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ENSINO SUPERIOR 

DOENTES COVID-19 
O Governo está a pon-
derar que alunos com 
Covid-19 que façam aos 
exames na 29 fase se 
possam candidatar à 1.a 
fase de acesso ao Supe-
rior, anunciou ontem. 
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Contratação de novos profissionais para o Serviço Nacional de Saúde vai ter abertura de concursos em 30 dias 

Adicional sobre 
osetor bancário 
segue em frente 

G A criação de um adicional 
de solidariedade sobre o setor 
bancário, cuja receita, esti-
mada em 33 milhões de eu-
ros, é consignada ao Fundo 
de Estabilização Financeira 
da Segurança Social, foi on-
tem aprovada no Parlamen-
to. A medida, que consta da 
proposta de Orçamento do 

Verba será para a Segurança Social 

Estado Suplementar recolheu 
os votos a favor do PS, PCP, 
BE e PAN, a abstenção do PSD 
e os votos contra do CDS e da 
Iniciativa Liberal. • 

ORÇAMENTO 

Saúde no Suplementar 
do reforço ao chumbo 
SIM °Aprovadas propostas de baixas por Covid-19 pagas a 100% e concursos para o SNS abertos em 
30 dias NÃO Chumbado bónus salarial para profissionais de saúde que combatem a pandemia 

JOAO MALTEZ 

Baixas por doença para as 
pessoas infetadas com 
Covid-19 pagas a 100%, 

da autoria dó Bloco de Esquer-
da, ou a abertura de concursos 
em 30 dias para a contrata-
ção de profissionais para o Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS), 

-defendida pelo PCP, foram duas 
das medidas de alteração ao Or-
çamento Suplementar aprova-
das ontem pelos deputados. Fo-
ram contudo chumbadas qua-
tro propostas para criar suple-
mentos salariais para os profis-
sionais que estão na linha da 
frente contra a pandemia. 

No primeiro dia de votações 
em sede de comissão de Orça-
mento e Finanças, o setor da 
saúde esteve em destaque, ou 
não fosse este um retificativo 
ditado pelo aparecimento do 
inovo coronavírus, mas as pro-
postas do BE; do PCP, do Chega 
e da deputada independente 
Joacine Katar Moreira para dar 
um bónus a médicos, enfermei-
ros e outros profissionais de 
saúde envolvidos no combate à 
Covid-19 ficaram pelo cami-
nho. O PS votou contra, o PSD e 
oCDS abstiveram e os restantes 
partidos com assento na comis-
são de Finanças (PAN, Iniciati-
va Liberal, PCP e Bloco) vota-
ram a favor. 

4  Já relativa-
mente às me-
didas destina-
das especifi-
camente às 
famílias, o final dos trabalhos fi-
cou ainda marcado pela altera-
ção do sentido de voto nas pro-
postas do BE, PCP e Verdes de 
redução da mensalidade das 

'creches das famílias com que-
bra de rendimentos, acabando 
por ditar o seu chumbo. 

Inviabilizadas foram igual-
mente, cornos votos contra do 
PS, as propostas do BE e do Che-
ga para a descida imediata do 
IVA da energia. Os socialistas já 

tinham ante-
cipado esta 
possibilidade 
de deixar a 
baixa do IVA, 

permitida por Bruxelas, para 
mais tarde. 

As votações das propostas de 
alteração ao Orçamental na es-
pecialidade terminam hoje. A 
votação final global do docu-
mento está marcada para a pró-
xima sexta-feira. • 

BAIXA DA MEN SAUDADE 
NAS CRECHES CHUMBOU, 
DEPOIS DE TE R PASSADO 
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Fernando Medina está no centro de unia disputa de responsabilidades 

Presidente preferiu manter-se à parte 
0 Confrontado ontem com as 
declarações de Fernando 
Medina, Marcelo Rebelo de 
Sousa quis permanecer im-
parcial perante a polémica 
causada pelo presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa. 
"Entendo que a função do 

Presidente da República é a 
de contribuir para que os es-
forços sejam agregados, para 
que a atuação seja conjunta -
dentro do possível. Não pode 
o Presidente criar complica-
ções adicionais às do vírus", 
afirmou o Chefe de Estado. * 

Marcelo 
quis perma-

 

necer à mar-

 

gem do caso 
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M edina ataca chefias 
da Saúde e é criticado 
COMENTÁRIO O  Presidente da câmara diz que situação de Lisboa se deve à incompetência 
dos "responsáveis pela matéria" SILÊNCIO  O Gabinete do primeiro-ministro não comenta 

ANA MARIA RIBEIRO 

F ernando Medina culpou 
as "más chefias e o pouco 
exército" pelo cresci-

mento dos casos de Covid-19 na 
Área Metropolitana de Lisboa. 
Disse ainda que esta região não 
está a conseguir "ganhar a 
guerra" por incompetência das 
autoridades de Saúde. 

"É uma nota direta a todos os 
responsáveis por esta matéria", 
afirmou no seu espaço habitual 
de comentário na TV124. "Ou as 
chefias conseguem em poucos 
dias pôr ordem na casa ou as 
chefias têm de ser reavaliadas", 
acrescentou o presidente da 
Câmara de Lisboa, que provo-
couuma onda de reações às suas 
declarações. 

Rui Rio, líder do PSD, atestou 
que a situação que se enfrenta 

RUI RIO  DIZ QUE TEM DE 
HAVER APOIO TÉCNICO 
PARA DECISÕES POLÍTICAS 

na zona de Lisboa e Vale do Tejo 
é, "no fim, umproblemapolíti-
co" . "O responsável é sempre o 
primeiro-ministro, o anterior 
a ministra, seguindo os secretá-
rios de Estado, a DGS, por aí 
fora", declarou. No entanto, 
lembrou que "tem de haver ca-
pacidade técnica para poder 
aconselhar o poder político" . 

O gabinete de António Costa 
não quis comentar, remetendo 
a resposta para o Ministério da 
Saúde, que se manteve em si-
lêncio. Ao que o CM apurou, 
porém, as declarações de Medi-
na terão sido entendidas pelo 
primeiro-ministro como críti-
cas à Administração Regional 
de Saúde (ARS). A mesma que 
garante que "tem havido 
grande colaboração entre as 
entidades". 

"Autarquia também 
não cumpriu" 

A Associação de Proteção e 
Socorro (Aprosoc) foi das pri-
meiras a reagir às palavras de 
Medina, e contra-atacou. "A 
autarquia de Lisboa também 
não cumpriu exemplarmente 
a sua missão de proteção civil 
que lhe compete", escreveu, 
em comunicado, o presidente 
João Paulo Saraiva.. 

PORMENORES 

PSD quer que se demita 
Ontem, em Assembleia Munici-
pal, o PSD defendeu que Fer-
nando Medina deve assumir que 
esteve mal e pedir a demissão. 

PS diz que é "número" 
A concelhia de Lisboa do PS dis-
se que o pedido de demissão de 
Fernando Medina por parte do 
PSD é "um número político"e 
não tem credibilidade. 

Lembra "papel essencial" 
O bastonário da Ordem dos Mé-
dicos, Miguel Guimarães, lem-
brou que os "autarcas também 
têm um papel essencial no com-
bate das pandemias". 
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CONTA, PESO E MEDIDA. 
MARCOS PERESTRELLO 
Deputado do PS 

QUE DESTINO PARA A TAP? 

Nacionalizar será a melhor opção? 
o dia 3 de junho 
escrevi neste mes-
mo espaço que se a 
privatização da 

TAP feita pelo Governo 
PM/CDS não tinha garantido 
a proteção do interesse na-
cional, também o ajustamen -
to posterior tem estado a re -
velar se insuficiente para 
proteger os interesses do País 
e da empresa. 

A TAP garante a continui 
clacle territorial do País, as li-
gações às comunidades por-
tuguesas espalhadas pelo 
mundo e é responsável pelo 
transporte de milhões de tu - 
ristas. A TAP paga mais de 
750 milhões de euros de salá-
rios por ano, emprega mais  

de urna dezena de milhar de 
trabalhadores qualificados e 
origina milhares de empre-
gos indiretos. Mas a TAP dis-
tingue-se, também, pelo 
contributo de mais de dois 
mil milhões de euros por ano 
para a balança de pagamen 
tos portuguesa, sendo a 
maior exportadora nacional 
de serviços. 

Em 2019, a TAP pagou 326 
milhões de euros de impostos 
e contribuições e, ao contrá -
rio do que muitos pensam, há 
mais de 20 anos que não re-
cebe dinheiro público (o que 
aliás limitou o seu cresci-
mento e modernização). O 
lado positivo da entrada do 
capital privado na Compa-

  

nhia foi a geração de recursos 
que permitiu iniciar um pro-
cesso de modernização e 
crescimento da frota, ala-
vancando a TAP como urna 
referência nas ligações da 
Europa à América do Sul e 
também à América do Norte. 

Não é segredo que a Comis-
são Europeia não simpatiza 
com a participação dos Esta 
dos em transportadoras aé 
roas e não é fácil encontrar 
uma companhia de aviação 
que tenha resistido aos pro-
cessos de reestruturação eu-
ropeus. Tem que se saber a ra-
zão pela qual a TAP não recor-
reu aos apoios permitidos pela 
União Europeia para compen 
sar as perdas provocadas pelo 
C,OVID -19 e procurou outra 
solução que, pelos vistos, não 
está a resultar. A eventual na-
cionalização da TAP é um ca-
minho de altíssimo risco e ele - 
vada responsabilidade políti-
ca, que precisa de ser muito 
bem fundamentado. 

A SV1~ 

FORÇAS ARMADAS 
▪ Desta vez foi um lar em Re-

 

- guengos de Monsaraz. 
Numa situação complexa provo-

 

cada por uma contaminação de ••• 

funcionários e utentes. equipas 
médicas das Forças Armadas 
disseram presente. 

ANDRÉ VENTURA 
Organizou uma manifesta-

 

ção que foi um fracasso, 
servindo apenas para alimentar 
polémicas nas redes sociais. 
Para além das polémicas, não fi-
cou nada a não ser uma reduzida 
participação. 
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O  Passageiros não cumprem o distanciamento e não evitam tocar em superfícies mais expostas 
À saída acumulam-se os utilizadores da Linha de Sintra  e  Comboios com muita afluência 

ii Distanciamento de dois 
metros não é possível" 
CASO  O Governo garante que é "inviável" face às necessidades dos utentes. CM testemunhou o caos 

Pedro Nuno Santos diz que a CP perde12 milhões de euros por mês 

PEDRO RAMOS BICHARDO 

M áquinas táteis sem h i 
gienização constante e 
composições sem capa-

cidade para garantir o distan-
ciamento social. Foi este o ce-
nário testemunhado pelo Cor-
reio da Manhã, ontem de ma-
nhã, em plena hora de ponta. 

No acesso à estação, os postos 
de venda de bilhetes não são 
desinfetados a cada utilização. 
Alguns não têm sequer recibo 
ou bilhetes disponíveis. Já no 
interior da carruagem, numa 
viagem de comboio entre as es-
tações de Agualva-Cacém e 
Lisboa-Rossio, só se deu pela 

TRÊS TRABALHADORES 
DA CP INFETADOS PELO 
NOVO CORONAVÍRUS 
presença do revisor uma única 
vez. Os passageiros acumulam-
-se junto às portas e, nos ban-
cos, não há qualquer sinal que 
impeça os utentesde seguir via-
gem próximos. 

"Não conseguimos num com-
boio ter um distanciamen to so-
cial de dois metros, não é possí-
vel. Tínhamos o comboio a 
transportar muito pouca gente, 
isso é inviável do ponto de vista 
da CP e é inviável do ponto de  

vista das necessidades das po-
pulações, não é possível fazer-
mos isso, por isso é que isto é 
uma questão tão delicada", ad--

 

- 11011/7 ars-  }IMF 

Regresso ainda este mês  

mit iu ontem o ministro das In-
fraestruturas, Peclró Nuno San-
tos. Entre os 2 mil trabalhadores 
da CP que operam dentro das 

El As touradas deverão vol-
tar ainda este mês às princi-
pais praças do País, que irão 
estar limitadas a 50% da lo-
tação, apurou o CM. Numa 
reunião ontem no Ministé-
rio da Saúde, em Lisboa, 
que juntou autoridades de 
Saúde e representantes dos 
empresários do setor, fo-
ram delineadas as condi-

  

composições, há registo de três 
casos de Covid-19, revelou o 
governante, indicando que não 
há nenhum caso de infeção en-
tre os 700 trabalhadores de em-
presas externas de limpeza. 
"Não estou a dizer que não 

haja risco de transmissão no 
comboio, estou a tentar relati-
vizar a questão com informação 
objetiva", frisou Pedro Nuno 
Santos, destacando, preocupa-
do, que a CP, com 100% da 
oferta disponível neste mo-
mento, "está a perder 12 mi-
lhões de euros por mês". 

"Não é por a lotação estar res-
tringida a 2/3, é por falta de 
procura", justifica. o 

ções para a retoma. As pra-
ças de maior dimensão, 
como o Campo Pequeno e 
Alcochete, deverão poder 
reabrir a corridas a partir 
da segunda semana de ju-
lho. Os toureiros serão su-
jeitos a testes à Covid-19. 
As praças mais pequenas 
terão de passar por fiscali-
zação prévia.. 

Touradas de volta com 50% dos lugares 
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Deputados chumbam retribuição a 100% 
G O Parlamento chumbou 
ontem as propostas dos parti-
dos de esquerda que previam 
o pagamento de 100% da re-
tribuição aos trabalhadores 
colocados em layoff. A nova 
medida desenhada pelo Go-
verno, que chegará em agos-
to, reduz a baixa de horário 

possível e a parcela de salário 
que é cortada. Com este novo 
regime e tendo em conta as 
horas trabalhadas, a partir de 
agosto o trabalhador passa a 
receber pelo menos 77% da 
sua remuneração e, a partir de 
outubro, pelo menos 88% do 
seu salário. • 

TRABALHO 

Layoff não trava férias 
e pagamento de subsídio 
GOVERNO O  O pagamento é da responsabilidade do empregador e não tem comparticipação 
REGIME O  Layoff garante dois terços do salário aos funcionários áté um máximo de 1905 euros 
RAQUEL OLIVEIRA 

O
s trabalhadores em 
layoff, com redução ou 

. suspensão total do con-
trato, têm direito à marcação de 
férias e ao respetivo subsídio. O 
pagamento "é da responsabili-
dade do empregador, não ha-
vendo qualquer comparticipa-
ção da Segurança Social", escla-  
receu fonte do gabinete do se- .4,, 
cretario de Estado Adjunto, 
Miguel Cabrita. 

"A redução ou suspensão (do 
contrato de trabalho) não pre-
judica a marcação e o gozo de 
férias, nos termos gerais, ten-
do o trabalhador direito ao pa-
gamento pelo empregador do 
subsídio de férias devido em 
condições normais de traba-
lho." Ou seja, o subsídio é o 

SUSPENSÃO  DE CONTRATO 
NÃO PREJUDICA O GOZO DE 
FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS 
que é devido em condições 
normais de trabalho. Já o pa-
gamento do subsídio de férias 
é da inteira responsabilidade 
do empregador, ao invés do 
subsídio de Natal, que é com-
participado em 50% pela Se-
gurança social. 

No regime do layoff simplifi-
cado, criado na sequência da 
pandemia, os trabalhadores 
têm direito a receber dois ter-
ços da remuneração normal 
ilíquida, com limites mínimo 
de 635 euros e máximo de 1905 
euros. O valor é financiado em 
70% pela Segurança Social e 
em 30% pela empresa. 

Mais de 1,3 milhões detraba-
lhadores estão abrangidos por 
esta proteção. A partir de agos-
to entrará em vigor um novo 
regime (ver texto ao lado). ti 
NOTICIA EXCLUSIVA campo DA EDIÇÃO EM PAPEI Proposta não passou no Parlamento 

*crn 

- 
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CU 

Pandemia afetou de forma drástica a atividade económica. Atualmente há 1,3 milhões de trabalhadores em layoff 
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SÁBADO, DIA 04 

Frigideira 124 cm 
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BREVEMENTE 
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Cuitnaraes 

Lisboa 

Sintra 
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Cambra 
Matosi'nhot., 

vatença 

30,  C1171) 

P 

CRISTINA 
APAIXONADA 

342 246 MULTAS POR EXCESSO DE VELOCIDADE P 10 

CARROS DE LUXO C A ELERAS RENDEM 41 MILN ES DE EUROS 
NACIONALIZAÇÃO É O ÚLTIMO RECURSO 

FALHA 
ACORDO COM O ESTADO 

CUSTO MENSAL DE 53,5 MILHÕES 

, fflitiser'W 

PARA SALÁRIOS 
DESTE MSS 

O COMPANHIA 
em risco de rutura 
financeira 
O CGD é o banco 
mais exposto 
P.8 E9 

RECUPERACÃO 

GALGOS 
DE JOÃO 
MOURA 

COM 
NOVOS 
DONOS 

P.24 E 25 

cb 

VIEIRA DECIDE FICAR  P.4 A 7 

VERÍSSIMO 
TOMA CONTA 
DAS ÁGUIAS 
Lage fica a receber 
até encontrar clube 

Grátis- GRAVURA
FADISTA DE

 AMÁLIA
SAO

 
NO TEATRO CARLOS P.13 

GUERRA DIPLOMÁTICA P.12 

Espanha corta festa 
para reabrir fronteira 

BOICOTE GLOL,,I  P.36 

Facebook perde 
53 mil milhões 
em dois dias 

TRABALHO P.27 

Layoff não trava 
férias nem subsídio 

AMORIM P.32 
"NÃO PENSO 
NO SEGUNDO 

LUGAR" 
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CIP. 58% das empresas 
tiveram quebras de 
encomendas em junho 
Dados do inquérito 
da CIP revelam ainda 
que 76% dos inquiridos 
viu as suas vendas 
diminuírem. 

Os efeitos negativos da pandemia 
de covid-19 nas empresas já eram 
previsíveis: 58% das empresas 
viram cair a sua carteira de enco-
mendas em junho face ao mes-
mo mês do ano passado, com unta 
quebra média do volume da car-
teira de encomendas de 45% Esta 
é uma das conclusões da sétima 
edição do projeto Sinais Vitais, 
desenvolvido pela Confederação 
Empresarial de Portugal (CIP) e 
pelo ISCTE. Dedicado ao tema 
"Compras e Vendas no Pós-Esta-
do de Emergência", o inquérito 
contou com a resposta de 563 
empresas, a maior parte do setor 
da indústria e energia. 

Pedro Dionísio, professor do 
ISCTE que apresentou os resul-
tados do estudo não tem dúvidas 
quanto aos valores: "Isto signifi-
ca que a queda de negócios vai 
ser repercutida nos próximos 
meses", disse aos jornalistas, 
acrescentando que "diminuindo 
o número de encomendas em 
carteira, naturalmente para gran-
de parte das indústrias que tra-
balham sob encomenda, os seus 
volumes de negócio vão dimi-
nuir". Para Pedro Dionísio este 
é o fator mais preocupante. 

No que diz respeito às compras 
e vendas após o estado de emer-
gência, em maio 76% dos inqui-
ridos revela que viu as suas ven-
das diminuírem, em média 49%. 

Quanto às compras, 8% das 
empresas diz que as suas vendas 
aumentaram por via dos canais 
digitais ou venda direta, sendo 
que a maioria (54%) foi feita atra-
vés dos novos canais. 

Já em relação ao cumprimen-
to dos prazos de pagamento a 
fornecedores, das empresas 
inquiridas, 80% revela que foram 
mantidos embora 19% disses-
se que demoram mais tempo 
a pagar, com uma média de 34 
dias. A juntar a estes dados, 
34% das empresas diz que demo-
ra mais tempo a receber quan-
do questionada sobre o prazo 
dos recebimentos dos clientes, 
com uma média de 38 dias. 

O vice-presidente da CIP, João 
Pedro Almeida, defendeu ser 
"claro que a pandemia teve um 
impacto profundo nas cadeias 
de abastecimento e no funcio-
namento das empresas". Mas 
aplaudiu o empenho do Gover-
no: "Temos de reconhecer que 
o Governo tem revelado uma 
grande vontade de diálogo com 
os empresários", disse, acres-
centando que, também de real-
çar, é a "pressão que o primei-
ro-ministro fez para levar a 
União Europeia a assumir as 
suas responsabilidades". 
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Parlamento 

Rio quer 
acabar com 
os debates 
quinzenais 

REGIMENTO 
O presidente do PSD, 
Rui Rio, apresentou 
ontem um pacote de 
medidas para alterar o 
funcionamento da 
Assembleia da 
República - e 
"enobrecer" a "Casa da 
Democracia" - que prevê 
o fim dos debates 
quinzenais com o 
primeiro-ministro, 
impondo como 
obrigatória, em 
alternativa, a sua 
presença no plenário oito 
vezes por cada sessão 
legislativa, ou seja, nos 
meses de setembro, 
janeiro, março e maio, 
nos dois conselhos 
europeus ordinários e no 
Orçamento do Estado. 
Em alternativa, Rio 
propõe debates do 
estado da nação 
setoriais, além do 
previsto em julho, em 
que o chefe do Governo 
pode participar também. 
O PSD propôs ainda 
dois plenários por 
semana e o reforço do 
trabalho das comissões. 

CONSELHO DE 
TRANSPARÊNCIA 
O PSD quer igualmente 
alterar a Comissão de 
Transparência, que avalia 
as incompatibilidades 
dos deputados, para 
evitar que sejam juízes 
em causa própria. E quer 
um conselho de 
transparência composto 
maioritariamente por 
quem não seja deputado 
nem o tenha sido na 
anterior legislatura. 
Segundo esta proposta, 
os inquéritos 
parlamentares devem 
ser também abertos a 
personalidades das 
respetivas áreas. 
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COM VISTA PARA O ATLÂNTICO 

Coligação nacional contra a pandemia 

Portugal está naquele ponto em que o gongo que pode salvá-lo do KO, 
afinal, toca chamando ao ringue para um novo round contra a covid-19. 

Carlos Carreiras 

1. De repente instalou-se no país a ideia de 
que o combate à pandemia tinha corrido 
maravilhosamente. Que Portugal era uma 
espécie de "milagre" no meio da escuri-
dão europeia. Essa sensação perniciosa 
de "sucesso" cultivou o sentimento da 
invencibilidade. Quase tudo foi permitido 
a quase todos: praias, manifestações, espe-
táculos no Campo Pequeno. 

O resultado não se fez esperar e o país 
tem, por estas semanas, um dos piores regis-
tos de novos casos em toda a Europa. 

Como aqui escrevi insistentemente, não 
há medida de sucesso numa pandemia. 
Por duas razões. Em primeiro lugar, por 
defeito das circunstâncias, teremos sem-
pre mortes a lamentar. As sociedades oci-
dentais, humanistas e civili7adas, não podem 
laborar a ideia de sucesso em cima da per-
da de vidas humanas. Em segundo lugar, 
porque a realidade é mutável e nenhum 
decisor tem o controlo da situação. 

Por excesso de confiança e algum des-
leixo, deixámos o grupo de nações que 
estão a "vencer a crise". Já nem sequer 
estamos na equipa dos que "estão quase 
a vencer" a pandemia. Não. O tombo foi 
tão grande que caímos para o grupo dos 
que "precisam de ação". 

Essa necessidade de ação para enfren-
tar a "segunda vaga" chega quando temos 
os profissionais de saúde exaustos, cida-
dãos impacientes, as lideranças na políti-

  

ca ou nas empresas com os níveis de tole-
rância em mínimos e, nas ruas, oportu-
nistas de esquerda e de direita mostram 
a pobreza ideológica dos extremos e a sua 
inutilidade prática. 

