabilizado, na generalidade, com a 
abstenção do PSD, BE, PCP, PEV e 
da deputada não inscrita Joacine Ka-
tar Moreira. Já o CDS-PP, Chega e 
Iniciativa Liberal votaram contra. Os 
partidos têm até 24 de junho para 
apresentar propostas na especialida-
de, que serão votadas entre os dias 30 
e31 de junho. • 

PSD 
• Pagamento do Estado 
a fornecedores em 30 dias; 
• Incluir nos Serviços de Apoio 
Domiciliário (SAD) serviços médicos 
e de enfermagem; 
• Reforço dos fundos destinados 
aos serviços de ação social no 
ensino superior; 
• Alargamento dos critérios de 
candidatura a bolsa de ação social 
da Direção Geral do Ensino Superior 
(DGES). 

BE 
• Redução do IVA da eletricidade 
para o consumo até 150 kWh; 
• Proibir apoios públicos a 
empresas com sede ou com filiais 
em paraísos fiscais, bem como com 
acionistas com sede em 'offshores'; 
• Aumento temporário da taxa da 
derrama para as grandes empresas; 
• Alargamento do acesso ao 
complemento de estabilização aos 
trabalhadores temporários e precários. 

PCP 
• Suspensão total dos 
despedimentos durante a crise 
causada pela pandemia; 
• Criação de um apoio social 
extraordinário para os indivíduos que 
não têm outra proteção social; 
• Criação de um suplemento de 
20% para os trabalhadores dos 
serviços essenciais; 
• Transição para efetivos os 
trabalhadores contratados na saúde 
durante a pandemia. 

CDS-PP 
• Revisão das tabelas de retenção 
na fonte do IRS; 
• Criação de uma conta-corrente 
entre Estado e contribuintes; 
• Introdução de um mecanismo de 
recuperação das listas de espera no 
SNS que envolva o setor público, 
privado e social. 

PEV 
• 'Lay-off' sem penalização salarial: 
• Criação de fundo de tesouraria 
para as micro, pequenas e médias 
empresas: 
• Aposta na reciclagem para 
resolver problemas ambientais e 
contribuir com postos de trabalho. 

CHEGA 
• Extinção de todos os organismos 
públicos que possam ser extintos 
como forma de redução da despesa 
pública orçamental: 
• Proceder a alterações orçamentais 
resultantes de operações não 
previstas no orçamento inicial de 
entidades públicas devido à Covid-19. 
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EUDAIMONIA 

Amor à TAP, amor a Portugal 

PAULO GONÇALVES MARCOS 
Presidente da direção 
do Sindicato Nacional 

dos Quadros e Técnicos Bancários 

Não me esqueço da primeira vez 
que andei de avião, ainda criança, e 
da emoção que envolveu essa ex-
periência. Enquanto português, 
tenho pela TAP um especial cari-
nho, aliás tal como muitos portu-
gueses, tendo em conta o seu papel 
crucial na ligação com a diáspora 
dispersa por três continentes. 

Isto dito, o que me importa en-
quanto cidadão e contribuinte é o 
carácter estratégico da TAP, pelo  

volume de emprego que gera direc-
tamente e, de forma indirecta, nas 
empresas situadas a montante ou a 
jusante da cadeia de valor do sector 
onde actua. A TAP é uma empresa 
estratégica também pelas tecnolo-
gias que usa e desenvolve, pelas téc-
nicas de gestão avançadas susceptí-
veis de serem replicadas por outras, 
pelos impostos que aqui paga, pela 
acumulação de capital físico e in-
tangível que deixa em Portugal e 
pelas pessoas que desenvolve. 

Interessam-me as questões rela-
cionadas com a eficiência, e por 
isso a iniciativa e a gestão privada 
tendem, com excepções, derivadas 
de falhas de mercado, a produzir 
melhores soluções. Mas além disso 
valorizo também os aspectos dis-
tributivos decorrentes da riqueza 
criada pela maior eficiência e o seu 
impacto sobre a coesão e o desen-
volvimento social. 

Por tudo isto, e por muito mais, 
entendo mal a antipatia de alguns em  

relação a uma ajuda estatal à TAP. 
Uma antipatia ainda mais dificil de 
perceber se se reparar que diversos 
países europeus não hesitaram em 
ajudar as suas companhias aéreas. 

Na última década, a TAP foi uma 
peça central na aproximação que fez 
ao Brasil, o facto estratégico mais 
marcante dos últimos 70 anos na re-
lação bilateral. A TAP desempe-
nhou um papel estratégico com bru-
tal impacto diplomático, económi-
co, demográfico e social. Em poucos 
anos, no Brasil passámos a ser vistos 
como um país que valia a pena visi-
tar, viver, investir e adquirir produ-
tos. Mais recentemente, o mesmo 
movimento estava a ocorrer na rela-
ção com os EUA. Acresce que a 
TAP, com a sua dinâmica empresa-
rial e estratégica, catalisou a trans-
formação do aeroporto de Lisboa no 
maior polo empregador do país. 

Comparar o papel estratégico 
que a TAP tem desempenhado, em 
benefício do interesse nacional, 

Página 71



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 4,75 x 12,01 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 87115356 19-06-2020

com o papel no mercado das com-
panhias low cost.  só pode ser igno-
rância ou desonestidade intelectual. 

Uma empresa estratégica é do 
interesse de toda a sociedade. Não 
é um assunto que interesse apenas 
aos accionistas e aos gestores por 
eles nomeados, mas diz respeito a 
todos os stakeholders: aos trabalha-
dores, organizados pelos sindica-
tos, aos clientes, aos fornecedores 
e aos cidadãos representados pelo 
Estado. Uma empresa estratégica 
não pode depender da vontade ex-
clusiva dos accionistas e nenhum 
stakeholder se pode demitir das 
suas responsabilidades, sejam elas 
companhias aéreas, na área das in-
fraestruturas, concessionárias de 
serviços públicos, ou bancos. 

Desenganem-se todos aqueles que 
pensam em aproveitar a pandemia 
para, no recato dos seus gabinetes de 
administração, ignorarem ou me-
nosprezarem os legítimos interesses 
dos trabalhadores, ou da sociedade 
onde se inserem, desenhando rees-
truturações que transferem de forma 
assimétrica os custos para os outros. 
Nem pensem que o vão conseguir fa-
zer e muito menos pela calada. • 

O autor escreve de acordo 
com a antiga ortografia. 
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AERONÃUT§CA 

LAUAK VAI FAZER 
DESPEDIMENTOS 

A Lauak, filial da multina-
cional francesa da indústria 
aeronálticajá comunicou 
ao SUES U a intenção de 
fazer o despedimento cole-
tivo de 197 trabalhadores 
na fábrica de Setúbal e de 
36 trabalhadores em Grân-
dola.Aempresa tem um to-
tal de 702 trabalhadores. • 
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Opinião

A pobreza tem há muito em 

Portugal uma dimensão que a todos 

deve preocupar e que justi ca que 

os cidadãos unam a sua voz num 

protesto forte, premente e 

continuado, exigindo das 

autoridades do país que inscrevam 

o combate à pobreza como 

primeira prioridade. A pandemia 

do coronavírus acentuou aos olhos 

de todos a vulnerabilidade dos 

grupos mais desfavorecidos da 

sociedade portuguesa, reforçando, 

infelizmente, que a pobreza é, 

indubitavelmente, o principal 

problema do país. É essencial que 

as entidades sobre as quais recai a 

responsabilidade de enfrentar o 

problema não tenham dúvidas em 

de ni-lo como tal — a prioridade 

das prioridades. Aliás, o esforço 

redistributivo da proteção social 

nos últimos anos conseguiu reduzir 

algumas desigualdades e é o sinal 

mais claro e evidente do caminho 

que deve ser trilhado e reforçado. 