Portugal está naquele ponto em que o 
gongo que pode salvá-lo do KO, afinal, toca 
chamando ao ringue para um novo round 
contra a covid-19. 

Este combate não está perdido. Não pode 
estar e não vai ser perdido. Podemos e 
vamos ser bem-sucedidos. Mas para isso 
precisamos de três coisas: uma liderança 
sem ambiguidades e com bom senso; que 
todos se unam num só objetivo, vencer a 
pandemia que haja igualdade perante a 
lei, igualdade de circunstâncias e igualda-
de de acesso à informação. 

A resposta à pandemia é uma coliga-
ção nacional. Não no sentido estrito polí-
tico-partidário em que PS e PSD se apoiam 
mutuamente, matando a saudável diver-
gência democrática, mas no sentido amplo 
do termo: Governo, Estado central, Esta-
do local, economia social, empresas, uni-
versidades, igrejas, comunidade científi-
ca, profissionais de saúde, de proteção 
civil e militares - quer na vertente ope-
racional quer, muito especialmente, na 
estratégica. Portugal precisa que todos 
concentrem as suas energias no mesmo 
objetivo comum. Essa é a maneira mais 
rápida de recuperarmos as nossas vidas. 
Representantes do Governo, como o secre-
tário de Estado Duarte Cordeiro, tiveram 
a sensibilidade de perceber este ponto 
das igualdades. Removendo burocracias 
inexplicáveis em contexto de emergên-
cia, derrubando quintas, Duarte Cordei-
ro criou igualdade de circunstância (entre 
Estado central e Estado local) e igualda-
de de acesso (à informação) quando deci-
diu partilhar os dados da saúde pública 
com as autarquias.  

2. A coligação nacional deve começar por 
ser ensaiada com coligações regionais. Não 
é por acaso que a Área Metropolitana de 
Lisboa é, aos dias de hoje, o ponto focal da 
infeção no nosso país. Na AML, o maior 
eixo demográfico, económico e industrial 
do país, as pessoas trabalham no concelho 
A, vivem na cidade B e, não raras vezes, 
consomem bens e serviços no município 
C. A interconexão fundamenta a prosperi-
dade relativa desta região. Mas esta inter-
dependência é, em contexto de pandemia, 
uma fragilidade. A conectividade regional 
depende de uma rede capilar de transpor-
tes públicos que é, sobretudo nos rodoviá-
rios, onde se registam maiores problemas 
de não observância das regras de saúde 
pública É claro para mim que a resposta 
será tão mais eficaz quanto mais supra-
concelhia for. Exige-se uma resposta coor-
denada, uma resposta da coligação regio-
nal. Mas que não haja equívocos: mais vale 
uma resposta local do que nenhuma res-
posta regional. E, nesse sentido, se a AML 
não recolocar o nível de serviço e oferta 
nos 100% - coisa que em Cascais  fizemos 
logo no dia 1 do desconfinamento, acres-
centando carreiras de desdobramento -, 
tomarei medidas drásticas. Como Autori-
dade Municipal de Transportes, mas sem 
poder de intervenção nas rotas intermu-
nicipais, recuso-me a ficar de braços cru-
zados e a assistir à multiplicação descon-
trolada de potenciais cadeias de transmis-
são nos nossos transportes. Por isso, tenho 
muito claro o seguinte: caso a AML não 
apresente uma solução efetiva até ao final 
desta semana, na próxima segunda-feira, 
todas as rotas intermunicipais serão para-
das à entrada de Cascais. Os passageiros 
farão testes de temperatura e farão, depois 
disso, transbordo para rotas municipais. 

Os críticos não tardarão a apontar o dedo 
acusador de despesismo e controlo. Má sor-

  

te a deles: treinadores de bancada nunca 
venceram jogos-muito menos, crises. Que 
fique claro: na pandemia, a ação não se adia  
3. E assim chegamos ao terceiro patamar 
da coligação nacional• a federação de todos 
os indivíduos e instituições, localmente. 
O poder autárquico é aquele que, por natu-
reza, está mais bem preparado para pro-
mover essa mobilização de esforços. Em 
Cascais, nesta nova fase de combate à 
covid-19, estamos a fazê-lo garantindo que 
ninguém fica para trás. Com as três pan-
demias - saúde pública, económica e social 
- a atacarem em força os bairros mais fra-
gilizados, o município vai entrar em for-
ça para garantir que todos se mantêm no 
mesmo barco: oferecendo máscaras a 
quem não tem rendimentos, testando gra-
tuitamente todos os cidadãos e garantin-
do comida na mesa a quem caiu na situa-
ção de desemprego. Para mostrar que o 
poder político está onde os cidadãos pre-
cisam dele, que a autoridade não se escon-
de, lançaremos esta semana 42 postos de 
apoio avançados nos bairros de Cascais. 
Para além de tratarmos do corpo, tam-
bém trataremos da saúde mental com 
uma equipa de psicólogos que estará a 
todo o tempo a prestar apoio. 

Há alguns anos, aqui no Estoril, Mohamed 
El Baradei dizia que perante uma crise temos 
dois caminhos: ou vencemos, quando todos 
somos um: ou perdemos, quando é cada um 
por si. Este é um momento definidor. 

Podemos ser egoístas e medir egos. 
E falhar. 

Podemos ser todos por todos. E vencer. 
O vírus tirou-nos a liberdade de muita coi-

sa Mas esta liberdade, a de decidir quem 
somos e o que queremos para o nosso des-
tino, depende apenas de nós. Saibamos estar 
à altura de uma coligação nacional. 
Presidente da Câmara Municipal de Cascais 
Escreve à quarta-feira 
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CARREIRAS 
AMEAÇA PARAR 
TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE 
SINTRA E OBRAS 

Se a Área Metropolitana de Lisboa não recolocar carreiras 
a 100%, Cascais obrigará os passageiros que por lá passem 
a trocarem para autocarros da autarquia e só segue viagem 
quem se sujeitar ao teste da temperatura 

"Recuso-me a ficar de braços cruzados e a assistir 
à multiplicação descontrolada de potenciais cadeias 
de transmissão nos nossos transportes", 
escreve o presidente da autarquia //PÁG.= 

Reportagem i. Utentes da Linha de Sintra 
desafiam governantes a viajarem de comboio 
II PÁGS. 14-17 

,111./711.-

 

all
Devido ao excesso de lotação 

130 // Quarta-feira, 1 julho 2020 // Ano 11 // Diário // Númeici 3242 // Diretor. Mário Rarnires // Dir. exec.: Vítor Rainha // Dir. exec acfpintec José Cabrita Saraiva // Subditt exec.: Merta F. Reis // Dir. de arte: Francisco lutes  

União Europeia vai fechar portas 
a Brasil, Timor-Leste e PALOP 
Só estão autorizadas viagens essenciais e os passageiros têm de apresentar resultado de teste negativo // PÁGS. 2-3 

Medidas de confinamento apertam hoje 
na região de Lisboa e Vale do Tejo 

19 freguesias entram em estado de calamidade  //  Autoridades de saúde debaixo de fogo  ir  PÁGS. e e 8-9 

Orçamento 
Suplementar. 
Baixas médicas 
da covid-19 
pagas a 100% 
// PÁG. 4 

TAP. Estado terá 
de nacionalizar 
"se privado 
não aceitar 
condições" 
II PÁG. 10 

Cirque du Soleil. 
Companhia pediu 
a insolvência 
e despediu 3500 
trabalhadores 

PÁG. 26 

• • • • 1 

John Wayne 
pode perder 
aeroporto 
por causa 
do racismo 
// PÁGS. 24-25 
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Covicil 9. 
Cenário pouco 
animador 
em véspera 
de aperto 
das regras 

• .4 r. • 

r 

1 r. 1 

• 

Mais mortes, a maioria dos novos 
casos centrados na região de Lisboa 
e Vale do Tejo, surtos em dois hospitais 
e o Amadora-Sintra sem capacidade 
de internamento. 

—  _ 11~ ., • ;• 
•,,-.:.r..r:  `".-:-.,„_:„. 
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A situação na Área Metropolitana de Lisboa parece caminhar

 

para a estabilização 
....--....- 

CARLOS DIOGO SANTOS 
carlos.santos@ionline.pt 
MARTA E REIS 
marta.reis@ionline.pt 

Mais 229 casos, a maioria em 
Lisboa e Vale do Tejo (188), oito 
mortes (um aumento que pode 
estar relacionado com o maior 
número de idosos infetados), 
300 recuperados, o hospital 
Amadora-Sintra a rebentar 
pelas costuras e surtos nas uni-
dades de Torres Vedras (23 infe-
tados) e Egas Moniz (31). Este 
era o retrato do país, em vés-
pera da entrada em vigor de 
regras mais apertadas na Área 
Metropolitana de Lisboa, em 
especial nas 19 freguesias mais 
afetadas (ver tabela). 

No total, desde que a pandemia 
do novo coronavírus começou, 
as autoridades já registaram 
42.141 casos de infeção por covid-
19 e um acumulado de 1576 mor-
tos. A estes dados somam-se os 
números dos recuperados, que, 
com os 300 registados na segun-
da-feira, aumentam para 27.505 
casos. A situação na região de 
Lisboa e Vale do Tejo, que ontem 
representava cerca de 80% dos 
novos casos detetados, continua-
va a preocupar as autoridades. 

SINTRA CONTINUA A SER O CON-
CELHO COM MAIS NOVOS CASOS 

Sintra mantém-se como o con-
celho com mais novos casos:  

nos últimos sete dias registou 
uma média de 47 novos dia-
gnósticos por dia. Segue-se Lis-
boa, com uma média diária de 
38 novos casos na última sema-
na. Os boletins da DGS mos-
tram que o terceiro concelho 
com mais novos casos foi a 
Amadora, com uma média diá-
ria de 27 novos casos nos últi-
mos sete dias. Loures e Odive-
las registaram respetivamen-
te uma média diária de 17 e 18 
novos casos por dia na última 
semana. 

Comparando com a semana 
anterior, a situação parece ter 
alcançado alguma estabiliza-
ção na AML, onde o maior 
aumento de casos aconteceu 
em maio, mas o número de 
casos continua a aumentar. 
Por outro lado há um ligeiro 
aumento em Oeiras, que regis-
tou uma média de 15 novos 
casos por dia. Se há uma sema-
na a região de Lisboa ultrapas-
sou o Norte no total de casos 
detetados desde o início da 
pandemia, a diferença no ris-
co de contágio nas últimas 
semanas reflete-se nos núme-
ros: no espaço de sete dias, a 
diferença é agora de 1644 casos 
entre Norte e Lisboa. 

A última análise do Instituto 
Ricardo Jorge sobre a evolu-
ção do índice de contágio mos-
tra contudo que os peritos cal-
culam agora que o RT seja  

maior até nas restantes regiões 
do país do que na região de Lis-
boa, o que foi influenciado pelos 
surtos das últimas semanas. 
De acordo com o último rela-
tório tornado público pelo INSA, 
as estimativas dos peritos apon-
tam para um aumento dos casos 
diagnosticados em Lisboa mas 
também no resto do .país. 

SURTOS NOS HOSPITAIS DE TOR-
RES VEDRAS E EGAS MONIZ Nas 
urgências da unidade hospita-
lar de Torres Vedras, em con-
sequência de um surto entre-
tanto detetado e que terá tido 
origem num idoso que estava 
num lar, havia ontem registo 
de 23 infetados - nove profis-
sionais de saúde e os restantes 
utentes. O hospital aguardava, 
no entanto, os resultados de 
dezenas de testes feitos a médi-
cos, enfermeiros e auxiliares. 

No Egas Moniz, na capital, 
um surto já infetou 19 profis-
sionais de saúde e 12 doentes, 
estes últimos estão a ser trans-
feridos para o São Francisco 
Xavier. 

O presidente do Sindicato 
Independente dos Médicos, Jor-
ge Roque da Cunha, apelou 
ontem a que as autoridades de 
saúde não caiam num deslei-
xo em relação à covid-19. "Tal 
como ocorreu no IPO - ainda 
[na segunda-feira] tivemos a 
notícia de cerca de uma cente-

  

na de infetados - hoje [terça-
feira] temos a notícia [de que 
há infetados] no serviço de 
medicina do Egas Moniz, um 
hospital não-covid. O ponto é 
sempre o mesmo: proteção dos  

profissionais e não baixar a 
guarda", disse Roque da Cunha 
à RTP, lançando duras críticas 
à forma como se está a gerir a 
covid-19 em Portugal: "Os inqué-
ritos epidemiológicos conti-

 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO COVID-19 
(1 A 14 DE JULHO) 

PORTUGAL CONTINENTAL 
• Confinamento obrigatório para doentes e pessoas com vigilância ativa 
• Mantêm-se regras sobre distanciamento físico, uso de máscara, 

lotação, horários e higienização 
• Ajuntamentos limitados a 20 pessoas 
• Proibição de consumo de álcool na via pública 
• Contraordenações: 100e a 500e pessoas singulares 

1.000e a 5.000e pessoas coletivas 

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA CONTINGÊNCIA 
• Encerramento de estabelecimentos comerciais até às 20h, exceto: 

Restauração para serviços de refeições e take-away 
Super e Hipermercados (até às 22h) 
Abastecimentos de combustíveis 
Farmácias, clínicas, consultórios e veterinários 
Funerárias 
Equipamentos desportivos 

• Proibição de venda de álcool nas estações de serviço 
• Ajuntamentos limitados a 10 pessoas 

19 FREGUESIAS CALAMIDADE 
AMADORA E ODIVELAS (TODAS AS FREGUESIAS) SINTRA (QUELUZ-BELAS, 
MASSAMÁ-MONTE ABRAÃO, AGUALVA-MIRA SINTRA, ALGUEIRÃO-MEM MARTINS, 
RIO DE MOURO CACÉM-SÃO MARCOS), LOURES (CAMARATE, UNHOS, 
APELAÇÃO E SACAVÉM-PRIOR VELHO), LISBOA (SANTA CLARA) 

• Dever cívico de recolhimento domiciliário 
• Proibidas feiras e mercados levante 
• Ajuntamentos limitados a 5 pessoas 
• Reforço de vigilância dos confinamentos obrigatórios por equipas 

conjuntas da Proteção Civil, Segurança Social e Saúde Comunitária 
• Programa Bairrros Saudáveis 
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BRUNO GONCALVES 

nuam atrasadíssimos, eu tenho, 
por exemplo, há quatro dias 
uma doente no centro de Saú-
de de Camarate que está a coa-
bitar com uma doente imuno-
deprimida. Isto não pode acon-
tecer, por isso o nosso apelo é 
que não façam marketing: pro-
tejam-se e intervenham". 

AMADORA-SINTRA SEM CAPACI-
DADE PARA INTERNAMENTOS A 
realidade no hospital Amado-
ra-Sintra também não é ani-
madora, com a necessidade de 
transferência de dezenas de 
doentes para outras unidades 
hospitalares ao longo dos últi-
mos dias. Ontem, a unidade 
hospitalar recebeu a visita do 
bastonário da Ordem dos Médi-
cos, Miguel Guimarães, que à 
saída confirmou a transferên-
cia de meia centena de doen-
tes para hospitais como o de 
Abrantes e o de Santarém. O 
bastonário salientou ainda que 
os casos mais graves têm sido 
enviados para hospitais mais 
diferenciados. 

"Este hospital já ultrapassou 
o limite, por isso é que tem 
transferido doentes", sublinhou 
o bastonário. 

BOMBEIROS DAS FREGUESIAS 
MAIS AFETADAS TESTADOS Os 
ministérios da Administração 
Interna (MAI) e da Saúde (MS) 
decidiram fazer testes de des-

  

pistagem aos elementos dos 
corpos de bombeiros que 
cobrem as 19 freguesias em 
situação de calamidade. A tes-
tagem será organizada, escla-
receu ontem o MAI, entre a 
Autoridade Nacional de Emer-
gência e Proteção Civil, o Ins-
tituto Nacional de Saúde Dou-
tor Ricardo Jorge e o Institu-
to Nacional de Emergência 
Médica. 
"Pretende-se, assim, minimi-

zar o risco de contágio entre o 
efetivo, salvaguardando a saú-
de e segurança dos bombeiros 
e daqueles com quem estes con-
tactam, bem como a capacida-
de de resposta operacional dos 
corpos de bombeiros", esclare-
ceu a tutela, adiantando que 
os testes começarão a ser rea-
lizados esta semana e abran-
gem "todos os 944 operacio-
nais dos quadros ativo e de 
comando, pertencentes a 16 
corpos de Bombeiros". 

Estão abrangidas as seguin-
tes corporações: Amadora 
(município da Amadora), Aju-
da, Beato e Penha de França, 
Cabo Ruivo, Campo de Ouri-
que, Lisboa e Lisbonenses 
(município de Lisboa), Cama-
rate e Sacavém (município de 
Loures), Caneças, Odivelas e 
Pontinha (município de Odive-
las), Agualva-Cacém, Alguei-
rão-Mem Martins, Belas e Que-
luz (município de Sintra). 
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CARREIRAS 
AMEAÇA PARAR 
TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE 
SINTRA E OBRAS 

Se a Área Metropolitana de Lisboa não recolocar carreiras 
a 100%, Cascais obrigará os passageiros que por lá passem 
a trocarem para autocarros da autarquia e só segue viagem 
quem se sujeitar ao teste da temperatura 

"Recuso-me a ficar de braços cruzados e a assistir 
à multiplicação descontrolada de potenciais cadeias 
de transmissão nos nossos transportes", 
escreve o presidente da autarquia //PÁG.= 

Reportagem i. Utentes da Linha de Sintra 
desafiam governantes a viajarem de comboio 
II PÁGS. 14-17 

,111./711.-

 

all
Devido ao excesso de lotação 

130 // Quarta-feira, 1 julho 2020 // Ano 11 // Diário // Númeici 3242 // Diretor. Mário Rarnires // Dir. exec.: Vítor Rainha // Dir. exec acfpintec José Cabrita Saraiva // Subditt exec.: Merta F. Reis // Dir. de arte: Francisco lutes  

União Europeia vai fechar portas 
a Brasil, Timor-Leste e PALOP 
Só estão autorizadas viagens essenciais e os passageiros têm de apresentar resultado de teste negativo // PÁGS. 2-3 

Medidas de confinamento apertam hoje 
na região de Lisboa e Vale do Tejo 

19 freguesias entram em estado de calamidade  //  Autoridades de saúde debaixo de fogo  ir  PÁGS. e e 8-9 

Orçamento 
Suplementar. 
Baixas médicas 
da covid-19 
pagas a 100% 
// PÁG. 4 

TAP. Estado terá 
de nacionalizar 
"se privado 
não aceitar 
condições" 
II PÁG. 10 

Cirque du Soleil. 
Companhia pediu 
a insolvência 
e despediu 3500 
trabalhadores 

PÁG. 26 

• • • • 1 

John Wayne 
pode perder 
aeroporto 
por causa 
do racismo 
// PÁGS. 24-25 
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EDITORIAL 

Medina ataca 
Direção-Geral 
da Saúde 
em nome 
de quem? 

Vítor Rainho 

A tenda está montada e, a partir daqui, 
vai ser sempre a abrir. O primeiro-
ministro já tinha lançado as sementes 
quando, num programa humorístico, 
decidiu brincar e questionar a justiça no 
caso de Tancos. Agora, o seu peão autár-
quico decidiu culpar os técnicos que 
estão na Direção-Geral da Saúde pelo 
suposto aumento de casos de pessoas 
infetadas com covid-19 na Grande Lis-
boa. Fernando Medina, um grande espe-
cialista em questões de saúde pública, 
disparou no seu espaço de comentário 
na TVI: "Com maus chefes e pouco exér-
cito não é possível ganhar esta guerra 
(...) Isto é um alerta claro: chefias, quali-
dade das chefias. Ou dão provas de con-
seguir ou, se não dão provas de conse-
guir agora, é essencial que sejam muda-
das agora, não é daqui a uma semana, 
15 dias ou um mês. Daqui a um mês é 
tarde e vamos estar a correr atrás de 
um prejuízo". Extraordinário: o autarca 
que conseguiu que o seu partido perdes-
se cerca de 20 mil votos na capital, nas 
últimas legislativas, é agora um avalia-
dor dos técnicos que receberam muitos 
elogios no passado mas que, agora, pas-
saram a maus da fita. 
A narrativa, uma palavra tão em voga 
nos tempos que correm, está a ser cons-
truída todos os dias, procurando os 
ministros, ajudantes e amigos de Antó-
nio Costa desacreditar os técnicos que 
estão na linha da frente, culpando-os 
daquilo que o Governo fez mal. Veja-se 
esta bizarria: nas praias há "semáforos" 
para sensibilizar os veraneantes se 
podem ou não entrar no areal, mas nos 
comboios pode ser tudo ao molho e fé 
em Deus, pois o vírus deve atacar muito 
mais nas praias do que nas carruagens 
da CP. O inefável presidente da Câmara 
de Lisboa não deixa mesmo de mandar 
uma boca à ministra da Saúde, pois sabe 
que esta está a cair em desgraça aos 
olhos do seu chefe, porque cometeu o 
pecado capital de dizer a verdade incon-
veniente que não cola com a tal narrati-
va de sucesso. "O ministério [da Saúde] 
tem de prestar uma atenção central a 
isto [aos locais onde as coisas estão a 
funcionar bem ou mal]". Graça Freitas e 
os seus técnicos, além da ministra da 
Saúde, que se cuidem. 
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Fernando Medina tentou desresponsabilizar o Governo BRUNO GONÇALVES 

RÉDEA SOLTA 

Os políticos estão 
a desresponsabilizar-se 

Os políticos estão a fugir às responsabilidades no crescimento 
da pandemia e a atirar culpas para os profissionais de saúde. 

• 

Eduardo Oliveira Oliveira e Silva 

1.0 crescimento da pandemia de covid-19 
nas zonas mais pobres da Grande Lisboa 
era expetável, como aqui se disse. As con-
dições sociais degradadas em várias zonas, 
o amontoar de pessoas nos transportes 
e a ausência de medidas profiláticas por 
parte do Governo tornavam óbvia essa 
situação. A circunstância de uma das pri-
meiras vítimas mortais ter sido um ban-
queiro que tinha ido esquiar deu, inicial-
mente, a sensação errada de que os mais 
ricos e viajados poderiam ser os mais 
expostos quando eram apenas os que pri-
meiro tiveram contacto com a doença. 
Agora é o contrário. Tende-se a segregar 
ainda mais os que menos têm por esta-
rem mais expostos ao risco. É somar 
segregação à que existe. Há grupos sociais 
que estão mais expostos. Mas desenga-
ne-se quem achar que o vírus é seletivo. 
Todos têm de se proteger. E, sobretudo, 
todos têm o mesmo direito a ser prote-
gidos, e isso não aconteceu neste Portu-
gal desigual. Todos têm também o direi-
to de saber o que se passa nas reuniões 
de peritos e políticos que decorrem regu-
larmente no Infarmed. Ou são sigilosas 
e não há relatos e fugas de informação, 
ou passam a ser públicas. Esta miscelâ-
nea a que temos assistido, com versões 
dadas por fontes ou participantes políti-
cos não especializados, constitui um mau 
serviço ao direito a informar e ser infor-
mado, mais a mais sobre uma questão 
como uma pandcmia planetária e alta-
mente letal. O passar de culpas a que se 
está a assistir da política para os técni-
cos é lamentável, demagógica e injusta. 
Fernando Medina tentou desresponsa-
bilizar a governação socialista e mandar 
para cima da DGS e dos hospitais tudo o 
que está a correr mal. É uma atitude 
deplorável para salvar a pele. Antes, já 
Rui Rio tinha feito declarações no mes-
mo sentido. Deixou-se levar pela estraté-
gia mediática de desresponsabilização, 
oque é estranho para quem não aprecia 
a comunicação social. 