Segundo dados da OCDE, 

Portugal é dos países desenvolvidos 

onde é mais difícil sair da pobreza 

ou, do outro lado, deixar de ser rico. 

É por isso que pode demorar cinco 

gerações para que as crianças 

pertencentes a uma família que 

esteja na base da distribuição de 

rendimentos consigam um salário 

médio. Se a condição dos pobres e a 

da pobreza em si mesmas são 

su cientes para gerar um clamor 

que nos faça exigir mais medidas e 

medidas mais e cazes, 

consideremos ainda que esta 

pandemia está a provar que uma 

sociedade é tão mais segura do 

ponto de vista sanitário quanto 

menores forem as desigualdades 

dos seus membros. 

Segundo dados de 2018, a 

sociedade portuguesa é composta 

por uma população em que 21,6% 

das pessoas vivem em risco de 

pobreza ou exclusão social. Deste 

universo vulnerável, 60% residem 

no Norte ou Centro de Portugal e 

17,3% têm menos de 18 anos. Os 

Açores têm 36,4% da população em 

risco de pobreza ou exclusão e a 

Madeira 31,9%. 

As mulheres são mais vulneráveis: 

24% estão em risco. Esta face 

feminina da pobreza e da exclusão 

encontra-se também escondida 

noutras dimensões, tais como nas 

famílias monoparentais e nos idosos 

que vivem sós, em que esse risco se 

aproxima ou ultrapassa um terço 

destas populações. 

A pobreza ou exclusão social 

atinge uma proporção alarmante 

dos desempregados: 58,4%. 

Desemprego, baixa intensidade 

laboral, ausência de recursos 

nanceiros, di culdades no acesso a 

educação de qualidade e a cuidados 

de saúde ou más condições de 

alojamento vivem de mão dada com 

a pobreza. Agora, com a pandemia, 

tudo isto está a agravar-se a todos os 

níveis materiais, no acesso a 

alimentação saudável, a educação 

de qualidade, a cuidados de saúde 

básico ou a um alojamento digno, 

como se agravará também a nível 

social o estigma, a vergonha, a 

discriminação, o isolamento e a 

exclusão. Temos é de impedir que se 

agrave a esperança em obter 

sucesso neste combate e impedir 

também que a indiferença ou 

desleixo das autoridades deixe os 

pobres mais pobres. A sociedade 

tem de ser mais respeitadora dos 

direitos humanos de todos e exigir o 

exercício da verdadeira democracia. 

A multidimensionalidade do 

fenómeno da pobreza tem de ser 

reconhecida pelos programas 

políticos e dar lugar a respostas 

integradas que mobilizam 

competências e recursos de diversas 

especialidades e parcerias. 

Convocamos todos a que unam 

esforços. Esqueçam divergências, 

encontrem pontos de con uência e 

lutem por programas sociais que 

contribuam para um maior 

consequentemente os elementos 

centrais a apoiar neste combate. É 

particularmente aconselhável 

repensar o modelo de atribuição do 

rendimento social de inserção, 

tendo em consideração o 

conhecimento cientí co atualmente 

existente, nomeadamente na área 

das neurociências, e visando uma 

intervenção e caz e libertadora do 

ser humano. 

4. A população portuguesa está 

envelhecida. É premente promover 

e cazmente medidas que 

conduzam a um melhor equilíbrio 

geracional, sem o que não se 

atenuarão as diferenças que 

contribuem para o aumento da 

pobreza e para o que se destacam as 

medidas conducentes ao aumento 

da taxa de natalidade e as 

direcionadas para um devido 

acolhimento migratório. 

5. A pobreza concentra-se 

sobretudo nas grandes cidades. 

Temos de promover o interior do 

país e encontrar medidas que 

ajudem a xar e atrair população, 

discriminando positivamente os que 

optarem por fazer a sua vida longe 

dos grandes centros, 

nomeadamente de Lisboa e Porto. 

6. As empresas desempenham 

um papel fundamental no 

desenvolvimento socioeconómico. 

É aconselhável apoiar as que 

garantam o primeiro emprego aos 

jovens e sobretudo as que não só o 

façam com salários dignos que 

tenham em conta as habilitações dos 

seus colaboradores, como invistam 

em políticas de responsabilidade 

social e sustentabilidade. 

7. O assegurar de cuidados de 

saúde representa outra dessas 

vertentes. Importa garantir que o 

sistema de saúde, em qualquer 

forma da sua evolução, protege os 

mais pobres, sobretudo as pessoas 

idosas, as crianças e os doentes 

crónicos, garantindo que lhes são 

assegurados os cuidados de saúde 

de que necessitam, nomeadamente 

consultas e intervenções cirúrgicas 

em tempo útil. 

8. O direito a uma habitação digna 

deve ser assegurado. Devem em 

particular ser garantidas condições 

de salubridade e de qualidade de 

água, tão associadas a problemas de 

saúde de quem vive em condições 

precárias.  

9. Também a justiça deve ser 

acessível a todos. Realmente efetiva. 

É preciso ir mais longe na garantia 

de que mesmo os mais pobres 

podem aceder ao direito e aos 

tribunais. 

10. O impacto social da 

reorganização de serviços de 

interesse público, sejam públicos ou 

privados, deve ser sempre 

cuidadosamente ponderado. 

Potenciais deslocalizações de 

serviços — públicos e privados — 

devem ser feitas sem que os mais 

necessitados vejam afetados os seus 

interesses, garantindo-se 

mecanismos de substituição para 

que não sejam prejudicados. 

Em suma, temos de garantir uma 

política social solidária com uma 

ação multidisciplinar e integrada 

junto das famílias pobres, 

combatendo os problemas 

estruturais que estão na origem da 

pobreza, não se limitando essa ação 

à mera distribuição de recursos, 

muitas vezes parcos e mesmo assim 

sujeitos a um racionamento 

frequentemente questionável. Mas 

este combate não pode ser apenas 

travado pelos órgãos do Estado. É 

um combate nosso, de todo o 

Portugal. 

Esta tem de ser uma causa 

nacional em que todos apostem 

tudo.

Carta aberta aos poderes políticos 
sobre a pobreza em Portugal

Subscrevem: 
Pe. Agostinho Jardim Moreira, 
presidente da Rede Europeia 
Anti-Pobreza/ EAPN; Ana Flor, 
Conselho Social (CS)  EAPN 
Funchal; António Monteiro,  
CS Lisboa; Carla Feliciano,  
CS Funchal; Carlos Maurício 
Barbosa, CS Porto; Carlos Silva, 
CS Funchal; Guilherme 
Figueiredo, CS Porto; 
Guilhermina Maria Rego,  
CS Porto; João Pedro Tavares, CS 
Lisboa; José Antunes Calçada, 
CS Lisboa; José Leite Pereira, CS 
Porto; Luísa Valle, CS Lisboa; 
Manuel Barros, CS Porto; Manuel 
Fontes de Carvalho, CS Porto; 
Manuel Sobrinho Simões, CS 
Porto; Maria Amélia Ferreira, CS 
Porto; Maria Joaquina Madeira,  
CS Lisboa; Maria José Morgado, 
CS Lisboa; Mariana Pinto da 
Cruz, CS Funchal; Miguel Pavão, 
CS Porto; Paula Guimarães, CS 
Lisboa; Pedro Barbas Homem, 
CS Lisboa; Ricardo Andrade 
Silva, CS Funchal; Sebastião 
Feyo de Azevedo, CS Porto

bem-estar da população que vive 

enredada na miséria em que nasceu 

ou para que foi atirada e em apoios 

inconsequentes e insu cientes. 