2. Ultimamente têm-se multiplicado situa-
ções de antagonismo entre o Porto e a 
sua área de influência e Lisboa. Não se 
trata de um problema norte-sul, mas 
antes de uma disputa entre os dois maio-
res poios populacionais que certos polí-
ticos exploram. O tom foi subindo por 
causa da TAP, porque os dirigentes do 
Porto, e não só, se acham discriminados. 
No caso concreto, tinham razão na subs-
tância, mesmo que as causas para a ope-
ração ser feita a partir de Lisboa tives-
sem fundamentalmente a ver com ques-
tões financeiras. O facto é que quase tudo 
é pretexto para contlituar entre o Porto 
e Lisboa, como se não bastasse o fute-
bol. Um vice-presidente do PSD, Salva-
dor Malheiro, apelou implicitamente a 
um cerco à capital como aconteceu a 
Ovar, a que preside. Esqueceu-se da 
dimensão de Lisboa e Vale do Tejo, que 
tem sensivelmente três milhões e meio 
de pessoas, as quais produzem mais rique-
za do que qualquer outra parte do ter-
ritório. E, sobretudo, esqueceu-se que o 
isolamento de Ovar se deveu também 
ao facto de ele próprio ter deixado as pes-

  

soas lá da terra e arredores brincarem 
ao Carnaval quando muitas cidades na 
Europa já estavam a impor restrições. 
Muitas destas picardias têm a ver com 
um novo despertar regionalista. Con-
vém, por isso, recordar que os portugue-
ses já disseram em referendo que não 
querem um país regionalizado. O pró-
prio Presidente da República é contra. 
Descentralizar, sim. Regionalizar, não. 
Existe classe política que baste. Engros-
sar mais um contingente partidário que 
vem de todos os pontos do país é tornar 
ainda mais complexa uma máquina esta-
tal que é um monstro inoperacional. A 
esse propósito, é importante estar aten-
to ao que se vai passar com as alterações 
previstas na escolha dos membros das 
CCDR, as comissões regionais, cujos 
membros vão passar a ser nomeados de 
forma mais descentralizada e com inter-
venção decisiva do poder local. 

3. Admitir que o ano escolar possa abrir 
até 17 de setembro e somar a isso a cir-
cunstância de as aulas já terem termi-
nado, quando a maioria dos alunos do  

ensino público se limitou a receber exer-
cícios, é alarmante. No ensino oficial 
não houve mobilização dos professores, 
antes pelo contrário. O Governo não teve 
sequer a coragem de alongar o ano, nem 
de antecipar o recomeço. Os alunos e 
os pais vão pagar isso mais adiante com 
uma fatura pesada. Não admira, que o 
fosso entre privados e públicos se alar-
gue cada vez mais. Mário Nogueira anda 
nas suas sete quintas e continua a recla-
mar como se a classe se tivesse mobili-
zado em massa. Agora são quase três 
meses de pousio. Se, lá para o outubro, 
a pandemia se mantiver ou agravar, a 
situação de abandono pode repetir-se. 
Estão por definir planos claros para cada 
situação possível. Bem podem estar ins-
critos muitos milhões para a informa-
tização e a telemática nas verbas que 
supostamente vamos receber da União 
Europeia. Quando muito, isso permiti-
rá melhorias pontuais e umas belas nego-
ciatas. Difícil mesmo é mudar as atitu-
des e as mentalidades. 

4. A Entidade Reguladora para a Comu-
nicação Social (ERC), arquivou o proces-
so contra Maria Flor Pedroso por alega-
damente ter interferido no programa 
Sexta às 9, facto que a levou a demitir-se 
da direção de informação da RTP, depois 
de uma campanha difamatória. A ERC 
aproveitou a ilibação para pedir à RTP 
que promova a clarificação interna da 
linha hierárquica dos programas de jor-
nalismo de investigação. Palavras sábias, 
estas do regulador. A televisão pública 
tem milhares de instrumentos, mas não 
tem sequer um livro de estilo. Quanto a 
Flor Pedroso, a sua qualidade profissio-
nal sempre foi de excelência tanto como 
jornalista e repórter como no exercício 
de funções de chefia. Há uma grande 
diferença entre liberdade de investigar 
e anarquia informativa. O jornalismo é 
uma profissão de liberdade, mas hierar-
quizada. Até por respeito pelo contradi-
tório, de forma a evitar que se fique mui-
tas vezes por verdadeiras difamações 
que destroem vidas e reputações (veja-
se a montanha que pariu um rato no 
caso dos vistos gold), na sequência de 
conluios mediático-judiciais. Maria Flor 
Pedroso está agora nas ondas da Ante-
na 1 com um programa diário, o Bloco 
de Notas, e um semanal, o Geometria 
Variável. A não perder! 
Escreve à quarta-feira 
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Situação em Portugal 
Boletim da DGS de 30 de junho, com variação face ao dia anterior 

FONTE: DGS•RELATORIO DE SITUAÇA0 DADOS ATE ÀS 24 HORAS DO DIA 29 DE JUNHO INFOGRAFIA JN 

Falhas em Lisboa: 
Medina pede cabeças 
e PSD entra ao ataque 
Autarca da capital quer substituição das más chefias e aumento dos recursos 
no terreno. Sociais-democratas dizem que socialista deve ser o primeiro a sair 

Inês Selreek 
ines@jn.pt 

POLÉMICA Procuram-se res-
ponsáveis pelas falhas no 
combate à covid-19 em Lis-
boa e Vale do Tejo. Depois 
do desagrado mostrado pelo 
primeiro-ministro com a 
ministra da Saúde e a Dire-
ção-Geral da Saúde (DGS) 
na última reunião de espe-
cialistas no Infarmed, o pre-
sidente da Câmara de Lis-
boa e da Área Metropolita-
na, Fernando Medina, veio 
apontar o dedo às "más che-
fias" no terreno e pedir a sua 
substituição se não conse-
guirem controlar a situação 
em poucos dias. O PSD diz 
que a primeira demissão 
deve ser de Medina. 
"Isto é um alerta claro: 

chefias, qualidade das che-
fias. Ou dão provas de con-
seguir ou se não dão provas 
de conseguir agora, é essen-
cial que sejam mudadas ago-
ra, não é daqui a uma sema-
na, 15 dias ou um mês. Da-
qui a um mês, é tarde e va-
mos estar a correr atrás de  

um prejuízo", disse, em en-
trevista áTVI24, o presiden-
te da Cãmara de Lisboa. 

O socialista considera 
também essencial aumen-
tar o "exército de saúde pú-
blica" no terreno. Além dos 
cem novos operacionais já 
admitidos, o autarca quer 
"mais cem, mais 200, mais 
300", já nos próximos dias. 
A demora nos resultados 
dos testes e dos inquéritos 
foram outras falhas aponta-
das por Medina. 

O JN contactou o Ministé-
rio da Saúde e a DGS sobre 
os atrasos nos testes e as 
previsões de reforço de re-
cursos humanos, mas não 
obteve resposta. 

Ontem, o país registou 
mais 229 casos de covid-19, 
dos quais 188 em Lisboa e 
Vale do Tejo, e mais oito 
mortos, o número mais ele-
vado desde 6 de junho. 

Em reação à entrevista do 
autarca, o PSD na Assem-
bleia Municipal (AM) de 
Lisboa diz que Fernando 
Medina deve ser conse-
quente com as suas pala-

 

Fernando Medina 
Pres. Área Metropolitana Lisboa 

"Ou as chefias em 
matéria de saúde em 
Lisboa conseguem, 
em muito poucos dias, 
pôr ordem na casa [...], 
ou têm de ser 
reavaliadas" 

Luís Newton 
Líder do PSD na AM Lisboa 

"Não esquecemos que 
foi ele [Fernando 
Medina] que não quis 
distribuir máscaras, 
que rejeitou medidas 
especiais de 
emergência para 
Lisboa" 

vras, quando relaciona o au-
mento de casos em Lisboa 
com "as más chefias", e de-
mitir-se. 

ATAQUES DO PSD 

"Não podemos esquecer 
que foi ele que demorou se-
manas a aceitar a desinfeção 
de espaços públicos, não 
quis testar os próprios fun-
cionários, não preparou a 
Carris para o período de dis-
tanciamento social", lê-se 
num comunicado do líder 
da bancada PSD na AM de 
Lisboa. Luís Newton frisa 
ainda que Medina "não quis 
distribuir máscaras à sua po-
pulação" e "rejeitou medi-
das especiais de emergência 
para Lisboa", tendo desclas-
sificado "quem as propôs". 

O presidente do PSD, que 
anteontem criticou a gestão 
da pandemia em Lisboa, 
considerando que a DGS 
"não têm estado à altura do 
problema", não quis co-
mentar as declarações de 
Medina por entender serem 
"recados" da Câmara de Lis-
boa ao Governo ou ao PS. • 

Página 17



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 3,76 x 3,22 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 87314815 01-07-2020

114 
Jornal de Notícias 

O 

Valores 
BREVEMENTE 

Barcelos 
Braga  L- W9ut, , 

Guimarães 
Lisboa  A 

Sintra i,

 

ising 
:• 

Braga  - r r 

Coimbra 
Matosinhos 

Valença 
rtir 

InIt~eit.F4 
Vir" YA"Ol -

 

II 
I ' 

,Acionis a americano recusa 
"ndi "ções do Governo para 
mpréstimo de 1,2 mil milhões 

in.pt Diário. Ano 133. N.° 30. Preço:uo€ Quarta-feira 1 de julho de 2020 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inês Cardoso. Manuel Motins e Pedro Ivo Carvalho / Diretor deArte Pedro Pimenta' 

PT TR1 .TC.1f) T1P 

Vieira afinal 
já não sai 
e vai a votos 
em outubro 

Adjunto de Bruno Lage 
orienta as águias no jogo 
contra o Boavista 
na Luz P. 39  a 41 

Irmandade 
cobrava até 

4„.  40 mil euros 
de joia por 
vaia no lar 

     

  

1, t 

 

t. 

    

Ministério Público 
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o ex-provedor de Santa 
Cruz, em Braga 
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da Segurança Social 
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úblico. Humberto Pedros 
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Educação 
Alunos do 
Secundário 
passam 
a ter tutores P.8 

Covid Medina 
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e PSD sugere 
que o autarca 
se demita P.10  

Marco Tentou 
afogar filho 
de dois anos 
e fica preso 
em casa P.14 

Pedrógão 
ValdeMar Alves 
livre de 
julgamento por 
homicídio P.15 

PUBLICIDADE 

.r

EUISMILHÕES 
A cria( e, ,éntkos OO oindZ,pvi O outro 

ESTA 
SEXTA-FEIRA 

  

Es 
114 JOGOS 

liGantiamostodos 

  

  

 

3c  a q e: 

  

 
  

 

o 

  
  

 
 

  
  

 
  

  
  

 
  

Página 18



A19

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87314735 01-07-2020

Número de voos 
em milhares 

2015 2019 

110 
137 

Destinos mais representados 

2014 

 

Portugal 24% 

Brasil 22% 

França 7% 
Espanha 5% 

Alemanha 5% 

2019 

 

Portugal 22% 

 

Brasil 

 

19% 
EUA 

 

13% 
França 6%  MI 

Alemanha 6%  REI 
Qual foi a solução de 
Passos Coelho? 
O acordo de venda dire-
ta dos 61% do grupo 
TAP foi celebrado a 24 
de junho e ficou con-
cluído em 12 de novem-
bro de 2015, dois dias 
depois da queda do Go-
verno de Passos Coelho. 
Os novos donos paga-
ram 354 milhões, mas o 
Estado encaixou apenas 
dez milhões de euros, 
indo a parte restante 
para o capital da compa-
nhia. A venda da TAP 
justificava-se por o gru-
po ter fechado 2013 
"com capitais próprios 
negativos de 371 mi-
lhões e uma responsabi-
lidade de cerca de mil 
milhões pela dívida da 
TAP". 

Fevereiro 
Antonoaldo Neves 
CEO da TAP 

"A TAP não contribui 
mais para o défice 
do Estado, pelo 
contrário, paga 
impostos. A TAP não 
é mais um problema 
para o Estado" 

Março 
Siza Vieira 
Ministro da Economia 

"O Estado tem 
ferramentas para 
nacionalizar 
empresas. [Na TAP] 
"não deixará de usar 
todos os poderes para 
salvaguardar a posição 
estratégica" 

Indicadores da companhia aérea portuguesa 
Evolução de resultados 
em milhões de euros 

Dívida com garantia do Estado 
em milhões de euros 

Número de colaboradores 

2015 
-52,9 

-76.8 

2010 
2011 

466 

 

2373 tripulantes 
926 pilotos 

- 4 2.2 - 2012 

   

-59 2013 

   

851 2014 

   

-156 2015 

 

142 10 617 
-27,7 2016 

  

48P, 
2017 21 2015 2019 

 

-118 -

 

2018 

   

-105 2019 

  

2019 
3786  tripulantes 

   

1535 pilotos 
Número de passageiros 
em milhões 

dlbab  ‘51"b 17,1 
10,6 

2015 2019 

Número de aviões 
e idade média 

105 
75 3.9 anos 

12,5 anos 

2015 2019 

Número de destinos 

81 
95 

Abril 
Pedro Nuno Santos 
Ministro das Infraestruturas 

Rotas por semana 

EUA 
2015 16 
2019 

Brasil 

2015 77 

2019 85 ~1~~1111111 
2015 2019 

FONTE: TAP INEOOPAFIAJN 

TAP privada é mais forte 
mas só lucrou em 2017 

Retrato da companhia ganhou cor com a venda em 2015. Mais trabalhadores 
e voos, melhores aviões, mais liquidez. Prejuízos reduziram-se em um terço 

Joana Petiz 
joana.petiz@dinheirovivo.pt 

CONTAS  Mais forte, mais só-
lida e a chegar mais longe, 
mas ainda com grandes pre-
juízos. Lucro só mesmo em 
2017. Em cinco anos de ges-
tão privada, a TAP quase du-
plicou o número de passa-
geiros, multiplicou fre-
quências e destinos, somou 
dois mil ao total de colabo-
radores, renovou toda a fro-
ta. E ainda subiu o volume 
de negócios em 35%, mais 
que triplicou a liquidez e re-
duziu o peso da dívida com 
garantia do Estado em 70%, 
negociando maturidades de 
pagamento mais estendi-
das no tempo. 

Os cinco anos de gestão 
privada mudaram a TAP 
para melhor. Mas as dores 
de crescimento existem e as 
feridas antigas mantêm-se. 
Incluindo os resultados ne-
gativos, que a companhia 
não consegue ultrapassar, 
ainda que os tenha reduzi-
do em um terço, desde a en-

  

trada dos privados (156 mi-
lhões de prejuízo em 2015). 

Fruto do investimento e 
estratégia prosseguida pelo 
acionista que assumiu a ges-
tão em 2015, a TAP tem hoje 
um maior peso - que multi-
plica a sua importância no 
contexto económico nacio-
nal, com efeitos no turismo, 
nos impostos pagos ao Esta-
do (24M€) e no emprego 
(são mais de 10 mil trabalha-
dores, a que se somam os 
postos indiretos). 

AUMENTOS E PROGRESSÕES 

A paz social foi outra con-
quista desta gestão, com o 
consórcio privado a garantir 
aumentos salariais em cin-
co anos e progressões nas 
carreiras que vinham a ficar 
congeladas dado o estado da 
companhia e do país. 

Mas é a TAP sustentável? 
Ainda não. Mesmo antes da 
covid-19, fatores como o 
ambicioso investimento 
feito, por exemplo, na com-
pra de 30 aviões NEO, as li-
mitações do aeroporto de 

APURAMENTO 

Ano arranca com 
resultado negativo 
de 395 milhões 
A TAP atribui os prejuí-
zos de 395 milhões de 
euros do primeiro tri-
mestre a "eventos rela-
cionados com a pande-
mia", nomeadamente, 
com o risco de cobertura 
do "jet fuel" e com dife-
renças de câmbio. 
Ainda nesse mês, a com-
panhia refere ter regista-
do uma diminuição do 
número de passageiros 
na ordem dos 54,7%, face 
a igual mês do ano passa-
do. Ainda em março, os 
rendimentos operacio-
nais caíram 47,7% para 
106,3 milhões de euros, e 
as receitas nas passagens 
tiveram uma queda de 
46,9% para 90,3 milhões. 

Lisboa e o aumento brutal 
no preço dos combustíveis 
condicionaram as contas da 
TAP, que fechou 2019 com 
105M€ de prejuízo, tendo 
neste 1.' trimestre somado 
já perto de 400 milhões ne-
gativos (ler caixa). 

Acontece que, na última 
década, público ou privado, 
o grupo sempre deu prejuí-
zo, exceto em 2017. 

O futuro? Nas contas do 1.° 
trimestre, a TAP avisa que 
está a reajustar a dimensão, 
estando já confirmada "a re-
dução líquida da frota, in-
cluindo a saída confirmada 
de seis aviões que termi-
nam contrato em 2020" e o 
estudo de "saídas adicio-
nais" de aviões. 

Ainda que o ministro Pe-
dro Nuno Santos garanta 
que na reestruturação que a 
TAP terá de fazer no âmbito 
da ajuda que receberá, os 
despedimentos "não são 
inevitáveis", com menos 
voos e o turismo congelado, 
a transportadora deverá re-
duzir o pessoal..  

E a de António Costa? 
Logo ao assumir o Go-
verno, António Costa 
avançou com a reversão 
da privatização, nego-
ciada com os privados. 
Em 2016, assegurou 
uma fatia de 50%, pa-
gando 1,9 milhões por 
mais 11% do capital, 
mantendo-se os traba-
lhadores com 5% e re-
duzindo o consórcio de 
Neeleman e Pedrosa a 
sua percentagem (e res-
ponsabilidades) de 61% 
para 45%, mas aumen-
tando para 90% os direi-
tos económicos (poder 
de decisão). O Governo 
garantiu a nomeação de 
administradores não 
executivos e do chair-
man com voto de quali-
dade, mas reduziu de 
34% para 5% o poder de 
decisão. 

"A música agora é outra 
no que diz respeito à 
TAP. Sem intervenção 
pública, não tem 
qualquer possibilidade 
de sobreviver" 

Maio 
António Costa 
Prmeiro-minstro 

"O Estado não meterá 
um cêntimo que seja 
na TAP sem que isso 
signifique mais 
controlo e uma relação 
de poderes adequada" 

Junho 
Alvaro Novo 
Sec. Estado do Tesouro (à data) 

"Sim, a TAP vai entrar 
no défice e também 
na dívida pública 
de 2020" 

Página 19



A20

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 48

  Cores: Cor

  Área: 4,22 x 9,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87315562 01-07-2020

Ex-ministro 
admite 
verão difícil 
coviD-I9  O ex-ministro 
da Saúde Correia de 
Campos alertou para os 
"dias difíceis, até mais 
que os atuais", nos próxi-
mos meses, devido à co-
vid-19 e a 1,5 milhões de 
pessoas que vão andar 
pelo país até setembro. 
Na apresentação de um 
manifesto que propõe 
várias medidas para "sal-
var" o Serviço Nacional 
de Saúde, o antigo gover-
nante, sobre o período 
de férias de verão, avi-
sou: "Preparemo-nos 
para o que aí vem". 
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Ministra da Cultura foi ouvida ontem pela Comissão de Cultura e Comunicação, no Parlamento 

"Schouver falsos rocibos 
v rc_os, o Governo agirá" 
na Casa c.a Vúsica 
Miguel Conde Coutinho 
cultura@jn.pt 

AUDIÇÃO  As perguntas dos 
deputados foram muitas, 
mas as respostas da ministra 
da Cultura sobre a crise na 
Casa da Música (CdM) foram 
sempre as mesmas. Antes de 
se pronunciar, "o Governo 
vai esperar pelos resultados 
da inspeção da Autoridade 
para as Condições de Traba-
lho (ACT)", que está a averi-
guar a existência de abusos 
laborais na instituição por-
tuense. Mas não deixou de 
fazer um aviso claro: "Se a 
ACT apurar a existência de 
falsos recibos verdes e de re-
lações laborais irregulares, 
naturalmente que o Governo 
agirá". Sem especificar que 
medidas poderiam ser toma-
das, garantiu por diversas  

ocasiões que "não é possível 
que o Executivo se antecipe 
às conclusões daACr. Só de-
pois da inspeção concluída, 
assegurou, poderá "avaliar 
primeiro e resolver depois, 
de forma responsável". 

O mantra repetido ao lon-
go de hora e meia, numa au-
dição (a quarta no âmbito 
deste caso) perante a Comis-
são de Cultura e Comunica-
ção, requerida pelo Partido 
Comunista Português, não 
convenceu os deputados. A 
Oposição lembrou à ministra 
que a inspetora-geral da ACT, 
Luísa Guimarães, tinha já de-
clarado, também na mesma 
comissão, que existem " indí-
cios de falsos recibos verdes" 
na CdM (nos técnicos extra e 
de assistentes de sala). Uma 
hipótese que tinha sido antes 
negada publicamente por Jo-

 

INSPEÇÃO 

Serralves sem 
indícios de 
abusos laborais 

Graça Fonseca revelou 
também que não foram 
apurados indícios de si-
tuações de precariedade 
na Fundação de Serral-
ves, no Porto, após de-
núncias dos colaborado-
res do Serviço Educativo. 
"Recordo que foi feita 
uma inspeção pela ACT e 
a informação que tenho é 
que concluiu que não era 
necessário proceder com 
a inspeção, porque não 
tinham sido apurados in-
dícios das situação iden-
tificadas", disse. 

sé Pena Amaral, líder do 
Conselho de Administração 
da Fundação, que se compro-
meteu porém a regularizar as 
que vierem a ser identifica-
das. 

Perante a avaliação preli-
minar da ACT, defenderam 
José Soe iro, do BE, e Ana 
Mesquita, do PCP, "por que 
razão não age já o Governo", 
que este ano vai apoiar a 
Casa da Música com 9 mi-
lhões de euros? Embora te-
nha considerado, na sexta-
-feira, "inadmissível" que 
houvesse retaliações da ad-
ministração contra trabalha-
dores, Graça Fonseca recu-
sou ontem fazer da CdM 
"objeto de luta político-par-
tidária". E recordou que era 
preciso respeitar todos os en-
volvidos neste caso que está 
a afetar a imagem pública da 

Sti _ 

Graça Fonseca 
aguarda pela 
conclusão da ACT 
e garante que 
respeita todos 
os trabalhadores 
da instituição 

instituição - a autoridade 
inspetiva; os trabalhadores 
que assinaram o abaixo-assi-
nado que denunciou os ale-
gados abusos; e os trabalha-
dores que se manifestaram 
contra esse protesto. 