Lembramos que a Assembleia da 

República aprovou em 4 de julho de 

2008 a Resolução n.º 31, em que 

“declara solenemente que a pobreza 

conduz à violação dos direitos 

humanos”.  

A pobreza não mata apenas os 

pobres. A prazo ela matará também 

a democracia. É por isso urgente 

fazermo-nos ao caminho, propondo 

que se re ita e se aja sobre dez áreas 

fundamentais, independentemente 

dos ciclos políticos: 

1. As políticas públicas devem ter 

o indivíduo como preocupação 

central. Devem orientar-se para o 

crescimento socioeconómico 

vocacionado para o 

desenvolvimento e bem-estar de 

todos os cidadãos. 

2. A educação tem de chegar a 

todos. A sociedade não tem 

conseguido esbater as diferenças 

que a proveniência social tem 

determinado, particularmente em 

tempo de uma crise que agudizou as 

desigualdades educativas. Os jovens 

pobres devem ter assegurados os 

mesmos direitos de acesso ao ensino 

que os mais favorecidos e o Governo 

deve garantir-lhes um especial 

acompanhamento nas atividades 

escolares.  

3. Os apoios à infância constituem 

outra vertente fundamental da luta 

contra a pobreza. Importa reforçar a 

intervenção junto das famílias 

carenciadas com crianças, na 

medida em que famílias pobres são 

o foco de pobreza e 

ADRIANO MIRANDA
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criatividade para reorganizar o ensino em 

face da pandemia. Algumas escolas estão 

abertas em dias alternados, horários 

parciais, com aulas ao ar livre. Na Bélgica, a 

opção no ensino secundário foi chamar às 

escolas apenas os alunos que em fevereiro 

estavam com maior di culdade de progresso 

na aprendizagem. Houve quem mudasse de 

ideias. De novo na Bélgica, onde inicialmente 

apenas os alunos do sexto ano iam regressar 

às escolas por estarem em m de ciclo, o 

Governo acabou por voltar atrás e colocar 

todas as crianças do ensino básico na escola 

com horário normal e turmas completas. 

Macron, que tinha as 

escolas abertas a 

meio gás, anunciou 

esta semana que a 

partir de 

segunda-feira todos 

os alunos do 

primário e 

secundário vão estar 

na escola de forma 

obrigatória, com 

horário completo. 

E no ano letivo que 

aí vem? Por 

enquanto, o que está 

anunciado é um 

programa de 400 

milhões para 

equipamento digital. 

Mas caramba, se o 

ensino à distância 

funciona tão mal, 

será apenas por falta 

de equipamento? A 

equipa do 

economista Raj 

Chetty, da 

Universidade de 

Professora de Economia na Nova SBE. 
Escreve à sexta-feira

A verdadeira Liga dos Campeões é a educação

M
uitas vozes se levantaram a 

denunciar o silêncio e inação 

do Ministério da Educação. 

Correndo o risco de esquecer 

algumas pessoas, Alexandre 

Homem Cristo, Carla Castro, 

Fernando Alexandre, João 

Miguel Tavares, Luís 

Aguiar-Conraria, Maria João 

Marques, todos escreveram, 

alguns repetidamente, sobre a forma como 

seis meses sem escola comprometem o 

futuro de uma geração. Hoje, junto-me ao 

coro de indignadas e indignados. 

No site da UNESCO, há uma página 

dedicada aos encerramentos de escolas 

devidos à pandemia de covid-19. O mapa 

animado permite segui-los ao longo do 

tempo. No nal de março, o mundo todo 

surge coberto por um manto roxo (escolas 

encerradas em todo o país), com muito 

poucas exceções cor-de-rosa (escolas 

encerradas em algumas regiões do país). 

Nessa altura, 91,3% das alunas e alunos do 

mundo estavam fora da escola. A partir de 

dia 10 de abril, começam a surgir manchas 

azuis, que é a cor dos países que reabriram 

escolas. 

Na quarta feira, sobravam 62,3% dos 

alunos afetados por encerramento de 

escolas. Uma parte substancial destes está 

nos continentes sul-americano e africano, 

onde persiste um encerramento quase total 

das escolas. Em África, é uma catástrofe 

humanitária. Durante a epidemia do ébola, 

houve um aumento de abusos sexuais e 

gravidezes nas adolescentes. Esta semana 

houve um apelo de várias organizações, 

devido ao risco acrescido de mutilação 

genital por as meninas estarem fora da 

escola. Mas não é só em África que a escola é 

um instrumento de controlo social para 

situações de risco. Na semana passada, a 

Confederação Nacional de Ação Sobre o 

Trabalho Infantil anunciou um preocupante 

aumento nas denúncias de situações de 

crianças que estão a trabalhar, sobretudo na 

restauração. Também há um agravamento 

da violência doméstica, que vitimiza 

especialmente mulheres e crianças. 

Ainda segundo o site da UNESCO, neste 

momento, na Europa, a norma é ter escolas a 

funcionar. Vários países já abriram todas as 

escolas: França, Suíça, Áustria, Croácia, 

Estónia, Suécia, Noruega. Todos os outros, à 

exceção de Portugal, Itália e Irlanda, estão 

abertos de forma “localizada”, que é como 

quem diz, com algumas partes do país 

fechadas e outras não. Fazemos, portanto, 

parte da minoria de três países com escolas 

encerradas. 

Em todos estes países, foi necessária 

Harvard, teve acesso a informação da 

plataforma de ensino de matemática à 

distância Zearn, que já era utilizada por 

muitas escolas antes do con namento. O 

grá co mostra o número de sessões 

completadas numa semana de 

con namento, comparadas com o 

pré-con namento, por código postal. Ou 

seja: 0% quer dizer que não mudou nada, 

-60% quer dizer que há uma quebra de 60% 

no progresso das crianças. Os resultados 

estão à vista: os códigos postais 

correspondentes a zonas mais ricas tiveram 

uma pequena quebra inicial, mas os jovens 

rapidamente se adaptaram à nova realidade 

e voltaram ao progresso pré-covid. Já nas 

áreas geográ cas medianas ou pobres as 

quebras atingem 60%. Se isto se explicasse 

por falta de meios técnicos, seria demasiado 

fácil. O problema é que nas famílias com 

menos educação, empregos menos exíveis 

Na Europa, 
fazemos agora 
parte da 
minoria de três 
países com 
escolas 
encerradas. No 
meio disto tudo, 
onde está o 
ministro da 
Educação?

e maiores angústias económicas ligadas à 

crise, as crianças estão sem ajuda frente ao 

ecrã. 

Para colmatar o atraso das crianças 

desfavorecidas, são precisas horas de 

contacto presencial com docentes. É por isto 

que em Inglaterra o Governo vai organizar 

programas de recuperação no verão e já 

anunciou um plano de contratação de 

tutores (se preferir, explicadores) para 

colocar nas escolas em setembro, ao serviço 

dos alunos que perderam o comboio da 

aprendizagem nestes meses de 

con namento. Segundo a Direção-Geral de 

Estatísticas de Educação e Ciência, na 

publicação “Per l do Docente” do ano letivo 

2017/2018, os docentes com mais de 50 anos 

são 48% no terceiro ciclo, 52% no segundo, 

38% no primeiro e 51% no pré-escolar. Em 

face do risco da covid-19 ligado à idade, por 

aqui é mesmo urgente reforçar recursos 

humanos, em vez de comprar Magalhães. 

No meio disto tudo, onde está o ministro 

da Educação? Pode ser que tenha excelentes 

razões para não acompanhar os seus 

parceiro europeus na abertura das escolas. 