So% DA EMERGÊNCIA PAGA 
Antes, Graça Fonseca reve-
lou que as entidades que se-
rão apoiadas pela Linha de 
Apoio de Emergência às Ar-
tes, no valor de 1,7 milhões 
de euros, receberão até ao fi-
nal da semana. "Neste mo-
mento, cerca de 50% já rece-
beram na sua conta bancária, 
para ser mais específica, o 
apoio da linha de emergên-
cia". Segundo a ministra da 
Cultura, "o mesmo se passa 
com as editoras e livrarias", 
que tiveram um apoio de 
450 mil euros. • 
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Humberto Pedrosa e David Neeleman, os acionistas privados da TAP 

Saída de Neeleman 
coloca a TAP entre 
Pedrosa e o Estado 

Esquerda insiste em nacionalizar, Governo 
quer ganhar poder mantendo fatia privada 

Marcelo diz que deixar cair empresa não é 
hipótese. Direita não quer solução estatal 

z 
c) 

Joana Petiz 
joana.petiz@dinheirovivo.pt 

INDEFINIÇÃO  Um chumbo dos privados 
ao plano do Governo para garantir o 
apoio de 1,2 mil milhões à TAP e um dia 
com representantes do Estado e do con-
sórcio fechados em negociações na as-
sembleia-geral extraordinária não foram 
suficientes para o fumo branco. À hora 
de fecho desta edição, a hipótese de uma 
espécie de nacionalização que verdadei-
ramente não o é parecia o cenário mais 
provável para resolver o imbróglio TAP. 

A solução passará, ao que tudo indica, 
por o Estado tomar uma posição mais 
forte na transportadora com a saída do 
acionista David Neeleman, que foi in-
transigente na recusa às condições do 
Governo - ainda que aceitasse represen-
tação pública na comissão executiva. De 
acordo com o "Expresso", o Governo 
queria que a Azul convertesse o emprés-
timo de 90 milhões à TAP em capital, 
mas também que os privados deixassem 
cair a cláusula que lhes permitiria recu-
perar cerca de 217 milhões que injetaram 
na empresa no caso de o Estado reforçar 
no capital. 

Hoje a companhia divide-se entre Esta-
do (50%), trabalhadores (5%) e o consór-
cio privado (45%) em que Neeleman e 
Humberto Pedrosa participam em par-
tes iguais. A mudança pode concretizar-
-se de duas formas: ou o Estado adquire 
a parte do dono da Azul, assumindo 
72,5% do capital e a gestão ao lado do 
acionista privado português - resta sa-
ber em que condições; ou Pedrosa toma 
essa fatia (toda ou parte dela). 

A CLÁUSULA DA DISCÓRDIA 
Para viabilizar os 1,2 mil milhões de 
apoio extraordinário - um empréstimo 
que obriga ao reembolso em seis meses 
ou então a um plano de reestruturação 
(ler páginas seguintes) -, o Governo que-
ria que os privados deixassem cair o di-
reito de reaver parte do que investiram 
se houvesse reforço público na TAP. Uma 
cláusula incluída no acordo assinado por 
António Costa em 2017 para reverter a 
privatização - que também reduziu o po-
der do Estado (de 34% para 5% dos direi-
tos económicos). 

As condições aceites pelo Governo so-
cialista foram apontadas pelo Tribunal 
de Contas (TdC) logo em 2018, quando 
analisou os processos, alertando para o 
aumento significativo do risco assumido 
pelo Estado. "A opção de compra da par-
ticipação da Atlantic Gateway, em caso 
de incumprimento insanável dos acor-
dos, implica ter de a reembolsar pelos 
créditos detidos, incluindo a capitaliza-
ção (217,5 milhões)", diz o acordo. Se-
gundo o TdC, essas alterações contra-
tuais agravaram as "responsabilidades 
do Estado", aumentaram a "exposição às 
contingências adversas da empresa" e 
transferiram para a esfera pública 
"maiores responsabilidades na capitali-
zação e financiamento" da TAP. 

NACIONALIZAÇÃO TRAZ PROBLEMAS 

Se há um mês o ministro das Infraestru-
turas assumia que tinha pela frente uma 
negociação em que não podia "excluir 
nenhum cenário, inclusivamente o da 
insolvência da empresa, porque o Esta-
do não pode estar capturado, algemado 
numa negociação com privados", ontem, 
na comissão parlamentar, essa hipótese 
foi já liminarmente posta de parte. "Acha 
que Portugal se pode dar ao luxo de dei-
xar cair a TAP? Seria um desastre", res-
pondeu Pedro Nuno Santos aos deputa-
dos que repetidamente o questionaram 
sobre a nacionalização. 

"O Estado não permitirá que a TAP en-
tre em falência", reforçou também o 
presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, 
sem opinar sobre "cenários possíveis". 

Na sexta-feira, os projetos de lei de BE, 
PCP e PEV para nacionalizar a TAP foram 
chumbados na Assembleia e ontem toda 
a Direita se reafirmou contra essa solu-
ção. Se o PS se juntar à Esquerda poderá 
conseguir aprová-la, mas essa saída tra-
ria problemas - nomeadamente de Bru-
xelas, que se mantém intransigente na 
proibição de ajudas de Estado a empresas 
não viáveis e nas questões de Concorrên-
cia. Mas sobretudo de financiamento da 
transportadora, numa altura em que as 
contas públicas estão estranguladas. 

Qualquer que seja a solução, uma coisa 
é certa: a TAP receberá do Estado 1,2 mil 
milhões que só por milagre conseguirá 
reembolsar em seis meses. • 

Retoma dos 
voos deixou 
Região Norte 
revoltada 
Associação Comercial do 
Porto ainda tentou travar nos 
tribunais a injeção de capital 

O plano de regresso à atividade da 
transportadora aérea, conhecido no 
dia 25 de maio, previa a retoma de 27 
voos semanais até ao final de junho e 
247 no mês seguinte, sendo a maio-
ria de Lisboa. O plano foi de imediato  

censurado por vários autarcas e par-
tidos políticos, que criticaram as op-
ções da transportadora e exigiram 
que o Governo tomasse uma posição. 
A 27 de maio, António Costa afirmou 
que "não tem credibilidade" um pla-
no de rotas sem prévia informação so-
bre a estratégia de reabertura de fron-
teiras de Portugal. 

Uma providência cautelar interpos-
ta pela Associação Comercial do Porto 
ainda tentou impedir a injeção de 1,2 
mil milhões de euros do Estado na 
companhia aérea portuguesa. No en-
tanto, o Supremo Tribunal Adminis-
trativo autorizou o Governo a avançar, 
se este demonstrar que o adiamento 
da ajuda "seria gravemente prejudicial 
para o interesse público". • 
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Posicionamentos 
e comentários políticos 

Companhia precisa 
do dinheiro para 
salários e faturas 

» ;_ 

Cotrim Figueiredo 
Deputado e líder da 1L 

Rui Rio 
Presidente do PSD 

    

"A TAP é demasiado 
importante para o país 
para a deixarmos cair. 

O Governo não vai ceder 
e estamos preparados 

para intervencionar 
e salvar a empresa" 

Pedro Nuno Santos 
Ministro das Infraestruturas Soluções 

encontradas 
noutras empresas 

do setor 

     

Catarina Martins 
Coordenadora do BE 

"Não podemos estar 
a injetar dinheiro para 

premiar acionistas 
privados que têm 
estado a destruir 
verdadeiramente 

a TAP" 

"Sempre nos 
opusemos à 

nacionalização, é um 
péssimo negócio, 

especialmente num 
contexto em que há 
tantas dificuldades" 

João G. Pereira 
Deputado do CDS 

"O ministro [Pedro 
Nuno Santos] revela 

alguma soberba e 
arrogancia e isso tem 

sido fortemente 
penalizador para o 
valor da empresa"  

"Portugal não pode 
aceitar que se faça 
da TAP uma simples 
sucursal de uma 
qualquer companhia 
de aviação 
estrangeira" 

"Caso a TAP não 
seja viável, não é 
aconselhável estar a 
meter dinheiro 
quando se sabe que 
não vai chegar e para 
oano vai ser mais" 

Ana Gomes 
Ex-eurodeputada pelo PS 

"Quem foram os 
vendidos que 
privatizaram a TAP 
aceitando no contrato 
cláusulas que 
preveem indemnizar 
os compradores?"  

Injeção extraordinária 
aprovada por Bruxelas 
tem regras apertadas 
e incontornáveis 

Joana Petiz 
joana.petiz@dinheirovivo.pt 

EMPRÉSTIMO  O dinheiro 
público que chegar à TAP 
tem como destino assegurar 
a liquidez imediata - paga-
mento de salários, faturas a 
fornecedores e compromis-
sos de gestão corrente cujo 
cumprimento foi posto em 
causa pela crise. 

A aprovação chegou a 10 
de junho: "A 9 de junho, 
Portugal notificou a Comis-
são Europeia (CE) da sua in-
tenção e a CE tomou a deci-
são em tempo recorde, sa-
bendo que a situação é de 
extrema urgência e impor-
tância", revelou então Bru-
xelas. Mas a autorização 
chegou com condições mui-
to apertadas. 

Bruxelas autorizou o Go-
verno a injetar até 1,2 mil 
milhões na TAP, compro-
metendo-se o Executivo 
que a companhia aérea de- 
volveria o empréstimo em 
seis meses ou teria de pro-
por uma dura reestrutura-
ção. Prazo que a própria TAP 
já reconheceu ser impossí-
vel de cumprir: "É óbvio 
que não temos condições de 
pagar a dívida em seis me-

  

ses, quando outras compa-
nhias áreas vão poder pagar 
os seus empréstimos em 
três a sete anos", lamentou 
o CEO, Antonoaldo Neves, 
na semana passada. 

Simplificando, não é um 
resgate, é um empréstimo e 
com devolução a curtíssimo 
prazo. Num contexto eco-
nómico que não se prevê 
que volte ao normal nos 
próximos meses, manten-
do-se restrições a voos em 
muitos países e quarente-
nas obrigatórias em alguns 
deles, o que dificultará o re-
gresso do setor turístico - e 
da aviação - ao momento 
em que vivia no arranque 
do ano. 

É no sentido de responder 
a necessidades urgentes da 
TAP que a proposta de Orça-
mento Suplementar refere  

já o empréstimo de 946 mi-
lhões, tendo sido estabele-
cido o teto dos 1,2 mil mi-
lhões para fazer face a maio-
res dificuldades. É dinheiro 
público - leia-se, sai dos co-
fres do Estado ou garante-se 
através da emissão de dívi-
da pública, forma tradicio-
nal de financiamento do Es-
tado. 

BRUXELAS NÃO CEDE 

A crise pandémica deixou as 
companhias aéreas euro-
peias de rastos e, reconhe-
cendo o risco de falência 
iminente, numa posição 
inédita, a Comissão decidiu 
permitir que recebessem 
apoio excecional dos esta-
dos-membros, mas subli-
nha que estes "não poderão 
distorcer a concorrência no 
Mercado Único".  e 

Lufthansa 
A Comissão Europeia apro-
vou uma ajuda estatal da 
Alemanha à Lufthansa, 
um apoio à recapitalização 
de seis mil milhões de eu-
ros e um empréstimo com 
garantia estatal de três mil 
milhões, dada a pandemia 
de covid-19. O Estado pas-
sará a ter uma participação 
de 20% do capital social. A 
empresa comprometeu-se, 
no entanto, a disponibili-
zar faixas horárias [slots] e 
ativos adicionais nos seus 
aeroportos centrais de 
Frankfurt e Munique, 
onde tem um poder de 
mercado significativo. Um 
remédio para mitigar a 
concorrência desleal. 

KLM 
O Governo holandês vai 
entregar um pacote de 3,4 
mil milhões de euros, sob a 
forma de empréstimos es-
tatais e garantias comer-
ciais, à companhia aérea 
KLM para fazer face aos 
efeitos da pandemia. A 
companhia terá de reduzir 
as suas despesas em 15%, 
além de renunciar à entre-
ga de bónus aos seus dire-
tores, reduzir os salários 
dos cargos mais altos da 
empresa e parar de pagar 
dividendos aos seus acio-
nistas. 

Air France 
A Air France vai lançar um 
plano de reestruturação 
depois de assegurar um fi-
nanciamento de sete mil 
milhões de euros por parte 
do Estado francês. O grupo 
quer eliminar mais de 
7500 postos de trabalho 
até ao fim de 2022, indica-
ram fontes sindicais. As 
primeiras saídas vão ocor-
rer em 2021. 

o 

o 
o 

Voos deverão continuar com restrições 

Jerónimo de Sousa 
Secretário-geral do PCP 
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Ministério Público 
acusa de corrupção 
o ex-provedor de Santa 
Cruz, em Braga 

Instituição recebia 
da Segurança Social 
e exigiu dinheiro 
a 12 candidatos P 
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Número de acidentes 
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Alunos do 
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Covid Medina 
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e PSD sugere 
que o autarca 
se demita P.10  
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ENSINO 

Governo dá 125 milhões para 
reforçar pessoal nas escolas 

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, esteve ontem na Assembleia da República. 

O ministro da Educação anun-
ciou ontem um investimento de 
125 milhões de ouros para o re-
forço dos recursos humanos nos 
estabelecimentos de ensino, 
com o objetivo de faci l i taro tra-
balho de recuperação do 3.° pe-
ríodo. "'remos neste momento 
um pacote financeiro com o va-
lor global de 125 milhões para 
podermos reforçar as nossas es-
colas, principalmente com re-
cursos humanos", avançou Tia-
go Brandão Rodrigues, durante 
uma audição regimental na Co-
missão de Educação, Ciência, 
Juventude e Desporto. 

Segundo o ministro, o mon-
tante destina-se à contratação 
de professores, mas também de 
pessoal não docente e de técni-
cos especializados. A contrata-
ção destes técnicos especializa-
dos, que incluem assistentes so-
ciais, psicólogos e mediadores, 
faz parte de um programa dc 
desenvolvimento pessoal, social 
e comunitário, que perMita mi-
tigar os problemas associados ao 
insucesso e abandono escolar. 

O ministro da Educação 
anunciou ainda o reforço do pro-
grama de apoio tutorial especí-
fico e do crédito hórário dispo-

  

nível às escolas. Este programa 
será alargado ao ensino secun-
dário e passará também a incluir 
tim conjunto de alunos, identifi-
cados pelas equipas multidisci-
plinares de educação inclusiva, 
que não tenham tido um acom-
panhamento regular durante o 
3.° período. 

Já o crédito horário será re-
forçado, segundo a tutela, em 
mais dc 25%, para que as esco-
las possam dedicar a apoios e 
coadjuvações, e que lhes permi-
ta também assegurar eventuais 
desdobramentos de turmas du-
rante todo o ano letivo. BLUSA 
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Reembolsos de IRS 
estão 23% abaixo 
do ano passado 

O período de entrega de IRS terminou ontem com 5,2 milhões de declarações 
entregues e cerca de 2.000 milhões de euros reembolsados até agora. Valor fica 
600 milhões de euros aquém dos reembolsos feitos até final de junho de 2019. 

SUSANA PAULA* 

susanapaula©negocios.pt T. • 

r. 

Manuel 

O
período de entrega 
de declarações de 
IRS terminou on-
tem com cerca de 
2.000 milhões de 

euros reembolsados, um valor que 
fica quase 600 milhões de euros, 
ou seja 23%, aquém do montante 
devolvido até à mesma data no 
ano passado. 

Ontem, último dia de entrega 
da Modelo 3 relativaaos rendi-
mentos auferidos em 2019, 0 se-
cretário dc EstadaAdjunto e dos 
Assuntos Fiscais disse que foram 
entregues 5,2 milhões de declara-
ções, das quais "mais de 80% es-
tão liquidada se mais de 2.000 mi-
filões de reembolsos processados 
e pagos". No ano passado, foram 
entregues cerca de 5,8 milhões de 
declarações de 1115, ontem ainda 
estavam cerca de 500 mil decla-
rações por entregar. 

Quando terminou a campa-
nha dc IRS clo ano passado, tam-
bém a 30 de junho, o Estado tinha 
reembolsado um total de 2.588,8 
milhões de euros, segundo a sín-
tese de execução orçamental da 
altura. Isto querdizer que o mon-
tante total dos reembolsos .é infe-
rior em 22,7% ao devolvido até ao 
final do período de entrega de IRS 
do ano passado. 

Até ao final de maio, deste ano 

_ 

e segundo a síntese de execução or-
çamental divulgada na semana pas-
sada, tinham sido reembolsados 
apenas 862,4 milhões de euros, me-
nos 60,1%do que no mesmo perío-
do do ano passado. Ou seja, e tendo 
em consideração os dados apiw,en-
tadosporAntónio Mendonça Men-
des, no mês de junho houve uma 
aceleração do pagamento dos 
reembdsos que atenuou a diferen-
ça face ao ano anterior. 

Reembolsos agravariam 
défice em 1.300 milhões 
Caso o montante dos reembolsos  

estivesse ao nível do ano passado 
no final de maio, o défice orça-
mental seria cerca de 1.300 mi-
lhões de euros. Ou seja, em vez de 
um défice orçamental, em contas 
públicas (a ótica de caixa), de 
3.202,9 milhões de euros, o saldo 
negativo seria de 4.502 milhões 
de euros, mais 40%. 

No final de maio, o Ministé-
rio das Finanças admitiu que o 
défice orçamental até abril, agra-
vado pelo impacto das medidas 
de resposta à covid-19, estava a 
ser atenuado pelo atraso do pa-
gamento dos reembolsos de IRS.  

No entanto, essa justificação não 
acompanhou a divulgação da sín-
tese de execução orçamental até 
maio. 

Ao longo dos últimos anos, ó 
prazo médio do reemboLso do IRS 
registou sucesSivo& decréscimos, 
mas este ano isso não se verificou, 
tendo as primeiras devoluções do 
imposto começado a ser proces-
sadas a 21de abril. Este ano, e de-
vido à covid-19, o secretário dc Es-
tado comprometeu-se apenas 
com os prazos legais, que impõem 
a conclusão dos reembolsos até 31 
de agosto. ■  *ComFi. 

Ao contrário de anos anteriores, o Governo comprometeu-se apenas a pagar os reembolsos até 31 de agosto. 
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Finanças 

Reembolsos 
de IRS estão 
23% abaixo 
do ano passado 
HOMt PiU,r? 
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O trabalho de votações na especialidade, que envolve mais de 200 propostas de alteração, começou ontem e deve acabar esta quarta-feira, com alguns dos temas mais quentes. 

ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

Parlamento reforça apoios na 
saúde mas recua nas creches 
No primeiro dia de votações do suplementar, os deputados uniram-se para reforçar 
apoios a quem está mais exposto à covid-19, hesitaram na questão das creches e atiraram 
para o fim temas mais quentes. Negociações decorrem até ao último minuto. 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA  _ 
catarinapereira@negocios.pt 
FILOMENA LANÇA 

filomenalanca@negocios.pt 

O
s apoios na área da 
saúde estiveram em 
destaque no primeiro 
dia de votações da es-

pecial idade da proposta de Orça-

 

mento suplementar, com algumas 
propostas da oposição a obterem 
o apoio do PS. Pelo caminho fica-
ram iniciativas como a de pagar a  

100%a quem esteja em lay-oft; ou 
a descida no imediato do IVA na 
eletricidade. Houve alguns recuos, 
como o do PSD, que acabou por 
inviabilizar a descida das mensa-
lidades nas creches, e as medidas 
mais quentes, caso dos apoios aos 
sócios-gerentes, benefícios a 
offshores ou proteção a pessoas 
ainda sem proteção, foram reme-
tidas para amanhã, último dia de 
votações, fazendo antever que as 
negociações se vão prolongar. 

As propostas da oposição mais 
diretamente relacionadas com a 
pandemia acabaram, em parte,  

por ser apoiadas pelo PS. Foi o 
caso da proposta do Bloco de Es-
querda que garante subsídio) de 
doença pago a 100% a trabalha-
dores por conta de outrem e a tra-
balhadores independentes, du-
rante um período de 28 dias, e não 
apenas durante o período de iso-
lamento. 

O PCP viu também aprovada 
uma proposta para acelerara con-
tratação de profissionais de saú-
de, que dá 30 dias ao Governo 
(após a entrada em vigor da lei) 
para dar início aos c( )ncursos para 
médicos, enfermeiros, e outros  

profissionais de saúde. 
Mais difícil é obter consenso 

quando se trata das condições ob-
jetivas destes profissionais. Mes-
mo assim, contra a vontade do PS, 
foi aprovada uma proposta dos co-
munistas que equipara o regime 
de doenças profissionais de traba-
lhadores com contrato individual 
de trabalho e de trabalhadores 
com contrato de trabalho em fun-
ções públicas. Os subsídios de ex-
posição ao risco ficaram pelo ca-
minho 

Em todo o caso, a aprovação 
de um subsídio mais generoso  

para os doentes diretamente afe-
tados pela pandemia deverá ter 
efeitos neste ano orçamental. A 
proposta foi apoiada pelo PS mes-
mo apesar de o Governo ter sus-
tentado, no início deste processo, 
que os partidos não poderiam 
apresentarpropostas que aumen-
tassem a despesa, o que violaria a 
lei-travão. 

Uma das notícias do dia viria 
no entanto a ser desmentida pela 
evolução da realidade. Se de ma-
nhã o PSD se juntou ao PCP e ao 
Bloco de Esquerda para aprovar a 
proposta que abria a porta a des-
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João Miguel Roofigues 

contos nas creches para famílias 
com quebras ele rendimento su-
periores a 20%. a tarde-os sociais-
- democratas corrigiram a votação 
inviabilizando a principal pn ›p‹)s-
ta. No final, do que queria a es-
querda, ficou uma norma que im-
pede que as crianças percam a 
vaga caso os pais não tenham po-
did< pagar a mensalidade duran-
te alguns meses e out ra que prevè 
a possibilidade de serem leitos 
piam»; ele pagamento para estas 
dívidas. 

louve. ainda assim. out ras co-
igações negativas, como a apro-

vação de uma proposta do C [)S 
para suspender a devolução dos 
manuais escolares: ou outra. do 
PSD, que alarga até 31 de dezem-
bro o período para resgatar PPR 
sem penalizações em caso de que-
bra dc rendimentos e que ainda 
alarga essa possibilidade a inqui-
linos em dificuldades e que te-
nham dívidas de rendas. 

Polémicas ficam para o fim 
As questões relativas aos sócios-
-gerentes, ao apoio extraordiná-
rio para quem ficou selrl proteção 
social ou a dim int lição do prazo de 
garantia para acesso ao subsídio 
de desemprego foram no entanto 

[Um ajustamento das 
tabelas de retenção na 
fonte] é matéria que 
deve ser tratada do 
ponto de vista técnico 
e não é matéria de 
vontade política. 
ANTÓNIO MENDONÇA MENDES 
Secretário de Estado Adjunto e dos 
Assuntos Fiscais (SEAAF) 

Depreendemos que 
ainda não é em julho 
que o Governo está em 
condições de cumprir 
a promessa [de 
reduzir o IVA da 
eletricidade]. 
DUARTE PACHECO 
Deputado do PSD 

deixadas para as votações desta 
quarta-feira, a pedido do PS, o que 
indicia que estarão em negocia - 
ções. 

No primeiro caso.° grandede-
safio será evitar uma coligação ne-
gativa, uma vezque no início deju-

 

os cubos partidos já aprova-
ram, na generalidade, um novo 
apoio para os sócios-gerentes, 
destinado aos elas micro e peque-
tias empresas, sem limite de fatu-
ração, e com o valor equivalente 
ao quecontribu iram, com o míni-
mo de 438,81 coros e sem o limi-
te máximo de 035 ouros. 

No segundo caso, esta em Call -

tia um apoio de 438,81 ouros que 
será at ribu ido entre julho e de-
zembro a quem não tenha prote-
ção social e que o PS já assumiu 
que pode abranger empregadas 
d<>mésticas, advogados e sol ici ta-
dores e independentes com apoios 
mais baixos. O Bloco de Esquer-
da tem pedido um regime mais fa-
vxwavel. 

Aredução do praz‹ >de descoll-
tos para aceder ao subsídio de de-
semprego (para 180 dias) é defen-

 

dida pelo P81) e já admitida 
pelo deputado socialista João 
Paulo Correia, em entrevista ao 
Eco, • 

CARÊNCIA NOS 
PAGAMENTOS 
A PRESTAÇÕES 

As famílias ou empresas que recor-
ram ao regime excecional de paga-
mento em prestações para dívidas 
tributárias e dívidas à Segurança 
Social, proposto pelo Governo, te-
rão direito a um período de carên-
cia ele três meses depois da apro-
vação do plano, sem que daí fique 
prejudicado terem a situação fis-
cal regularizada. A regra decorre 
de uma proposta do PEV que teve 
o apoio do P5 e também os votos 
favoráveis do PAN, PCP, Bloco e IL. 
Este regime só se aplicará a quem 
esteja num plano de recuperação 
no âmbito de um processo de insol-
vência, processo especial de revi-
talização, processo especial para 
acordo de pagamento ou acordo 
sujeito ao regime extrajudicial de 
recuperação de empresas. 

O
REFORÇO DO SNS 
Foi aprovada uma propos-

ta do PCP que dá 30 dias ao Go-
verno, após a entrada em vigor do 
retificativo, para o início dos con-
cursos de contratação dos profis-
sionais de saúde. Sempre que 
possível, deve recorrer-se "às lis-
tagens de ordenação de candida-
tos a procedimentos concursais 
anteriores". 

• REFORÇO 
n DE ESPECIALISTAS 

Foi aprovada por unanimidade 
uma proposta do PAN para refor-
çar os especialistas em saúde pú-
blica na rede de vigilância epide-
miológica nacional. 

e
RESERVAS DE 
MEDICAMENTOS 

Uma outra proposta do PCP pre-
vê a constituição de uma "reser-
va estratégica de medicamentos 
e dispositivos" que deve ser re-

 

Recuo nos 
descontos 
nas creches 
Contra a vontade do P5, e numa 
coligação negativa, o Parlamento 
aprovou de manhã propostas de 
alteração do PCP, PEV e do Bloco 
de Esquerda no sentido de reduzir 
a mensalidade das creches para as 
famílias que, desde o início da 
pandemia, tenham registado que-
bras de rendimentos de 20% ou 
mais. A ideia era que as institui-
ções cujas atividades estiveram 
ou se encontrem suspensas proce-
dam à revisão do valor da compar-
ticipação familiar, não sendo pos-
sível a anulação da matrícula. 
Contudo, ao final da tarde, o PSD 
recuou e inviabilizou a proposta. 
Mantém-se no entanto a garantia 
de não perderem a vaga e de po-
derem pagar a prestações as dívi-
das, com um plano de pagamen-
tos, o que teve o apoio do PS. 

vista periodicamente, sem perder 
prazo de validade. A ideia é que 
tenha uma parte armazenada nos 
hospitais do Serviço Nacional de 
Saúde e outra no Laboratório Mi-
litar, futuro Laboratório Nacional 
do Medicamento. 

RESGATE DOS PPR 
SEM PENALIZAÇÃO 

Foi aprovada uma proposta do 
PSD para que se mantenha até ao 
final do ano o resgate, sem pena-
lizações, de Planos de Poupança-
-Reforma (PPR) como forma de fa-
zer face às quebras de rendimen-
tos das famílias provocadas pela 
pandemia. A proposta inclui uma 
novidade: passará a aplicar-se 
também a inquilinos que tenham 
dificuldade em pagar a renda e 
que tenham sido obrigados a re-
correr à moratória e pedido de em-
préstimo junto do IHRU.  

o

SUSPENSÃO DA 
DEVOLUÇÃO DE 
MANUAIS ESCOLARES 

Uma proposta apresentada pelo 
CDS e aprovada contra a vontade 
do PS determina que fica suspen-
sa a obrigatoriedade de devolu-
ção dos manuais escolares gratui-
tos entregues no ano letivo 2019-
-2020, a " fim de serem garanti-
das as condições para a recupera-
ção das aprendizagens dos alu-
nos" no início do próximo ano. O 
objetivo dos centristas é que os 
alunos possam manter os ma-
nuais quando, no início do ano, re-
comecem as aulas. 

O
BAIXA A 100% 
EM CASO DE COVID-19 

Os deputados aprovaram uma pro-
posta de alteração que prevê que 
o Governo garanta uni subsídio 
pago a 100% nos casos de doença 
covid-19. A proposta foi apresenta-
da pelo BE e aprovada com os vo-
tos favoráveis de P5, PCP, BE, CDS, 
PAN e Chega. O texto apresentado 
pelo Bloco de Esquerda prevê que 
o Governo adeque a proteção so-
cial dos trabalhadores por conta ele 
outrem e dos trabalhadores inde-
pendentes inscritos na Segurança 
Social com valor "correspondente 
a 100% da remuneração de refe-
rência, até ao limite de 28 dias, no 
âmbito do subsídio por isolamen-
to profilático e do subsídio de 
doença atribuído na sequência da-
quele subsídio". 

e
DOENÇA 
PROFISSIONAL 

Foi ainda aprovada outra propos-
ta dos comunistas qve prevê os 
trabalhadores com contratos in-
dividuais de trabalho sejam equi-
parados aos trabalhadores com 
contratos de trabalho em fun-
ções públicas no que toca ao re-
gime de doença profissional. 

TOME NOTA 

Propostas de alteração 
ao retificativo aprovadas 
no Parlamento 

Um reforço mais ágil dos profissionais de saúde, o aumento do va-
lor das baixas para quem tem covid-19, a suspensão da devolução 
dos manuais escolares e a aceleração da contratação de pessoal no 
SNS foram algumas das alterações ao retificativo aprovadas ontem. 

• 
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MARTIN NEY EMBAIXADOR 
DA ALEMANHA EM PORTUGAL 

"Condicionalidade 
do programa 
de recuperação 
é imperativa" 

"Se todos os países 
fizessem reformas corno 
Portugal, a Alemanha 
estaria contente" 

fé 

ECONOMIA E a 10 

o 

o cTo 

Schmitt acelera 
investimento 
em fábrica 
de elevadores 
em Matosinhos 
EMPRESAS 18 

Novo Teatro 
Variedades 
nasce no Parque 
Mayer por 
cinco milhões 
EiviPtr&SA5 

SÉRIE 5 DIAS BANCO DE PORTUGAL 

Reguladores são urna 
"plataforma giratória" 
Tese de investigadora do Instituto de Ciências Sociais evidencia 
circulação entre supervisores, supervisionados e cargos públicos. 

Governador não vinha 
direto das Finanças desde 
a adesão ao euro 

PP.; Wi tI,It 7 

 

egOC 

Quarta-feira, I de julho de 2020 Diário Ano XVI N.o 4275 € 250 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

negociosept 

 

Saída de Neeleman evita 
nacionalização da TAP 
Controlo da totalidade do capital pelo Estado w„,..)er evitado com acordo para a saída do empresário, 
que está dependente apenas do valor a pagar. Ministro diz que a companhia "já está a ser reestruturada". 
EMPRESAS 16 e 17 

Orçamento 
Parlamento 
reforça apoios 
na saúde mas 
recua nas 
creches 

Finanças 

Reembolsos 
de IRS estão 
23% abaixo 
do ano passado 
HOME PAGE 2 

Ações 

Montanha-russa 
nas bolsas não 
evita queda 
no semestre 

45% 
DESVALORIZAÇÃO DO PSI-20 
NOS PRIMEIROS SEIS MESES 

AlEitea 0(75 22 e 23 

Conheça as propostas 
aprovadas no Parlamento. 

ECONOMIA 12 e 13 
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ACORDO 
DINHEIRO 1-

 

Ministro sem pasta, fretes e baixa política 
CAMILO LOURENÇO 

Analista de economia 
camilolourenco@gmail.com 

Fernando Medina tem uni sonho: substituir 
.111 I ón io Costa no PS quando este der o sal-
to para um cargo na Europa. Medina tem 
um adversário: Pedro Nuno Santos. O mi-
nistro das I nfraestruturas tem aquilo que 
Mediria não tem: o controlo do aparelho do 
partido. \ 1 as está em maus lençóis. Não ape-
nas pelo desastre TAP (Num Santos nunca 
pensou que os privados esticariam tanto a 
corda...), mas por causa dos transportes pú-
blicos e a relação com as cadeias de contá-
gio. 

Medina, até agora em perda para Nuno 
Santos e com as autárquicas no horizonte,  

está a tentar recuperar terreno. Há ti ma se-
mana criticou, tarde e a más horas, a man i f 
contra o racismo nos termos em que foi fei-
ta. Agora bateu finte e frio na saúde e seus 
responsáveis. 

Está Medina a sacudir a água do capote 
(como presidente &Área N I etropolitana de 
Lisboa é corresponsável pela desgraça do 
surto na capital)? Sim, mas não fica por aí. 
O "ministro sem pasta" está a pôr os patins 
à ministra da Saúde, que parece ter caído em 
desgraça no Governo. 

Pergunta: o presidente da C M L faria um 
ataque destes sem cobertura do primeiro-

  

-ministro? Não. As declarações visam criar 
as condições que tornem inevitável a saída 
de Marta Temido, caso o Governo perca o 
controlo da pandemia em Lisboa. 

O que mudou nas últimas semanas para 
o primeiro-ministro estar inquieto, a ponto 
de ter repreendido publicamente a minis-
tra e a DGS e soltar agonia artilharia? Odes-
controlo em Lisboa. An tón io Costa não gos-
ta de assumir o odioso dos problemas (já foi 
assim nos incêndios). E a culpa nunca é sua, 
como deu a entender no Infarmed e como 
percebemos em Pedrógão. É por isso quedá 
jeito ir preparando bodes expiatórios. • 

Página 31



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 4,57 x 6,62 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 87314929 01-07-2020

CAMILO LOURENÇO LOURENÇO 

"As declarações 
visam criar as 
condições que 

tornem inevitável a 
saída de Marta 

Temido." 
PAGINA Z7 
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Aviação comercial
São José Almeida

Portugal seguirá normas  
da Comissão Europeia nos 
aeroportos a partir de hoje. 
Negociações com Reino 
Unido prosseguem

sao.jose.almeida@publico.pt

A partir de hoje, Portugal passará a 

efectuar e a receber voos abertos nos 

seus aeroportos de e para os Estados-

membros da União Europeia e zona 

Schengen, incluindo Espanha, o úni-

co país da União cujas fronteiras 

aéreas, bem como terrestres, com 

Portugal estiveram completamente 

fechadas até à meia-noite de ontem, 

devido à pandemia de covid-19, expli-

cou ao PÚBLICO um membro do 

Governo. 

As regras para a retoma de mais 

voos nos aeroportos portugueses, 

depois da paralisação provocada pela 

pandemia de covid-19, enquadram-se 

nas decisões aprovadas ontem pelo 

Conselho da União Europeia e foi ofi-

cializado ontem por despacho con-

junto dos ministérios da Administra-

ção Interna, Saúde, Infra-Estruturas, 

Defesa e Negócios Estrangeiros. 

Excluídos da lista aprovada pelo 

Conselho da União Europeia ficam 

países como o Brasil, todos os Países 

Africanos de Língua Oficial Portugue-

sa (PALOP) e Timor-Leste, os Estados 

Unidos, a Rússia e a Índia. Dos PALOP 

e dos EUA e do Brasil (só São Paulo  

e Rio de Janeiro) só existirão voos  

de ligação para viagens essenciais 

como regresso de residentes, traba-

lho, estudo, saúde e razões humani-

tárias, explicou ao PÚBLICO o mesmo 

membro do Governo. Mesmo assim, 

os passageiros com origem nestes 

países terão de apresentar um teste 

negativo à covid-19 realizado nas 72 

horas anteriores. 

De fora da Europa, apenas 15 paí-

ses (alguns sem ligação aérea direc-

ta a Portugal) podem voar sem res-

trições para a UE. São eles Argélia, 

Austrália, Canadá, Geórgia, Japão, 

Montenegro, Marrocos, Nova Zelân-

dia, Ruanda, Sérvia, Coreia do Sul, 

Tailândia, Tunísia, Uruguai e China, 

mas neste último caso sujeito a con-

firmação de reciprocidade, ou seja, 

quando o país asiático reabrir as 

suas fronteiras à UE. 

“Os residentes de Andorra, Móna-

co, São Marino e Vaticano devem ser 

Voos do Brasil, PALOP  
e EUA para Portugal só se 
forem essenciais e com 
teste à covid-19 negativo

considerados como residentes da UE 

para efeitos da presente recomenda-

ção”, lê-se no documento final, que 

prevê ainda que “os países associados 

a Schengen (Islândia, Lichtenstein, 

Noruega, Suíça) também participam 

nesta recomendação”. 

Ainda em negociações bilaterais 

está a realização de voos de e para o 

Reino Unido. O membro do Governo 

ouvido pelo PÚBLICO considera que 

será encontrada uma solução positiva 

e que o Governo britânico retirará 

Portugal da lista de países cujos pas-

sageiros serão obrigados a quarente-

na, uma vez que o Reino Unido “tem 

indicadores de casos e de óbitos mui-

to piores do que os de  Portugal”. 

A aposta nestas negociações da 

parte do Governo português prende-

se com a necessidade de garantir o 

turismo britânico no Algarve e na 

Madeira, explicou o mesmo gover-

nante. 

Quanto à abertura das fronteiras 

terrestres com Espanha, irão ser 

mantidos destacamentos do Serviço 

de Estrangeiros e Fronteiras e da GNR 

nos principais postos de passagem. 

As orientações vão no sentido de 

ordenarem a paragem de autocarros, 

outros transportes colectivos e veícu-

los estrangeiros para prestarem infor-

mação sobre as regras existentes em 

Portugal de prevenção da contami-

nação de covid-19, como o uso de 

máscara e a proibição de consumo de 

álcool na via pública, acrescentou o 

membro do Governo ouvido pelo 

PÚBLICO.

Aeroportos portugueses voltam 
hoje ao regime de Schengen Página 33
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Educação
Clara Viana

Educação vai contar com 
125 milhões de euros para 
novas contratações de 
professores, pessoal não 
docente e técnicos 

cviana@publico.pt

Os exames nacionais do ensino secun-

dário começam já no próximo dia 6, 

mas os alunos do 12.º ano que se 

encontram infectados com covid-19 

ou em quarentena, por terem estado 

em contacto com o vírus, continuam 

sem saber como irão assegurar o aces-

so ao ensino superior sem serem pre-

judicados por esta situação.  

Ouvido no Parlamento, o secretário 

de Estado adjunto e da Educação 

revelou ontem que o Governo está “a 

trabalhar numa proposta” que per-

mita a estes estudantes realizarem os 

exames nacionais na 2.ª fase, que 

decorrerá em Setembro, sem que tal 

prejudique a possibilidade de concor-

rerem ao ensino superior na primeira 

fase do concurso nacional de acesso 

ao ensino superior. 

Esta proposta está a ser trabalhada 

em articulação com o ministério de 

Manuel Heitor e será submetida 

depois à Comissão Nacional de Aces-

so ao Ensino Superior (CNAES). “Será 

uma decisão a título excepcional que 

ainda terá de ser amadurecida”, disse 

ao PÚBLICO o presidente da CNAES, 

João Guerreiro, frisando contudo que 

existe uma “abertura grande” por 

parte dos ministérios da Educação e 

do Ensino Superior "para resolver o 

problema destes alunos”.  

João Guerreiro indicou que a acon-

tecer será a primeira vez que se abre 

a porta a esta possibilidade. O presi-

dente da CNAES adiante que ainda 

esta semana ou na próxima será 

conhecida a solução a que se chegou, 

frisando que um anúncio prematuro 

“pode perverter” uma decisão deste 

tipo, por eventualmente aumentar o 

uxo de alunos que optem por esta 

solução. Nos últimos dias várias asso-

ciações de pais e familiares de alunos 

têm-se pronunciado no sentido de ser 

adoptada “uma solução formal e ins-

titucional para todos os alunos do 12.º 

ano” que se encontrem infectados 

que não os prejudique no acesso ao 

superior. Por norma, os alunos que 

fazem exames na 2.ª fase só podem 

concorrer também à segunda fase do 

Alunos infectados 
vão ter regime de 
excepção no acesso 
ao ensino superior

concurso de acesso, quando as vagas 

disponíveis são em número inferior, 

nomeadamente no que respeita aos 

cursos mais disputados.  

Devido à actual pandemia, a segun-

da fase dos exames nacionais foi adia-

da, decorrendo entre 1 e 7 de Setem-

bro, altura em que já terminou a pri-

meira ronda do concurso de acesso, 

que se realizará entre 7 e 23 de Agos-

to, mas cujos resultados só serão 

conhecidos a 28 de Setembro. 

O anúncio de João Costa foi um dos 

vários apresentados ontem no Parla-

mento pelo Ministério da Educação. 

Logo no início da audição, que se pro-

longou por três horas, o ministro da 

Educação revelou que o programa de 

tutorias será triplicado no próximo 

ano lectivo, passando também a 

abranger os alunos do ensino secun-

dário. O chamado Apoio Tutorial 

Especí co abrange actualmente cerca 

de 20 mil alunos do 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico, tendo começado por 

ser dirigido a alunos com um historial 

de retenções, mais concretamente 

com dois ou mais chumbos.  

No conjunto, indicou o ministro, 

serão mobilizados “125 milhões de 

euros para se proceder a um reforço 

muito signi cativo de recursos huma-

nos nas escolas” de modo a garantir 

a recuperação de aprendizagens que 

caram em falta neste ano. Vão ser 

contratados “mais professores, pes-

soal não docente e técnicos especia-

lizados”, como psicólogos. E também 

serão reforçadas as equipas com 

“assistentes sociais e mediadores”.

O anúncio foi feito ontem  
por João Costa Página 34
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O Governo não exclui a possibilidade 

de encerrar unidades hoteleiras, 

colocando-as em regime de quaren-

tena, se nelas forem detectados 

casos de contaminação pelo novo 

coronavírus entre os hóspedes ou 

funcionários. O Ministério da Saúde 

faz, porém, depender essa decisão 

de uma avaliação das autoridades de 

saúde locais. 

Se forem detectados casos da 

covid-19 num hotel, os seus utentes 

e funcionários, independentemente 

dos resultados dos testes que tenham 

feito, se não tiverem residência em 

Portugal para cumprirem a quaren-

tena, terão de a cumprir nessa uni-

dade hoteleira ou em locais a desi-

gnar pelas autoridades de saúde. 

A 10 de Março deste ano, a 

Direcção-Geral da Saúde emitiu um 

conjunto de orientações de preven-

ção, controlo e vigilância em hotéis 

para a covid-19. Uma longa lista de 

procedimentos, de limpeza e desin-

fecção das instalações hoteleiras e 

dos cuidados a ter com hóspedes e 

funcionários. 

Detalha também os cuidados a ter 

caso seja detectada uma pessoa 

doente ou suspeita de estar doente 

com covid-19. Recomenda, desde 

logo, que o suspeito deve permane-

cer no seu quarto e que sejam cha-

madas de imediato as autoridades de 

saúde locais e aguardar as instruções. 

Esta autoridade poderá optar por 

enviar a pessoa contaminada ou sus-

peita para o hospital de referência da 

área ou não, dependendo da situação 

clínica do doente. 

Especi ca ainda tudo o que deve 

ser feito em matéria de desinfecção. 

Os pro ssionais de limpeza e roupa 

devem aguardar resultado do dia-

gnóstico laboratorial de con rmação 

do caso suspeito, antes de iniciar os 

procedimentos de remoção da roupa 

ou limpeza. 

No conjunto das orientações, em 

nenhuma ocasião é referida a possi-

bilidade de a unidade hoteleira ter de 

car ela própria em quarentena, caso 

seja detectada uma contaminação. 

O PÚBLICO questionou ontem o 

Ministério da Saúde sobre essa pos-

sibilidade e a resposta não deixa 

dúvidas: “A decisão de fechar será 

tomada após avaliação das autorida-

des de saúde locais.” 

Governo 
admite fechar 
hotéis para 
quarentena

Hotelaria
Luciano Alvarez

Página 35
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POLÍTICA

Esquerda e PSD “estão a fazer 
frete ao Governo” sobre Centeno
André Silva No rescaldo das demissões e 
des liações no PAN, o porta-voz do 
partido assume que foi “um episódio 
menos bom”, mas garante que esse 
capítulo “está encerrado”

Engenheiro civil, com 44 anos, o 

deputado André Silva revela que foi 

aceite pelo Governo a sua proposta 

de reforço de técnicos de saúde 

pública. 

É inevitável começar pela 

situação interna do PAN. Numa 

só semana perderam um 

eurodeputado, uma deputada e 

demitiu-se a comissão política na 

Madeira. A que é que atribui 

estas saídas? 

Em política, deve haver sempre um 

equilíbrio entre as expectativas e 

ambições pessoais e essa própria 

gestão do colectivo. Estas pessoas é 

que não conseguiram gerir as suas 

expectativas e interesses pessoais, 

colocaram esses interesses muito à 

frente do colectivo, do interesse do 

partido e entenderam não dialogar. 

Mas eles criticam, precisamente, 

o não haver espaço para esse 

debate. Parece que estão a fazer 

acusações semelhantes uns aos 

outros...  

O que é estranho é que as acusações 

vêm de pessoas que pertenceram à 

direcção do PAN até há pouco 

tempo. Houve uma mudança de 

postura e de atitude destas pessoas 

a partir do momento em que foram 

eleitas. As críticas que são feitas não 

têm sentido. Se tivessem sido 

colocadas, teriam sido debatidas. 

Não existem justi cações plausíveis, 

fortes, a única que existe são os seus 

interesses pessoais, que não foram 

capazes de gerir. Decidiram sair, 

defraudando um projecto e a aposta 

dos eleitores. Este é um episódio 

menos bom do partido, como nós 

todos temos na nossa vida pessoal, 

pro ssional e também na vida 

partidária. Para nós, este é um 

capítulo que está encerrado.  

Foram más escolhas, 

arrepende-se? A deputada 

Cristina Rodrigues foi sua chefe 

de gabinete, por exemplo...  

Foram pessoas escolhidas pelo 

partido. À partida, estas escolhas 

não fariam antever esta situação, 

mas a verdade é que, depois de 

eleitas, estas pessoas começaram a 

fazer um caminho de 

individualização do mandato, e de 

enorme falta de solidariedade e 

lealdade institucional. 

Uma das acusações que se 

ouviram foi a de que havia falsos 

recibos verdes no PAN. É 

verdade? 

Não há nem nunca houve falsos 

recibos verdes no PAN. Existiram 

prestações de serviços devidamente 

enquadradas e partilhas de recursos 

entre as várias fontes de 

nanciamento do partido 

absolutamente legais. Como não há 

justi cação de índole política, estas 

pessoas têm de dizer qualquer coisa 

e, portanto, fazem uma acusação 

que é falsa e que é grave. 

Que lições tira desta situação? 

A re exão interna está a fazer-se, 

vamos tirar ilações. A nossa base de 

selecção tem de ter da nossa parte 

uma maior acuidade para que seja 

mais garantístico de que sejam 

pessoas que perseguem o interesse 

público, as causas e o projecto do 

partido. 