Mas então tem obrigação de as partilhar 

connosco. Pode ser que tenha informação 

sobre o sucesso do ensino à distância 

diferente da que tem sido anunciada, a 

última das quais pela própria Fenprof, que 

dizia que mais de metade dos professores 

não conseguia contactar com todos os seus 

alunos. Duvido. Uma das partes mais 

inaceitáveis do silêncio do ministro é a 

absoluta falta de estatísticas o ciais sobre o 

grau de cobertura do ensino à distância. Será 

mesmo que Tiago Brandão Rodrigues não 

quer saber? Ou será que os números que tem 

na secretária são tão maus como os da 

Fenprof e ele não quer que nós saibamos? 

A nal, não era preciso procurar muito 

para encontrar o ministro da Educação. 

Estava na quarta-feira em Belém 

regozijando-se com o país político em peso 

devido à escolha de Portugal para acolher 

meia dúzia de jogos de futebol. O espetáculo 

mediático, em direto do Palácio de Belém, 

foi confrangedor. Nada menos do que o 

Presidente da República, o 

primeiro-ministro, o presidente da 

Assembleia da República, o presidente da 

Câmara Municipal de Lisboa, o ministro da 

Economia, a ministra da Saúde e ainda o 

secretário de Estado da Juventude e do 

Desporto. Para além de Tiago Brandão 

Rodrigues, claro. Que ele sabe o que 

realmente importa para o futuro do país e 

não ia perder esta festarola. Senhor ministro: 

a verdadeira Liga dos Campeões é a 

educação. Já chega de ngir que não é 

consigo. 

Fonte: Zearn PÚBLICO
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O mercado laboral é terreno de bata-

lha dos comunistas desde há muito e 

a luta intensi cou-se no início da pan-

demia, por ser preciso responder a 

problemas graves como despedimen-

tos e suspensão da actividade empre-

sarial. E há-de continuar na discussão 

do Orçamento Suplementar e até para 

além disso. Porque, a rma a deputa-

da Diana Ferreira, a crise criada pela 

covid-19 veio pôr a nu os problemas 

estruturais da economia portuguesa 

e que, de forma clara, assolam o mer-

cado de trabalho: baixos salários, 

precariedade, perda de direitos. 

“A nossa intenção é confrontar o 

Governo com a realidade que temos, 

com as soluções que é preciso arran-

jar para já e para o futuro, e com a 

disponibilidade que tem para fazer 

um caminho que melhore as condi-

ções de vida dos trabalhadores”, des-

creve ao PÚBLICO a deputada do PCP, 

sobre a interpelação ao executivo que 

o partido marcou para hoje, sob o 

tema “Protecção, direitos e salários 

dos trabalhadores do actual contexto 

económico e social”. Porque são pre-

cisas medidas para aplicar já, com o 

novo orçamento, e responder à crise 

trazida pela pandemia que deixou 

milhares de pessoas no desemprego 

ou com rendimentos cortados e 

empresas em di culdades; mas tam-

bém são necessárias políticas para o 

médio e longo prazo, que mudem a 

face do sector laboral. “Precisamos 

fazer o combate imediato e a corrida 

de fundo.” 

“Hoje temos uma realidade em que 

se acentuaram as desigualdades e os 

despedimentos – serão mais cem mil 

os inscritos nos centros de emprego e, 

em Junho, aumentam a uma média 

diária de 1606 desempregados –, mas 

também outras formas de exploração. 

Temos o problema estrutural da pre-

cariedade e, embora seja difícil conta-

bilizar, estima-se que entre vínculos 

precários, falsos recibos verdes, tra-

balhadores de empresas de trabalho 

temporário e outsourcing, trabalhado-

res à peça, ao dia ou à hora, falsas bol-

PCP quer respostas já do Governo 
para trabalho e salários

tou na primeira semana de Junho, 

porque várias medidas não estão no 

orçamento. E se a curto prazo é 

imprescindível assegurar rendimento 

e trabalho, a médio e longo prazo é 

preciso estabilidade, valorização 

signi cativa dos salários, e mais direi-

tos – revogando várias normas gravo-

sas da lei laboral como a caducidade 

da contratação colectiva, as adapta-

bilidadades e o banco de horas, repor 

o princípio do tratamento mais favo-

rável, descreve Diana Ferreira. 