Em que ponto está a proposta do 

PAN sobre a nomeação do 

governador do Banco de 

Portugal? 

Está suspensa até que nos chegue o 

parecer do BCE. Esperemos que o 

desfecho desse debate seja antes da 

nomeação do próximo governador 

do Banco de Portugal. Se ocorrer 

depois, espero que os partidos 

deixem cair o argumento de que é 

uma lei feita à pressa, feita com 

fotogra a.  

Não se sente algo defraudado 

pelos outros partidos? No dia em 

que foi conhecida a saída de 

Centeno do Governo, o 

Parlamento aprovou com 

maioria expressiva, na 

generalidade, a vossa proposta 

Hora da verdade
Sofia Rodrigues e Eunice 
Lourenço (Renascença)

que implicava o período de nojo 

de cinco anos. Entretanto os 

partidos, sobretudo o PSD, têm 

vindo a recuar...  

O PSD tem feito algumas alterações 

de posição nesta legislatura, numa 

semana diz umas coisas, noutra diz 

outras. Sobre as regras de 

nomeação do governador, já teve 

várias posições nos últimos seis 

meses. Mas, de facto, é 

absolutamente incoerente e não 

cam bem na fotogra a estarem 

todos de acordo no princípio da lei 

que o PAN está a propor, mas 

dizendo que não é para agora. Estão 

todos a fazer um frete, por motivos 

vários, ao PS. Quer os partidos da 

esquerda, quer o PSD. Os motivos 

pelos quais estão a fazer um frete 

não sei. Não sei se é por ser uma lei 

do PAN, que é bem feita. Aliás, o 

parecer do Banco de Portugal vem 

dizer isso. Ao contrário do que diz o 

PS, não há qualquer 

inconstitucionalidade nem 

qualquer tipo de problema em 

legislar sobre isto. Pode haver algum 

preconceito pelo facto de esta 

matéria vir do PAN. Continua a 

haver por parte da elite política, não 

só partidária, mas também do 

mundo do comentarismo,  algum 

preconceito sobre de onde vêm as 

iniciativas legislativas. 

O PAN admite reformular a 

proposta? 

Como é evidente... O que é 

fundamental é fazerem-se avanços. 

Estamos dispostos a adoptar um 

período de três anos, dois anos, até 

de um ano. Não está em causa a 

ética de qualquer pessoa, mas do 

salto directo da cadeira de ministro 

das Finanças para a do governador 

do Banco de Portugal. 

Que incompatibilidades vê na 

escolha de Centeno? 

Quando alguém nos últimos dois 

anos nomeia os três membros do 

conselho de auditoria do Banco de 

Portugal, que servem precisamente 

para scalizar e escrutinar a 

actividade do governador, está 

patente um con ito de interesses. 

Por outro lado, estamos a falar de 

alguém que nos últimos anos tomou 

decisões — acertadas ou não — sobre 

matérias muito delicadas, como 

resolução de vários bancos e que vai 

ter de fazer a avaliação sobre esses 

mesmos dossiers em que esteve 

envolvido. Outros interesses 

instalados ocorrem por via de o 

governador do Banco de Portugal 

estar, e continua a estar, muito 

instrumentalizado por partidos 

como o PS e o PSD e deveria haver 

um parecer vinculativo do 

Parlamento. Temos que regular 

também os con itos de interesses 

de pessoas que venham da banca 

comercial e do sector de auditoria 

para o Banco de Portugal.  

O PAN apresentou 20 propostas 

no Orçamento Suplementar. O 

que é que foi aceite? 

Ainda continuamos em negociações 
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Pode ouvir esta entrevista 
 na íntegra a partir das 13h 
 na Renascença

srodrigues@publico.pt

DR

Apoio a Ana Gomes? “Todas as 
opções estão em cima da mesa”

Desde que foi eleito, diz que o 

PAN não era nem de esquerda 

nem de direita, mas acabou por 

viabilizar três Orçamentos e 

ajudou a viabilizar o de 2020. A 

direcção é acusada por algumas 

das pessoas que saíram de se 

encostar à esquerda. Afinal, 

qual é a posição do PAN no 

espectro político? 

Essas pessoas pertenceram à 

direcção até há alguns dias e 

zeram este caminho. Acima de 

tudo, o PAN quer fazer aprovar os 

seus projectos, causas e mundivisão 

e isso faz-se estabelecendo diálogos 

e compromissos com os partidos 

no Parlamento. Desde há cinco 

anos quem governa é o PS: é natural 

que o PAN tenha mais conversações 

e acordos com o partido que está 

no Governo do que com os que 

estão na oposição. 

Mas nesta legislatura o discurso 

tornou-se mais agressivo. Aceita 

esta crítica? 

Penso que não. A partir do 

momento em que o PAN, por via de 

alargar a sua participação 

parlamentar, começa a entrar 

noutros domínios, é natural que 

sofra também outros ataques e 

críticas por parte de outros partidos 

e que vá respondendo — e o tom 

sobe um pouco. Os eleitores 

apostaram em que, para além das 

causas que nos tornaram 

conhecidos, comecemos a 

trabalhar em matérias que visam o 

combate à corrupção e con itos de 

interesse. 

O PAN deixou de ser o partido 

dos animais e passou a ser do 

ambiente e anticorrupção? 

Não deixámos de ser nada, 

conseguimos foi alargar o leque. No 

que diz respeito à causa animal, o 

PAN fez uma conquista 

absolutamente inédita que foi 

alterar o IVA dos espectáculos 

tauromáquicos de 6% para 23%, 

conseguimos regulamentar a lei de 

utilização de animais no circo e 

uma estratégia de bem-estar 

animal. É fundamental também 

e isso pode ocorrer. É por  

isso que o PAN demorou  

mais de um ano a fazer a sua 

iniciativa legislativa. Estamos 

confortáveis com a iniciativa 

legislativa que apresentámos  

e com as outras em cima  

da mesa, por garantirem que os 

pedidos são feitos de forma 

absolutamente consciente, 

reiterada e que essas situações não 

podem acontecer.  

Considera que o bem que a lei 

traz é superior aos perigos que 

pode trazer? 

Sim, tendo a consciência de que os 

perigos são quase 

garantisticamente eliminados. 

Alguém que está em depressão 

não pode solicitar. 

Nas presidenciais, o PAN terá 

candidato próprio? 

Ainda estamos em debate interno. 

Esse assunto não está fechado.  

Admite ser candidato? 

Não, não está em cima da mesa.  

Pode estar em cima da mesa um 

apoio a uma candidatura de 

Ana Gomes? 

Posso dizer que estão em cima da 

mesa todas as opções.  

Tendo em conta que é uma voz 

anticorrupção... 

Um apoio a uma candidatura  

a terceiros, a alguém que não 

venha do campo político  

do PAN, tem de ser de nida  

por um critério. O combate  

e a luta que Ana Gomes faz é 

meritório, mas há outras 

características, que se viéssemos  

a apoiar um outro candidato, 

devem ser avaliadas. Neste 

momento, está em cima da mesa 

apresentarmos ou não um 

candidato próprio, apresentarmos 

alguém que já se tenha 

apresentado ou não apoiarmos 

ninguém. O debate está aberto.  

Nas autárquicas, o PAN está 

disponível para fazer 

coligações em Lisboa e no 

Porto? E em que condições? 

É precoce estarmos a falar nesse 

contexto. 

Neste momento, 
está em cima  
da mesa 
apresentarmos ou 
não um candidato 
próprio, 
apresentarmos 
alguém que já se 
tenha apresentado 
ou não apoiarmos 
ninguém

com o Governo. O que foi aceite é 

pouco. Temos indicação de que será 

aprovada a proposta que visa 

reforçar os técnicos de saúde 

pública no que diz respeito a esta 

fase de controlo e vigilância 

pandémica. Mais do que 

descon nar ou levantar restrições à 

actividade económica, o fulcral era 

garantir no terreno pessoas que 

pudessem testar, controlar, 

monitorizar futuros surtos. E isso 

não ocorreu em Lisboa e Vale do 

Tejo, independentemente de as 

causas serem a nível dos 

transportes, habitações... 

Houve descoordenação na 

situação de Lisboa? 

Talvez. Que houve falta de 

coordenação, houve. Que houve 

falta de che a e de estratégia, nesse 

sentido, houve. 

Chefia sanitária ou política? 

Não lhe consigo responder a essa 

questão. Nós alertámos o Governo e 

o PS para esta questão. Fomos 

muito críticos da forma como o 

estado de emergência foi levantado, 

causou uma falsa sensação de 

segurança. A permissão da 

realização de algumas 

manifestações, quer no passado, 

quer no futuro — o 1.º de Maio e a 

Festa do Avante! — cria nas pessoas 

uma falsa sensação de segurança, 

dando azo a que as pessoas possam 

ter esse tipo de comportamentos, 

de ajuntamento, que não são nada 

recomendáveis, são maus exemplos 

de informação que se dá. 

Qual será o sentido de voto do 

PAN na votação final global? 

Vamos ver ainda, mas não 

conseguimos antever um voto 

favorável num Orçamento que tem 

várias lacunas.  

Podem manter a abstenção? 

Claro. Nós consagrámos no 

Orçamento de 2020 o alargamento 

da tarifa social de energia a todos os 

desempregados que ainda não está 

regulamentado. 

Se vier a existir um acordo de 

médio prazo entre o Governo e a 

esquerda, o PAN quer ficar 

incluído ou ficar de fora? 

Não podemos colocar as coisas 

dessa forma. O PAN sempre teve a 

posição de diálogo com as forças 

partidárias no Parlamento, 

mantendo sempre a sua 

independência. O PAN fará acordos, 

sejam eles com a esquerda 

parlamentar, sejam com a direita, 

em função daquilo que possa ser a 

agenda. Vamos ver também como é 

que decorrem as conversas ou a 

negociação do plano de retoma 

económico. Para nós, é uma linha 

vermelha que se apoiem empresas 

ou sectores que sejam altamente 

poluentes. 

Desse ponto de vista, não admite 

um apoio à TAP... 

Sim, com condições. Uma das 

propostas que temos no Orçamento 

Suplementar é que qualquer apoio 

à TAP tem de ter sempre 

contrapartidas ambientais. 

Dir-me-ão que é inevitável que uma 

companhia aérea polua. 

Evidentemente, mas tem de haver 

aqui um compromisso de redução 

de emissão de gases-estufa. Não faz 

sentido que o PS e o Governo 

estejam resistentes em aprovar o 

m dos voos nocturnos entre a 

meia-noite e as 6h00.

que consigamos chegar a mais 

áreas. Matérias que dizem respeito 

a con itos de interesse e corrupção 

estão intimamente ligadas à 

maioria dos crimes ambientais. 

O PAN tem sido intransigente no 

combate aos maus tratos a 

animais e é defensor da 

despenalização da eutanásia. 

Como é que compatibiliza estas 

duas causas? 

Não tem nada a ver...Uma coisa é a 

protecção daqueles que são 

completamente indefesos, num 

regime jurídico praticamente 

inexistente. Não é admissível numa 

sociedade do século XXI que 

continuemos a maltratar animais. 

Relativamente à morte 

medicamente assistida, é um 

direito fundamental que está por 

garantir às pessoas em m de vida 

ou em processo de m de vida. É 

uma liberdade que lhes está 

coarctada.  

Tendo o PAN alguma 

preocupação sobre a  

saúde mental, não receia os 

efeitos de uma lei da eutanásia 

nos que são mais frágeis, em 

quem pensa que está a 

sobrecarregar a família? 

Sim, temos essa preocupação 
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Merkel 
e Von der Leyen 
As duas amigas 
e aliadas 
vão dirigir 
a Europa   
Destaque, 4 a 6

Cultura  
Ministra promete “apoio  
de emergência às artes”  
até final da semana 
Cultura, 29 
 
SmellTracker 
Cientistas pedem ajuda  
para seguir pista 
do olfacto na covid-19 
Ciência, 28
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A cada dia, há 100 infectados que 
a Saúde não consegue contactar
Responsável pelo gabinete de intervenção sobre covid-19 em Lisboa explica, em entrevista, as di culdades 
no terreno. Norte tem mais recursos que o Sul em termos de saúde pública, diz Rui Portugal Sociedade, 16/17

Em entrevista, líder do PAN 
acusa a esquerda e o PSD de 
fazerem “frete ao Governo” 
sobre Centeno p12/13

Relatório anual das 
comissões de protecção de 
crianças já foi entregue p18

PAN admite 
apoiar Ana 
Gomes na 
corrida a Belém

Perigo de 
violência 
doméstica cresce 
para crianças

DANIEL ROCHA

ISNN-0872-1548

Ministro da Agricultura 
tinha anunciado em 2018 
apoio de 10 milhões p22/23

Madeira 
queimada só 
recebeu 59 mil  
de 10 milhões

Rescisão de Bruno Lage 
negociada. Oposição a Luís 
Filipe Vieira sobe de tom p37

Benfica conta 
com Veríssimo 
para transição no 
comando técnico  

Decisão do MP de Angola 
deve-se a crimes de burla e 
trá co de in uências p26

Filomeno dos 
Santos arrisca-se 
a sete anos  
de prisão

TAP 
Costa prefere 
Pedrosa à 
nacionalização 
Destaque, 2/3

Humberto Pedrosa com António Costa na cerimónia em que foi atribuído o nome de Humberto Delgado ao aeroporto de Lisboa em 2016

D
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Desesperadamente procurando bodes expiatórios

N
unca, mas nunca, se tinha 

visto Fernando Medina tão 

severo, tão rude, tão ríspido, 

tão áspero. Foi na TVI-24, na 

segunda-feira à noite, e é 

uma peça política de inegável 

importância. Qual foi o alvo 

relativamente ao qual Fernando 

Medina foi agreste de maneira 

nunca antes vista? Foi o Governo, 

dirigido pelo seu pai político, 

António Costa, que o escolheu 

para sucessor na CML. Ao pedir a 

cabeça das “autoridades da saúde” 

por causa dos números de Lisboa, 

Medina está a pôr em causa o seu 

Governo. Ele sabe-o, é inteligente, 

mas talvez não tão inteligente 

como o homem de quem herdou a 

câmara: António Costa, esse, sim, 

o cúmulo da sagacidade política, 

se houvesse cúmulo para isso. Ele 

que, antes desta intervenção de 

Medina a pedir demissões na 

saúde, se irritou na reunião do 

Infarmed da semana passada, 

pondo em causa a ministra Marta 

Temido, que, de resto, não 

desmentiu a cena. 

Está António Costa, com o apoio 

de Fernando Medina, a querer 

arranjar bodes expiatórios para o 

caso dos números de Lisboa — um 

desastre para aquele que outrora 

foi um país-modelo no combate à 

covid? A oposição colaborante de 

Rui Rio já identi cou o problema: 

é Graça Freitas. Para Rio, não é 

Marta, é Graça. Parece que se tem 

agora que arranjar um bode 

expiatório. Se não é dos testes a 

mais, se não é da construção civil, 

se não é dos transportes cheios, é 

da Marta (ou da Graça). As 

mulheres que aguentaram os 

piores dias da pandemia que 

continuem a aguentar (ainda por 

cima, já se sabe, são 

genericamente chatas e não 

percebem um avo de cerimónias 

comemorativas da conquista da 

nal da Champions, que 

obviamente não se inclui naquilo 

que Fernando Medina tão bem 

criticou sobre sinais errados do 

descon namento). Ah, Marta 

estava lá — a culpa é dela. Medina 

também, mas isso não interessa. 

Fernando Medina não é um 

comentador político qualquer.  

É presidente da Câmara de Lisboa, 

presidente da Área Metropolitana 

de Lisboa, co-responsável pelo 

que se passa no terreno, incluindo 

os maus números. Tem poder,  

a menos que o devolva nos 

momentos mais infelizes, o que 

parece ser o caso. Não é bonito  

de se ver. Quando a oposição  

foi tão saudada pela sua prestação 

durante a crise epidémica — e, 

apesar de algum 

“descon namento”, não tem 

posto o Governo em causa —  

que seja o PS e alguns dos seus 

principais dirigentes a dar  

estes tristes espectáculos, mete 

algum dó.

Ana Sá Lopes
Editorial
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O mês do descon namento correu 
mal e Julho chega cheio de incertezas

Julho, o mês em que se admitia poder 

haver algumas indicações mais claras 

sobre a evolução da covid-19 em Por-

tugal, começa cheio de incertezas. 

Muito por culpa de Junho, o mês do 

descon namento, que não correu 

nada bem. Agora, chegam as chama-

das “férias grandes” e as viagens de 

Verão. Voltam os emigrantes e talvez 

também venham os turistas, agora 

que as fronteiras terrestres voltam a 

car sem controlo. 

Quando há ainda muito para resol-

ver e muitas incertezas, juntará 

Julho mais problemas aos já existen-

tes? A resposta ninguém a pode dar, 

pelo menos para já, porque a nave-

gação continuará por mares desco-

nhecidos. 

 

Do “milagre” à “lista negra” 

Junho termina com uma enorme dor 

de cabeça para as autoridades de 

saúde, para o Governo e para todos 

os cidadãos. Quando os números de 

contágios pelo novo coronavírus 

começavam a baixar em todo o país, 

vários surtos na região de Lisboa e 

Vale do Tejo (LVT) empurraram Por-

tugal para as listas negras da conta-

minação e para os topos dos rankings 

estatísticos negativos. E, entre mea-

dos de Maio, quando começaram a 

surgir os primeiros surtos, e hoje 

ainda ninguém conseguiu encontrar 

uma explicação clara para a subida 

de infectados em LVT. 

O Governo, os responsáveis pela 

Direcção-Geral da Saúde (DGS) e o 

Presidente da República andaram 

sempre um pouco “à nora”, avançan-

do com explicações que rapidamen-

te caíam e aumentavam a incerteza. 

A meio do mês passado, já Portu-

gal, o país do “milagre” na primeira 

fase da doença, era noticiado como 

problemático, por vezes até de forma 

exagerada. 

Com tudo isto em cima da mesa, 

na última reunião do Infarmed, na 

semana passada, ninguém tinha res-

postas nem explicações para dar ao 

primeiro-ministro sobre o que estava 

a suceder. António Costa irritou-se e 

Depois de um mês problemático, chega o tempo das férias e com ele novas incertezas e preocupações. 
Para já, só há uma certeza: as chamadas “férias grandes” vão ser diferentes de todas as outras

MIGUEL MANSO
rá na fronteira do Caia, com cerimó-

nias em Badajoz e Elvas, que coloca-

rá m a alguns mal-entendidos entre 

os dois países sobre a data para a 

reabertura das fronteiras. 

O m do controlo fronteiriço e a 

reabertura aos cidadãos em geral 

vai, ao longo do mês, permitir perce-

ber se haverá alguma retoma do 

turismo no nosso país e qual a sua 

dimensão. Haverá uma “invasão” 

espanhola ou os nossos vizinhos vão 

preferir car em casa, como deseja 

o Governo de Pedro Sánchez? Julho 

dará a resposta. 

 

Aeroporto com novas 
regras 

O tráfego do Aeroporto de Lisboa foi 

signi cativamente reduzido durante 

a pandemia, mas nunca parou. Por-

tugal manteve voos regulares para 

os países de língua o cial portugue-

sa e para os países onde residem 

grandes comunidades de emigrantes 

do nosso país, mesmo para alguns 

onde a pandemia se revelou descon-

trolada, como o Brasil e os Estados 

Unidos. 

Este facto motivou uma polémica 

que ainda hoje dura: a falta de um 

controlo e ciente da doença aos via-

jantes que chegavam ao nosso país 

via Aeroporto Humberto Delgado. 

No início, não havia qualquer con-

trolo. Depois passou a haver medição 

da temperatura e um reforço das 

medidas sanitárias e, já no nal de 

Junho, passou a ser distribuído um 

inquérito aos que chegavam, mas, 

depois, não havia ninguém que zes-

se a recolha dos inquéritos. Não 

havia outras formas de controlo, mas 

a directora-geral da Saúde, Graças 

Freitas, admitiu a meio do mês que 

era “frequente” serem detectados 

indivíduos infectados a bordo de 

aviões que chegavam a Portugal. 

Com? Não explicou. O aeroporto de 

Lisboa reabre hoje à generalidade do 

espaço Schengen. Voos de e para 

Brasil, Estados Unidos e PALOP só 

em condições excepcionais e com 

passageiros que tenham um teste 

negativo à covid-19 nas últimas 72 

horas (ver texto na página ao lado).

luciano.alvarez@publico.pt

Pandemia
Luciano Alvarez

viajar pelo país e o início da chegada 

de emigrantes e de turistas. 

O Ministério da Saúde emitiu em 

meados de Março um conjunto de 

medidas de prevenção e controlo de 

infecção nos hotéis e alojamentos e, 

em declarações ao PÚBLICO, admite 

agora encerrar, em quarentena, uni-

dades hoteleiras onde seja detectada 

a covid-19. 

Os pro ssionais de saúde já mani-

festaram o receio de que as desloca-

ções de férias possam aumentar o 

número de infectados e até projectar 

a doença para locais mais ou menos 

controlados e pedem que não se bai-

xe a guarda nas medidas de protec-

ção. Mais uma incerteza para o mês 

que entra. 

 

Reabertura das fronteiras: 
os turistas vão voltar? 

Um Presidente da República, um rei 

e dois chefes de Governo vão encer-

rar hoje o período de controlo das 

fronteiras terrestres entre Portugal e 

Espanha, decretado desde as 23h do 

dia 16 de Março. Uma cerimónia com 

pompa e circunstância que decorre-

ma signi cativa. Agora, as queixas 

iam também para barcos, comboios 

e autocarros em sobrelotação. 

No  dia 25, a Área Metropolitana 

de Lisboa, anunciava um reforço de 

90% nos transportes públicos relati-

vamente ao mesmo período do ano 

passado. Uma medida que entra hoje 

em vigor e que vai custar 10 milhões 

de euros por mês à AML. 

Porém, já a segunda-feira, o minis-

tro das Infra-estruturas e Habitação 

negou um cenário de caos nos trans-

portes públicos, nomeadamente nos 

comboios. A ele juntou-se o secretá-

rio de Estado da Sáude, António 

Lacerda Sales, que também não viu 

enchentes nos transportes. Ora se, 

de acordo com o Governo, as coisas 

não estão assim tão más, por que 

razão vai a AML gastar 10 milhões de 

euros por mês para aumentar o 

número dos transportes? Mais um 

problema que segue para este mês.  

 

Férias: tempo de repouso 
ou de mais problemas? 

Em Julho começa o período das cha-

madas “férias grandes”. Tempo de 

acabou por fazer o que não queria: 

recuar nas medidas de descon na-

mento para a região de Lisboa. 

Junho chegou ao m com o número 

de contágios a continuar alto e com 

os médicos e os pro ssionais de saúde 

a acusarem o Governo de falta de pla-

neamento e de ter demorado a agir. 

Entre incertezas, na noite de 

segunda-feira Fernando Medina deu 

um murro na mesa. “Falhou a acção 

no terreno”, a rmou. O presidente 

da Câmara de Lisboa e presidente da 

Área Metropolitana de Lisboa lan-

çou criticas directas à DGS. E até 

sugeriu demissões nas che as da 

saúde. O problema continua no mês 

que agora entra. 

 

Transportes: copo meio 
cheio ou meio vazio? 

Ainda o país estava con nado e com 

boa parte dos cidadãos em teletraba-

lho e já as di culdades nos transpor-

tes eram notícia. As carreiras tinham 

sido reduzidas e os utentes queixa-

vam-se de longas esperas. Em Junho, 

com o m do descon namento, o 

número de utilizadores subiu de for-

Portugal e Espanha voltam hoje a abolir os controlos fronteiriços. E festejam o facto
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DESTAQUE

TAP

Exigência de saída 
de Neeleman 
bloqueia solução

David Neeleman e o Estado ainda não se puseram de acordo 
quanto ao valor pelo qual o empresário norte-americano 
aceitará sair da TAP. Se tudo falhar, a nacionalização da 
companhia aérea passa a ser o cenário A. Para já, é cenário B

Ana Brito

O
 acordo de saída de David 

Neeleman do capital da 

TAP é neste momento o 

grande obstáculo à assina-

tura entre o Estado e a 

empresa de um contrato de 

nanciamento que pode chegar aos 

1200 milhões de euros. 

Segundo informação recolhida 

pelo PÚBLICO, a coabitação entre o 

empresário norte-americano e o 

accionista público na TAP parece ter 

chegado a um ponto de não retorno, 

mas o valor que Neeleman exige 

pelas suas acções da TAP (detidas 

através do consórcio Atlantic 

Gateway, que tem 45% da compa-

nhia) é mais do que o Estado está 

disposto a pagar. 

O ministro Pedro Nuno Santos 

assumiu esta terça-feira que as con-

dições que o Estado impôs para 

avançar com a ajuda de emergência 

à TAP foram ontem chumbadas 

numa reunião do conselho de admi-

nistração da empresa devido à abs-

tenção dos administradores nomea-

dos pelo accionista privado. Como 

necessitava da aprovação por maio-

ria quali cada, de oito administra-

dores, a proposta foi chumbada, 

explicou hoje no Parlamento o 

ministro das Infra-estruturas. 

Se o accionista privado continuar 

a não aceitar as condições do Estado, 

o passo seguinte será a nacionaliza-

ção, garantiu o ministro. A alternati-

va seria deixar a TAP cair ou “ceder 

ao privado”. “Não vamos fazer nem 

uma coisa nem outra”, assegurou. 

Sem acordo, o Estado intervencio-

nará a empresa e depois o accionista 

privado “terá todo o direito de defen-

der a sua posição”, disse o ministro, 

assumindo que o Estado estará pre-

parado para um litígio na justiça. 

Com as posições extremadas, um 

cenário possível para evitar a nacio-

nalização forçada (e disputas em 

tribunal) seria a saída negociada com 

Neeleman, com a permanência de 

Humberto Pedrosa (o líder do grupo 

Barraqueiro tem 50% da Atlantic 

Gateway) no capital da companhia 

– eventualmente comprando este as 

acções do gestor norte-americano. 

“A bola está do lado” de Neeleman 

e a negociação pode car “fechada 

hoje, ou amanhã o mais tardar”, dis-

se ao PÚBLICO uma fonte próxima 

das negociações. 

Segundo o ECO, Pedrosa já fez 

uma proposta de 45 milhões de 

euros pela participação de Neele-

man na Atlantic Gateway, uma infor-

mação ainda por con rmar. O 

PÚBLICO não conseguiu contactar 

David Neeleman. 

Direita contra nacionalização 
O CDS acusou o ministro Pedro Nuno 

Santos de “prejudicar objectivamen-

te o valor da TAP”, por causa da sua 

“soberba” e “arrogância”: o deputa-

do João Gonçalves Pereira afirmou 

que existe “um padrão” quando o 

ministro vai ao Parlamento e o tema 

é a TAP. “O ministro revela alguma 

soberba e alguma arrogância e isso 

tem sido fortemente penalizador na 

destruição de valor da própria 

empresa, o ministro não tem perce-

bido que, de cada vez que profere 

estas declarações sobre a TAP, pre-

judica a empresa, os seus trabalha-

dores e isso para nós é crítico”, disse 

Gonçalves Pereira, defendendo que 

as declarações dos últimos meses de 

Pedro Nuno Santos “prejudicaram 

objectivamente o valor da empresa”. 

Prejuízos de 395 milhões no 1.º trimestre

A
 TAP registou prejuízos de 
395 milhões de euros no 
primeiro trimestre deste 
ano, tendo os resultados 

sido afectados “por eventos 
relacionados com a pandemia”, 
como o reconhecimento de 
encargos com a cobertura de 
risco de combustível (150 
milhões) e por diferenças 
cambiais negativas (100  
milhões). Contudo, “excluindo 
estes dois efeitos”, os 
resultados líquidos da 
transportadora teriam 
igualmente sido negativos em 
169,9 milhões de euros (que 
comparam com perdas de 107 
milhões no mesmo trimestre de 
2019), revela em comunicado. 

A transportadora sublinha que 
a quebra de actividade 
registada devido à pandemia 
teve impactos que anularam “a 
boa performance observada 
nos primeiros dois meses do 

ano”. 
A acentuada quebra na 

procura motivada pelas 
medidas de combate ao novo 
coronavírus levaram a TAP a 
diminuir a sua capacidade 
operacional, registando-se uma 
“deterioração progressiva da 
actividade ao longo do mês”. 

As receitas operacionais 
totais caíram 5% (para 583 
milhões) e as receitas de 
passagens 3,7% (para 513 
milhões), sendo que só em 
Março as primeiras reduziram-se 
em 106,3 milhões (menos  
47,7% face ao homólogo)  
e as segundas recuaram em 
90,3 milhões (menos 46,9%). 
Apesar da quebra de receitas, 
os gastos operacionais 
aumentaram 3,3%, para 738,5 
milhões de euros. O lucro antes 
de impostos diminuiu 26 
milhões nos primeiros três 
meses do ano. A.B.
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A
s expectativas demonstra-

das há quatro anos pelo 

primeiro-ministro António 

Costa quanto à harmonia 

do relacionamento entre o 

Estado e os sócios priva-

dos da TAP foram manifestamente 

exageradas. “Vamos ser sócios não 

só por dois anos, mas seguramente 

para sempre”, disse António Costa 

naquele longínquo dia de Fevereiro 

de 2016, depois de ser assinado com 

o empresário norte-americano 

David Neeleman e o líder do grupo 

Barraqueiro, Humberto Pedrosa, o 

acordo que permitiu ao Estado assu-

mir 50% do capital da TAP. 

Isto depois de a privatização deci-

dida pelo segundo Governo de 

Pedro Passos Coelho ter reduzido a 

participação pública a 34%, cando 

os privados com uma opção de com-

pra destas acções a partir de 2017. O 

contrato de venda de 61% da TAP 

fora assinado às 23h30 do dia 12 de 

Novembro de 2015, à porta fechada, 

dois dias depois de o programa do 

Governo social-democrata ter sido 

chumbado na Assembleia. 

Com esse acordo, que permitiu ao 

Estado um encaixe de dez milhões, 

os accionistas privados comprome-

teram-se a injectar na empresa, no 

espaço de cinco dias, 150 milhões 

de euros, prevendo-se que a restan-

te capitalização fosse acontecendo 

por fases, até 338 milhões. 

Foi esse negócio que os socialistas 

procuraram reverter em 2016, 

pagando 1,9 milhões de euros para 

aumentar a posição pública até 

50%, com a garantia de que o Esta-

do não interferiria na gestão priva-

da. 

“É a falar que a gente se entende 

e a gente entendeu-se”, a rmou 

então o primeiro-ministro, subli-

nhando que o negócio não dava ao 

Estado uma “maioria inequívoca” 

do capital da TAP (Portugal “é um 

Estado democrático que procura 

investimento estrangeiro” e um país 

onde a “lei se cumpre e os direitos 

Um acordo accionista  
que nunca foi o “ideal”

são garantidos”, frisou Costa), mas 

assegurava “a perenidade da visão 

estratégica” da TAP para o país. 

Em 2018, o Tribunal de Contas 

veio expressar as suas reservas 

sobre a qualidade do negócio feito 

pelo primeiro Governo de António 

Costa, num relatório de auditoria 

sobre a reprivatização e recompra 

da TAP. 

O Tribunal notava que o Estado 

aumentou a sua participação accio-

nista na empresa, mas perdeu direi-

tos económicos (sobre os lucros), e 

passou a assumir maiores riscos (o 

contrato agravou as responsabilida-

des do Estado e aumentou “a sua 

exposição às contingências adversas 

da empresa”). 

“Nas situações de incumprimento 

ou de bloqueio, os novos acordos 

criaram o risco adicional para o 

Estado, de pagar, no mínimo, 217,5 

milhões de euros (a capitalização 

Ana Brito

Pedro Nuno 
Santos disse 
ontem que “a TAP 
é demasiado 
importante para 
o país a deixar 
cair”

Sobre a nacionalização, “o CDS por 

uma questão de princípio é contra”. 

“Agora, se temporariamente o Esta-

do, à semelhança de outros Estados 

da União Europeia, tiver de intervir 

na empresa, temos de avaliar em 

que condições”, disse o deputado 

centrista. 

O líder do PSD Rui Rio não vê que 

seja preciso nacionalizar a TAP para 

equilibrar a empresa. “Não vejo 

necessidade de fazer uma naciona-

lização. Aquilo que vejo é a necessi-

dade de um aumento de capital. 

Isso não é uma nacionalização, é 

um aumento de capital que os pri-

vados não acompanham”, afir-

mou. 

O Bloco de Esquerda, que tem 

defendido a nacionalização da 

empresa, insistiu que “não pode-

mos estar a injectar dinheiro para 

premiar accionistas privados que 

têm estado a destruir verdadeira-

mente a TAP”. A líder do Bloco de 

Esquerda pediu mesmo ao Governo 

pressa a decidir. “Estamos muito 

preocupados com o prolongar des-

te processo. O Governo não pode 

atrasar decisões, que aliás estão a 

ser tomadas por toda a Europa, para 

inquietação” à injecção de 1200 

milhões na empresa, mas frisou que 

“seria um desastre, do ponto de vis-

ta económico e social, o país perder 

a TAP”. 

O contributo da transportadora 

para a economia nacional vai “mui-

to para lá” dos dez mil trabalhado-

res da empresa, dos impostos que 

paga (300 milhões de euros) e dos 

fornecedores que alimenta (1300 

milhões). A importância mede-se 

por todos os outros postos de traba-

lho que dependem do turismo e de 

todas as empresas que dependem 

do sector e que pagam contribui-

ções e impostos, exemplificou. 

“A TAP é demasiado importante 

para o país a deixar cair”, sublinhou 

o ministro. A TAP tem de “respon-

der a necessidades de mercado e às 

necessidades nacionais” de ligação 

aos países com relações históricas, 

com comunidades de emigrantes e 

com relações económicas relevan-

tes. “Isso só se faz quando temos 

influência e por isso é que é tão 

importante para nós a interven-

ção”, disse. com Ana Sá Lopes

ana.brito@publico.pt

DANIEL ROCHA

efectuada pela Atlantic Gateway)”, 

exempli cava a auditoria. 

O novo acordo também fez com 

que “a dívida nanceira não garan-

tida contraída pela TAP SGPS, antes 

da reprivatização” fosse “classi ca-

da como dívida de risco do Estado”, 

acrescentou o documento. 

O aumento da participação do 

Estado no capital social da TAP (de 

34% para 50%) fez-se acompanhar 

por uma diminuição dos correspon-

dentes direitos económicos para 

5%, enquanto que à redução da par-

ticipação da Atlantic Gateway no 

capital social (de 61% para 45%) cor-

respondeu um aumento destes 

direitos de 61% para 90%. 

Ontem, na Assembleia da Repú-

blica, o ministro Pedro Nuno Santos 

sublinhou, mais do que uma vez, 

que o acordo de reversão “não foi o 

ideal, foi o possível”.

permitir que continuam a existir 

companhias bandeira na aviação”, 

disse a coordenadora do BE. 

O Presidente da República não 

usa a palavra “nacionalização”, mas 

quer “o melhor” para a companhia 

aérea. “A TAP, enquanto companhia 

portuguesa, cumpre uma função 

fundamental nas ligações às regiões 

autónomas, às comunidades portu-

guesas espalhadas pelo mundo e ao 

maior número possível de países de 

Língua Portuguesa”, disse Marcelo, 

que deseja “a melhor solução”. “O 

que possa ser a melhor solução é o 

que eu desejo que seja o resultado 

do processo em curso”, disse. Não 

quer é a falência ou a venda a estran-

geiros. “O que interessa é que a solu-

ção que se encontre seja a melhor 

possível para continuarmos a ter 

uma TAP portuguesa, que prossiga 

o interesse de Portugal”, afirmou. 

Too big to fail 
Na audição parlamentar de ontem 

de manhã, Pedro Nuno Santos  reco-

nheceu que, estando o país em difi-

culdades económicas, com várias 

“áreas subfinanciadas”, é normal 

que os portugueses reajam “com 

Actual 
Governo 
renegociou 
em 2016 
contrato de 
venda da TAP 
a privados

Página 42



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 20,88 x 13,72 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 87314765 01-07-2020

PUBLICIDADE

Merkel 
e Von der Leyen 
As duas amigas 
e aliadas 
vão dirigir 
a Europa   
Destaque, 4 a 6

Cultura  
Ministra promete “apoio  
de emergência às artes”  
até final da semana 
Cultura, 29 
 
SmellTracker 
Cientistas pedem ajuda  
para seguir pista 
do olfacto na covid-19 
Ciência, 28
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A cada dia, há 100 infectados que 
a Saúde não consegue contactar
Responsável pelo gabinete de intervenção sobre covid-19 em Lisboa explica, em entrevista, as di culdades 
no terreno. Norte tem mais recursos que o Sul em termos de saúde pública, diz Rui Portugal Sociedade, 16/17

Em entrevista, líder do PAN 
acusa a esquerda e o PSD de 
fazerem “frete ao Governo” 
sobre Centeno p12/13

Relatório anual das 
comissões de protecção de 
crianças já foi entregue p18

PAN admite 
apoiar Ana 
Gomes na 
corrida a Belém

Perigo de 
violência 
doméstica cresce 
para crianças

DANIEL ROCHA

ISNN-0872-1548

Ministro da Agricultura 
tinha anunciado em 2018 
apoio de 10 milhões p22/23

Madeira 
queimada só 
recebeu 59 mil  
de 10 milhões

Rescisão de Bruno Lage 
negociada. Oposição a Luís 
Filipe Vieira sobe de tom p37

Benfica conta 
com Veríssimo 
para transição no 
comando técnico  

Decisão do MP de Angola 
deve-se a crimes de burla e 
trá co de in uências p26

Filomeno dos 
Santos arrisca-se 
a sete anos  
de prisão

TAP 
Costa prefere 
Pedrosa à 
nacionalização 
Destaque, 2/3

Humberto Pedrosa com António Costa na cerimónia em que foi atribuído o nome de Humberto Delgado ao aeroporto de Lisboa em 2016

D
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DISCURSODIRETO 

Roque da Cunha, Sindicato Independente dos 
Médicos, sobre casos de Covid-19 em Lisboa 

"FERNANDO MEDINA 
ACERTOU NAS CRÍTICAS" 
G CM - Ficou sur-
preendido com as 
declarações de Fer-
nando Medina, acu-
sando as autorida-
des de saúde da si-
tuação que se vive 
em Lisboa relativamente à 
Covid-19? 
- O Doutor Fernando Medi-
na, que é uma pessoa infor-
mada, revelou, no meio do 
que está a acontecer, o ver-
dadeiro problema que existe 
em Lisboa. As criticas que fez 
foram certeiras. 
- Das acusações que o presi-
dente da câmara fez, quem 
fica pior na fotografia? 
- As autoridades de saúde da 
região de Lisboa e Vale do 
Tejo, que em vez de fazerem  

o seu trabalho con-
centram as suas 
energias na comu-
nicação, adocicam a 
informação e não 
revelam a verdadei-

 

. ra extensão do pro-
blema. Em vez disso, pavo-
neiam-se de vaidade. Eu 
sigo 23 doentes de Covid-19 
que ainda não foram ouvidos 
por ninguém. 
- Poderá haver consequên-
cias políticas destas afirma-
ções? 
- Acredito que sim. De uma 
vez por todas é preciso que 
algo mude, que se atribuam 
mais meios a quem deles 
precisa, a quem está no ter-
reno e se confronta todos os 
dias com dificuldades. s A.M.R. 
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O que correu 
mal em Lisboa? 
Medina culpa 
"maus chefes" 
e recebe críticas 
da oposição 

  

  

  

  

Presidente da Câmara de Lisboa 
criticou autoridades e recebeu resposta 
da oposição: "Medina pede demissão 
de Medina", ironizou PSD/Lisboa. 

Medina criticou autoridades no espaço de comentário na TVI24 J0k0 PORFIRIO 

   

MARTA F. REIS 
marta.reis@ionline.pt  

As medidas apertam hoje em 19 
freguesias da região de Lisboa e 
Vale do Tejo e a assunção de res-
ponsabilidades sobre o que se está 
a passar promete continuar a fazer 
correr tinta. Na semana passada, 
no final do Conselho de Ministros, 
oprimeiro-ministro admitiu que 
uma das explicações para o maior 
contágio na região de Lisboa pode-
rá ter sido uma deficiente ação 
da saúde pública, tendo sublinha-
do também que essa foi uma per-
gunta que o Governo fez aos peri-
tos. Esta segunda-feira, no comen-
tário habitual na 7VI24, Fernando 
Medina foi dum nas críticas. "Com 
maus chefes e pouco exército, nós 
não conseguimos ganhar esta 
guerra", disse o presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa "Não 
é nenhum problema de alta tec-
nologia, é um problema da qua-
lidade das chefias no terreno e de 
quantidade de exército disponí-
vel (...) Ou as chefias em matéria 
de saúde em Lisboa conseguem, 
em muito poucos dias, pôr ordem 
na casa e dar sinais claros de que 
têm a situação sob controlo, ou 
essas  chefias todas têm de ser rea-
valiadas", defendeu. 

No fim de semana, Rui Rio, ques-
tionado sobre a situação epide-
miológica cm Lisboa, já tinha cri-
ticado abertamente a Direção-
Geral da Saúde "Na parte técnica, 
a Direção-Geral da Saúde não tem 
estado à altura do problema, pare-
ce-me evidente. Não vou fazer 
aqui uma retrospetiva, mas foram  

ditas determinadas coisas e, pas-
sado algum tempo, foi dito o seu 
contrário e, depois, baralhado." 

Ontem, após as declarações de 
Fernando Medina, a resposta do 
PSD/Lisboa foi, no entanto, outra: 
"O presidente da Câmara de Lis-
boa, em declarações proferidas 
na segunda-feira no seu espaço 
de comentário na TV124, consi-
derou que o aumento de casos 
de covid-19 na região de Lisboa 
é da responsabilidade das auto- 
ridades de saúde (...) Parece que 
Medina acabou de pedir a demis-
são de... Medina (e nós concor-
damos). Fernando Medina cul-
pa as chefias da região de Lisboa 
pela situação atual da gestão da 
pandemia, e com razão", disse 
em comunicado Luís Newton, 
presidente da bancada do PSD 
na Assembleia Municipal de Lis-
boa, invocando sete pontos, entre 
os quais não ter sido preparada 
a Carris para o período de dis-
tanciamento social e não ter sido 
feita uma distribuição de más-
caras à população. "Medina não 
faz isto num súbito acesso de 
consciência para proteger as suas 
populações... faz isto na sequên-
cia da desavença do Primeiro-
Ministro com os técnicos de saú-
de na última reunião do Infar-
med", considera Newton. 
Recorde-se que a última reunião 
foi tensa, com o primeiro-minis-
tro a exaltar-se com a falta de res-
postas de peritos e com a minis-
tra da Saúde, como o SOL noti-
ciou. Se, na altura, Marta Temido 
transmitiu uma mensagem de 
tranquilidade apesar do "puxão  

de orelhas" do primeiro-minis-
tro, ontem, respondendo às crí-
ticas a Fernando Medina, reco-
nheceu, numa curta declaração 
à S/C, que "as próprias equipas 
começam a ficar cansadas" peran-
te uma situação persistente em 
Lisboa. Já Rui Rio atribuiu as 
declarações de Medina a reca-
dos dentro do PS. "O dr. Fernan-
do Medina veio dizer, por pala-
vras um pouco mais violentas do 
que as minhas, aquilo que eu já 
disse. Objetivamente, o comba-
te à pandemia está a correr mal 
em Lisboa e Vale do Tejo (...). São 
guerras da Câmara de Lisboa 
com o Governo ou guerras com 
oPS, e recados uns para os outros, 
e isso não comento". 

O QUE CORREU MAL? Até à últi-
ma semana, as criticas à atuação 
das autoridades de saúde em Lis-
boa tinham partido sobretudo 
dos médicos, que alertaram para 
a falta de capacidade das equipas 
de saúde pública para dar vazão 
ao rastreio de contactos e inqué-

 

Relatórios do 
INSA mostram 

que RT em Lisboa 
esteve acima de 1 
desde 29 de abril 

ritos epidemiológicos, e para a 
desvalorização do aumento de 
casos. "A necessidade de manu-
tenção do estado de calamidade 
em 19 freguesias de Lisboa é con-
sequência da situação para a qual 
oSIM tem vindo a alertar há wma-
nas, com destaque para a displi-
cência e incompetência da Auto-
ridade de Saúde Regional de LVI", 
insistiu na semana passada o Sin-
dicato Independente dos Médi-
cos, que antes já tinha criticado 
a atuação do delegado regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 
Mário Durval. Também houve, 
no entanto, críticas a contradi-
ções nas mensagens e decisões 
do Governo, como a autorização 
de manifestações ou a reabertu-
ra de centros comerciais na região 
de Lisboa quando os dados epi-
demiológicos não mostravam 
sinais de melhoria. 

Recorde-se que no início do mês, 
dado o agravamento do aumen-
to dos casos na Área Metropoli-
tana de Lisboa, o Governo reu-
niu-se pela primeira vez com os 
autarcas dos concelhos com mais 
novos casos - Sintra, Amadora, 
Odivelas, Loures e Lisboa. Seria 
depois criado um gabinete regio-
nal de supressão da covid-19. Os 
autarcas têm dado nota do traba-
lho que está a ser feito e das difi-
culdades. Bernardino Soares aler-
tou para a necessidade de criar 
condições para que as pessoas 
possam cumprir o confinamen-
to. Já a Câmara Municipal de Sin-
tra assumiu os rastreios perante 
alguns novos casos, nomeada-
mente em escolas. E ontem anun-

  

ciou um financiamento extra de 
225 mil euras para os bombeiros. 
"IsraD vamos esperar por ninguém 
para fazer testes ou apoiar finan-
ceiramente as mulheres e os 
homens que todos os dias estão 
no terreno nesta luta", escreveu 
Basílio Horta nas redes sociais. 