Por isso, o partido vai insistir, entre 

outras medidas, na proibição dos des-

pedimentos para as empresas que 

acedam a qualquer apoio do Estado, 

na criação da medida extraordinária 

para quem perdeu rendimentos e não 

tem acesso a protecção social (como 

os trabalhadores independentes e 

informais), na eliminação dos prazos 

para acesso ao subsídio social de 

desemprego, no aumento e alarga-

mento do abono de família e no paga-

mento integral do salário a quem está 

em layoff. 

Aliás, Diana Ferreira diz mesmo 

que o layoff, que abrangeu 800 mil 

trabalhadores, é apenas um paliativo 

para a crise e foi sobretudo usado por 

grandes empresas — embora o Gover-

no continue a não revelar quantos 

correspondem aos diversos patama-

res de empresas. E prevê-se que nos 

próximos meses, com a retoma da 

actividade, muitos desses trabalhado-

res acabem mesmo por perder o 

emprego — e “isso precisa ser trava-

do”, defende a deputada. Além disso, 

o pagamento do layoff está a ser feito 

pelo regime contributivo da Seguran-

ça Social “que assume uma responsa-

bilidade que muitas empresas que 

acumularam lucros durante o ano 

agora não assumem”. 

Um cenário que põe em risco a sus-

tentabilidade do sistema. É preciso, 

por isso, retirar este encargo da Segu-

rança Social (e passá-lo para um fun-

do criado pelas Finanças) e também 

não permitir isenção de TSU às 

empresas para impedir quebra das 

receitas do sistema – as que têm di

culdades devem ser ajudadas de outra 

forma, diz a deputada. Mas as melho-

res medidas são a criação de emprego 

e a valorização dos salários. E neste 

âmbito o PCP mantém a luta pelo 

salário mínimo nacional de 850 euros 

— procurando um compromisso do 

Governo para, por exemplo, um 

faseamento em que se chegasse a esse 

valor no nal da legislatura — e pelo 

aumento salarial para a função públi-

ca no próximo ano apesar da crise.

Interpelação
Maria Lopes

Apoios para vencer a 
pandemia e mudança 
estrutural no mundo 
laboral: PCP pede sprint  
e corrida de fundo

ANNA COSTA

A deputada comunista Diana 
Ferreira calcula que a 
precariedade laboral seja a 
realidade de “um milhão de 
trabalhadores, ou seja, 20 a 25% 
da população activa” 
portuguesa

maria.lopes@publico.pt

sas de investigação e outras formas 

imaginativas de trabalho, sejam cerca 

de um milhão de trabalhadores, ou 

seja, 20 a 25% da população activa”, 

descreve a deputada do PCP. Os pre-

cários foram os primeiros a serem 

dispensados logo no início de Março, 

como os que estavam em período 

experimental (permitido e alargado 

pela última revisão laboral do PS), sem 

qualquer protecção social ou indem-

nização. “Temos que combater a pre-

cariedade, não para a mitigar mas para 

a erradicar, tal como se assumiu em 

relação ao trabalho infantil.” 

“É preciso garantir resposta urgen-

te a estes casos e o PCP tem apresen-

tado várias propostas, mas muitas 

foram chumbadas. E vamos continuar 

a insistir” também no Orçamento do 

Estado Suplementar (OES). Sobretu-

do porque o Governo parece ter-se 

esquecido do que inscreveu no Pro-

grama de Estabilização (também por 

sugestão dos partidos) que apresen- Página 76