Os gráficos do Instituto Ricar-
do Jorge sobre a evolução do índi-
ce de contágio mostram que o 
RT na região de Lisboa aumen-
tou em meados de abril e man-
teve-se acima de 1 entre 29 de 
abril e 6 de junho, em contraci-
clo com as restantes regiões do 
país. O RT em Lisboa chegou a 
ser de 1,14, revelam os relatórios 
que o INSA passou a disponibi-
lizar há três semanas. Ontem, 
questionado sobre a posição de 
Medina, o Presidente da Repú-
blica não quis pronunciar-se. 
"Entendo que a função do Presi-
dente da República é a de con-
tribuir para que os esforços sejam 
agregados". Sem respostas fecha-
das, certo é que a preocupação 
com a situação na Grande Lis-
boa se generalizou nas últimas 
semanas. No final da penúltima 
reunião técnica no Infarmed, a 
8 de junho, Marcelo transmiti-
ra uma mensagem menos preo-
cupada do que a que na sema-
na passada levou o Governo a 
apertar medidas em 19 fregue-
sias. "Há uma perceção, quer 
dizer, uma compreensão pela 
opinião pública de um agrava-
mento na região de Lisboa e Vale 
do Tejo que é superior ao agra-
vamento efetivo", disse, na altu-
ra, o Presidente. 
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CARREIRAS 
AMEAÇA PARAR 
TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE 
SINTRA E OBRAS 

Se a Área Metropolitana de Lisboa não recolocar carreiras 
a 100%, Cascais obrigará os passageiros que por lá passem 
a trocarem para autocarros da autarquia e só segue viagem 
quem se sujeitar ao teste da temperatura 

"Recuso-me a ficar de braços cruzados e a assistir 
à multiplicação descontrolada de potenciais cadeias 
de transmissão nos nossos transportes", 
escreve o presidente da autarquia //PÁG.= 

Reportagem i. Utentes da Linha de Sintra 
desafiam governantes a viajarem de comboio 
II PÁGS. 14-17 

,111./711.-
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Devido ao excesso de lotação 

130 // Quarta-feira, 1 julho 2020 // Ano 11 // Diário // Númeici 3242 // Diretor. Mário Rarnires // Dir. exec.: Vítor Rainha // Dir. exec acfpintec José Cabrita Saraiva // Subditt exec.: Merta F. Reis // Dir. de arte: Francisco lutes  

União Europeia vai fechar portas 
a Brasil, Timor-Leste e PALOP 
Só estão autorizadas viagens essenciais e os passageiros têm de apresentar resultado de teste negativo // PÁGS. 2-3 

Medidas de confinamento apertam hoje 
na região de Lisboa e Vale do Tejo 

19 freguesias entram em estado de calamidade  //  Autoridades de saúde debaixo de fogo  ir  PÁGS. e e 8-9 

Orçamento 
Suplementar. 
Baixas médicas 
da covid-19 
pagas a 100% 
// PÁG. 4 

TAP. Estado terá 
de nacionalizar 
"se privado 
não aceitar 
condições" 
II PÁG. 10 

Cirque du Soleil. 
Companhia pediu 
a insolvência 
e despediu 3500 
trabalhadores 

PÁG. 26 

• • • • 1 

John Wayne 
pode perder 
aeroporto 
por causa 
do racismo 
// PÁGS. 24-25 
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Fábrica de papel que 
ardeu mantém os 
200 postos de trabalho 
Empresa de Rio Meão procura solução para arrancar 
com a laboração. Chamas assustaram população 

Salomão Rodrigues 
locais@jn.pt 

ACIDENTE  A destruição é 
grande, mas a fábrica de pa-
pel e cartão Zarrinha, em 
Rio Meão, Santa Maria da 
Feira, deverá manter a labo-
ração e garantir os mais de 
200 postos de trabalho. A 
população respira de alívio 
depois de uma noite de "ter-
ror" em que saiu apressada-
mente das casas. 

O cenário era assustador 
com as chamas, que defla-
graram cerca das 21.45 ho-
ras da passada segunda-fei-
ra, a serem visíveis a vários 
quilómetros de distância da 
unidade industrial. 

"Foi um susto enorme que 
apanhámos e tivemos de fu-
gir. Entrou tudo em pânico 
com medo de uma explo-
são", recordaram António 
Ribeiro e Rita Costa. 

O casal, proprietário do 
Café Tropical, situado mes-
mo em frente à Zarrinha, fe-
chou o estabelecimento de 
restauração e colocou-se em 
fuga juntamente com vá-
rios clientes. 

Ontem, já no decorrer do 
rescaldo ainda havia re-
ceios. "Ainda estou com 
medo de continuar aqui no 
café", confessou Rita Costa. 

António e Rita não foram 
os únicos a fugir das chamas. 
"Ouvi os bombeiros e fui à 
janela. Quando vi as chamas 
na empresa, fugi logo de 
casa", afirmou José Sá. 

Os moradores temiam um 
cenário idêntico ou pior do 
que ocorreu em 26 de junho 
de 2006, quando um outro 
incêndio nesta empresa re-
sultou na morte de um fun-
cionário e danos em algu-
mas habitações próximas. 

FALTA MATÉRIA-PRIMA 

A pronta intervenção de 
mais de centena e meia de 
operacionais dos bombeiros 
evitou que as chamas atin-
gissem zonas mais críticas. 

O fogo ficou circunscritas 
à zona de armazém, local 
onde terá começado o incên-
dio que se suspeita ter tido 
origem numa máquina "en-
fardadeira". 

A administração da em-
presa esteve reunida, na 
manhã de ontem, e tentava 
encontrar soluções para vol-
tar o mais rapidamente pos-
sível à laboração, garantin-
do desta forma o posto de 
trabalho aos funcionários. 

A falta de matéria-prima 
estava, no entanto, a ser um 
dos principais entraves para 
o reinício da laboração. • 

À MARGEM 

Pavilhões e 
carros destruídos 
Os pavilhões onde se 
encontrava a matéria-
prima ficaram destruí-
dos pelas chamas, tendo 
parte das estruturas 
metálicas dos tetos co-
lapsado. Facto que difi-
cultava as operações de 
rescaldo, que deverão 
prolongar-se até hoje. 
Dois camiões e empi-
lhadores ficaram des-
truídos. 

"Chuva" 
de fagulhas 
Horas depois de o fogo 
ter sido dado como do-
minado, uma "chuva" 
de fagulhas provenien-
tes das toneladas de pa-
pel ardidas caíram ao 
longo de várias horas nas 
imediações das instala-
ções industriais e fre-
guesias vizinhas, sobre 
habitações e viaturas. 
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Bombeiros conseguiram circunscrever chamas à zona do armazém 
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Continuar em 
teletrabalho requer 
acordo escrito 

Teletrabalho está 
no Código Laboral 
desde 2009 

VAI.hRY HACHE , AFf' 

Com menos grupos abrangidos pelo regime de trabalho 
à distância, vigoram os termos do Código Laboral 
Cátia Rocha 
catia.rocha@dinheirovivo.pt 

EMPREGO  A resolução do 
Conselho de Ministros da 
última sexta-feira contem-
pla mudanças no teletraba-
lho, que deixou de ser obri-
gatório a 1 de junho. A reso-
lução indica que para "pro-
porcionar condições de se-
gurança e saúde adequadas 
à prevenção de riscos de 
contágio", pode ser adotado 
o regime de teletrabalho, 
mas de acordo com os ter-
mos previstos no Código 
Laboral, que prevê um acor-
do escrito entre as partes. 

Os doentes imunodepri-
midos, doentes crónicos e 
trabalhadores com grau de 
incapacidade igual ou supe-
rior a 60% continuam 
abrangidos por este regime, 
lê-se na resolução do Conse-
lho de Ministros. 

FILHOS ATÉ AOS 3 ANOS 
Estas exceções juntam-se às 
do Código do Trabalho, que 
indica que vítimas de vio-
lência doméstica ou traba-
lhadores com filhos meno-
res de três anos podem re-
querer este tipo de regime 
desde que a função desem-
penhada seja compatível e  

existam recursos adequa-
dos. 

Mas a legislação aponta 
também que é necessário 
um acordo escrito para con-
tinuar a trabalhar neste tipo 
de regime. "O Código do 
Trabalho menciona que 
tem de haver um acordo es-
crito entre as partes, com 
determinados requisitos", 
explica Sofia Monge, advo-
gada e sócia da Carlos Pinto 
de Abreu & Associados. 

Eduardo Castro Marques, 
advogado laboral da Cerejei-
ra Namora, Marinho Falcão, 
reforça que o acordo deve 
"conter, entre outros ele-

  

mentos, a indicação sobre a 
propriedade dos instrumen-
tos de trabalho, bem como 
sobre o responsável pela res-
petiva instalação e manu-
tenção e pelo pagamento 
das despesas de consumo e 
utilização", assim como a in-
dicação "do período normal 
de trabalho e da atividade a 
prestar pelo trabalhador". 

"A partir desta fase será 
importante regulamentar 
[o teletrabalho]. Em bom 
rigor, passamos para uma 
situação em que é mais 
restrito", recorda Hugo 
Martins Braz, advogado e 
sócio responsável pelo de-
partamento de direito la-
boral da Valadas Coriel & 
Associados. 

MUDANÇA 

Pedidos residuais 
Pedro da Quitéria Faria, ad-
vogado e sócio coordena-
dor do Departamento La-
boral da Antas da Cunha 
ECIJA, acredita que o tele-
trabalho passará a ter 
"mais premência" após a 
pandemia. Até aqui, recor-
da, os "pedidos eram resi-
duais". 

Possível revisão 
Alguns dos advogados ou-
vidos referem que a pande-
mia poderá motivar uma 
revisão da legislação labo-
ral do teletrabalho. "Era 
uma realidade que muitos 
não conheciam", diz a ad-
vogada Sofia Monge. 
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António Costa e o ministro das Finanças, João Leão, na expectativa das votações 

z MEDIDAS

 

Aprovado o alargamento 
até dezembro de resgates 
de PPR sem penalização 
Deputados chumbaram a redução imediata do IVA da eletricidade 
e gás natural, como propuseram o Bloco de Esquerda e o Chega 

Paulo Ribeiro Pinto 
paulo.pinto@dinheirovivo.pt 

ORÇAMENTO  O resgate sem 
penalizações dos planos de 
poupança e reforma (PPR) e 
planos poupança educação 
(PPE) foi alargado até ao fi-
nal do ano, abrangendo 
mais pessoas afetadas pela 
pandemia de covid-19. 

A proposta do PSD, que 
torna mais generoso o regi-
me já em vigor por iniciati-
va do Governo, foi aprova-
da ontem no Parlamento 
durante a votação na espe-
cialidade do Orçamento Su-
plementar. 

A iniciativa dos sociais-de-
mocratas propõe que o regi-
me seja estendido até 31 de 
dezembro deste ano, alar-
gando por mais três meses a 
solução aprovada pelo Exe-
cutivo, que termina no dia 
30 de setembro. 

Além disso, o PSD quer 
que o valor isento de pena-
lização fiscal também suba 
acima do valor do indexan-
te de apoios sociais (IAS), 
atualmente fixado em  

438,81 euros, para os casos 
dos inquilinos que benefi-
ciem do regime de morató-
ria do pagamento da renda e 
que necessitem do valor 
para regularizar as rendas 
em atraso. 

IVA NA LUZ E GÁS NATURAL 

Já as propostas de alteração 
para baixar o IVA da eletrici-
dade e do gás natural pro-
postas pelo Bloco de Es-
querda e o Chega foram 
chumbadas. 

O BE propõe que a redução 
do IVA da eletricidade de 
acordo com o consumo, me-
dida com "luz verde" da Co-
missão Europeia, entre em 
vigor já com o Orçamento 
Suplementar que está a ser 
discutido e votado. 

O Governo pediu autori-
zação a Bruxelas para criar 
escalões de consumo de ele-
tricidade baseados na estru-
tura de potência contratada 
existente no mercado elé-
trico, "aplicando aos forne-
cimentos de eletricidade de 
reduzido valor as taxas re-
duzida e intermédia de  

IVA", lembra o BE na nota 
de justificação da iniciativa. 

Para o BE, 150 kWh por 
mês deve ser considerado 
"consumo de reduzido va-
lor". "Este consumo, em 
contratos de potências até 
6,9 kVA, será tributado em 
IVA à taxa de 6%. Nos con-
tratos de potência de 6,9 
kVA, será tributado em IVA 
à taxa reduzida, 6%, nos 
primeiros 75 kWh do con-
sumo e à taxa intermédia, 
13%, nos segundos 75 
kWh", propõe. 

A iniciativa dos bloquistas 
foi chumbada com os votos 
contra do PS, a abstenção do 
CDS e do PSD e votos a fa-
vor do BE, PCP, PAN, Chega 
e Iniciativa Liberal. 

A proposta do Chega apli-
cava uma descida imediata 
do IVA na eletricidade e no 
gás natural para os 6%, re-
gressando à taxa que vigo-
rava antes da chegada da 
troika. 

Hoje prossegue a discus-
são e votação do Orçamen-
to Suplementar na especia-
lidade, no Parlamento..  

Mais emprego no SNS 
Os deputados aprovaram 
uma proposta do PCP 
que prevê o reforço da 
contratação de profissio-
nais para o Serviço Na-
cional de Saúde (SNS), 
através da abertura de 
concurso no prazo 
de três dias. 

Cai bónus na saúde 
As propostas do BE, PCP, 
Chega e de Joacine Katar 
Moreira para a imple-
mentação de suplemen-
tos remuneratórios a pro-
fissionais de saúde que 
combatem a covid-19 fo-
ram chumbadas. 

Lay-off sem 100% 
O Parlamento reprovou 
as propostas dos partidos 
de esquerda que previam 
o pagamento de 100% da 
retribuição aos trabalha-
dores colocados em lay-
-off. 

Banca com nova taxa 
Foi aprovada a criação de 
um adicional de solida-
riedade sobre o setor 
bancário, cuja receita, 
estimada em 33 milhões 
de euros, é consignada 
ao Fundo de Estabiliza-
ção Financeira da 
Segurança Social. 

Offshores sem apoios 
O PS irá viabilizar as 
propostas de alteração 
ao Orçamento Suple-
mentar que proíbem 
apoios públicos a empre-
sas sediadas em paraísos 
fiscais (offshore), anun-
ciou o vice-presidente 
do grupo parlamentar 
socialista. 
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Jorge Costa 
Sind. Nacional dos Motoristas 

"A pandemia não pode 
ser justificação para 
tudo. É altura de tutela 
e empresa fazerem 
justiça" 

Helena Regueiras 
Utente da STCP 

"Costumo andar na 
linha 205. Como o 
autocarro não apareceu, 
vim a pé até aqui para 
seguir na Resende" 

1 

Greve empurrou utentes 
para metro e privados 

     

Sindicatos falam numa paragem de 100% no serviço da STCP. 
Passageiros procuraram e encheram serviços alternativos 
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Alfredo Teixeira 
locais@jn.pt 

TRANSPORTES Uma "adesão de 
100%" dos trabalhadores da 
STCP, de acordo como Sindicato 
Nacional dos Motoristas, levou a 
que muitos passageiros procu-
rassem ontem meios alternati-
vos, registando-se uma maior 
ocupação no metro e nos opera-
dores privados, o que gerou críti-
cas de muitos utentes preocupa-
dos com possíveis transmissões 
da covid-19. 

A paralisação durou o dia todo e 
não foram decretados serviços mí-
nimos que mitigassem o impacto 
do protesto dos trabalhadores, que 
reivindicam melhores condições 
laborais. Segundo Jorge Costa, do 
Sindicato Nacional dos Motoris-

  

tas, a adesão foi total: "Não saiu 
um único carro" para a rua. 

Apesar do pré-aviso de greve, 
muitos utentes foram apanhados 
de surpresa. Foi o caso de Maria 
Alzira Teixeira, que desesperava 
pelo 704, na Circunvalação, jun-
to ao Hospital de S. João, a cami-
nho de uma consulta no Centro 
de Saúde de Arca de Água. "Vou a 
uma junta médica e já vou chegar 
atrasada", lamentou. 

Também Carlos Carvalho, fun-
cionário de um restaurante no 
Padrão da Légua, não teve trans-
porte em Rio Tinto, junto ao cen-
tro comercial Parque Nascente, e 
deslocou-se a pé até à zona do 
hospital para apanhar o 106 da 
operadora Resende. "Vim a pé 
pela autoestrada, exposto ao pe-
rigo, mas não tinha alternativa  

pois já devia estar a trabalhar", 
conta Carlos Carvalho. 

Os utentes procuram alternati-
va nos operadores privados de au-
tocarros e no metro, provocando 
enchentes nas composições do 
metro, como constatou o JN. 

Segundo os sindicatos que pro-
moveram a greve, os trabalhado-
res exigem "uma negociação séria, 
indo ao encontro da mais elemen-
tar justiça social, revendo as remu-
nerações, as carreiras profissionais 
e os horários, melhorando assim 
as condições em que trabalham os 
cerca de 1200 funcionários". 

Caso a tutela e o Conselho de 
Administração da STCP não acei-
tem o retomar das negociações, os 
sindicatos ponderam voltar à gre-
ve em setembro, na altura do re-
gresso às aulas. • 

Muitos passageiros foram surpreendidos pela paralisação 
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MARGEM 

Pavilhões e 
carros destruídos 
Os pavilhões onde 
se encontrava a 
matéria-prima fica-
ram destruídos pe-
las chamas, tendo 
parte das estrutu-
ras metálicas dos 
tetos colapsado. 
Facto que dificulta-
va as operações de 
rescaldo, que deve-
rão prolongar-se 
até hoje. Dois ca-
miões e empilha-
dores ficaram des-
truídos. 

"Chuva" 
de fagulhas 
Horas depois de o 
fogo ter sido dado 
como dominado, 
uma "chuva" de fa-
gulhas provenien-
tes das toneladas 
de papel ardidas 
caíram ao longo de 
várias horas nas 
imediações das ins-
talações industriais 
e freguesias vizi-
nhas, sobre habita-
ções e viaturas. 

Fábrica de papel que 
ardeu mantém os 
200 postos de trabalho 
Empresa de Rio Meão procura solução para arrancar 
com a laboração. Chamas assustaram população 

Salomão Ro&igues 
locais@jn.pt 

ACIDENTE  A destruição é 
grande, mas a fábrica de pa-
pel e cartão Zarrinha, em 
Rio Meão, Santa Maria da 
Feira, deverá manter a labo-
ração e garantir os mais de 
200 postos de trabalho. A 
população respira de alívio 
depois de unia noite de "ter-
ror" em que saiu apressada-
mente das casas. 

O cenário era assustador 
com as chamas, que defla-
graram cerca das 21.45 ho-
ras da passada segunda-fei-
ra, a serem visíveis a vários 
quilómetros de distancia da 
unidade industrial. 

"Foi um susto enorme que 
apanhámos e tivemos de fu-
gir. Entrou tudo em pânico 
com medo de uma explo-
são", recordaram António 
Ribeiro e Rita Costa. 

O casal, proprietário do 
Café Tropical, situado mes-
mo em frente à Zarrinha, fe-
chou o estabelecimento de 
restauração e colocou-se em 
fuga juntamente com vá-
rios clientes. 

Ontem, já no decorrer do 
rescaldo ainda havia re-
ceios. "Ainda estou com 
medo de continuar aqui no 
café", confessou Rita Costa. 

António e Rita não foram 
os únicos a fugir das chamas. 
"Ouvi os bombeiros e fui à 
janela. Quando vi as chamas 
na empresa, fugi logo de 
casa", afirmou José Sá. 

Os moradores temiam um 
cenário idêntico ou pior do 
que ocorreu em 26 de junho 
de 2006, quando um outro 
incêndio nesta empresa re-
sultou na morte de um fun-
cionário e danos em algu-
mas habitações próximas. 

FALTA MATÉRIA-PRIMA 
A pronta intervenção de 
mais de centena e meia de 
operacionais dos bombeiros 
evitou que as chamas atin-
gissem zonas mais criticas. 

O fogo ficou circunscritas 
à zona de armazém, local 
onde terá começado o incên-
dio que se suspeita ter tido 
origem numa máquina "en-
fardadeira". 

A administração da em-
presa esteve reunida, na 
manhã de ontem, e tentava 
encontrar soluções para vol-
tar o mais rapidamente pos-
sível à laboração, garantin-
do desta forma o posto de 
trabalho aos funcionários. 

A falta'de matéria-prima 
estava, no entanto, a ser um 
dos principais entraves para 
o reinicio da laboração. • 
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Bombeiros conseguiram circunscrever chamas à zona do armazém 
Página 51



A52

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 16,10 x 28,89 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87314909 01-07-2020
DR

Só será necessário um atestado médico e não um atestado multiusos para requerer o estatuto

Cuidadores informais de todo o país 

podem a partir de hoje requerer o 

reconhecimento do estatuto. Nos 30 

municípios que vão desenvolver os 

projectos-piloto, foi alargado até ao 

nal deste mês o prazo de o fazer com 

direito a receber retroactivos desde 1 

de Abril quando há lugar a subsídio. 

Não fosse a pandemia de covid-19, 

os projectos-piloto teriam arrancado 

em Abril. Mesmo assim, sobram dúvi-

das. No nal do formulário de reco-

nhecimento do estatuto lê-se que 30 

de Junho de 2020 é o limite de entre-

ga nos serviços de Segurança Social.  

Conforme explicou o gabinete da 

ministra do Trabalho, da Solidarieda-

de e da Segurança Social, a data de 30 

de Junho não é limitativa do acesso 

aos projectos-piloto. Era apenas indi-

cativa do direito ao pagamento 

retroactivo a 1 de Abril do subsídio do 

cuidador informal e esse prazo foi 

Cuidadores informais podem 
pedir reconhecimento de 
estatuto. Prazo foi alargado

alargado até 31 de Julho. Os requeri-

mentos podem ser entregues através 

da Segurança Social Directa. 

Nos últimos tempos, os pedidos de 

esclarecimento sucediam-se na Asso-

ciação Nacional de Cuidadores Infor-

mais. Levantavam-se dúvidas sobre a 

possibilidade de fazer prova atempa-

da de “condições físicas e psicológicas 

adequadas aos cuidados a prestar”, 

tendo em conta a derrogação das jun-

tas médicas até ao nal do ano. Em 

carta enviada à associação, o minis-

tério esclareceu que o não é necessá-

rio o  atestado multiuso. A nal, basta 

“um atestado médico comprovativo 

de que o cuidador possui condições 

físicas e psicológicas adequadas”. 

Pode pedir reconhecimento de 

estatuto como cuidador informal um 

cônjuge ou unido de facto ou um 

parente até ao 4.º grau maior de 18 

anos. Só será considerado principal 

se cuidar da pessoa de forma perma-

nente, com ela viver em comunhão de 

habitação e não au ra qualquer remu-

neração referente a actividade pro s-

sional ou aos cuidados que presta. 

“O que as pessoas sabem do esta-

tuto é o subsídio”, lamenta Maria dos 

Anjos Catapirra, vice-presidente da 

Associação Nacional de Cuidadores 

Informais. Ora, isso vai chegar a um 

pequeno número. Só aos que preen-

cherem as apertadas condições de 

recurso — os rendimentos de referên-

cia do seu agregado familiar têm de 

ser inferiores a 1,2 Indexante dos 

Apoios Sociais, o que no ano em cur-

so corresponde a 526,57 euros. “É 

uma ajuda para quem não tem nada!” 

Parece-lhe importante ver o estatuto 

para além disso: o direito a apoio psi-

cossocial, a formação, a descanso 

(não só através da Rede de Cuidados 

Continuados, mas também em estru-

turas residenciais para idosos e do 

apoio domiciliário), a protecção da 

carreira contributiva (ao prever a pos-

sibilidade de acesso ao Seguro Social 

Voluntário). 

Maria dos Anjos Catapirra apela a 

todos os cuidadores que se inscre-

vam quanto antes, pois essa será a 

base para a orçamentação quando o 

modelo chegar aos 308 municípios. 

O ministério explicou que todos os 

que tiverem estatuto reconhecido 

receberão um cartão de identi ca-

ção de cuidador informal. E isso per-

mitirá aos estudantes requerer o 

estatuto de trabalhador-estudante e 

aos cuidadores não-principais que 

forem pais ou mães bene ciarem do 

regime de parentalidade previsto no 

Código do Trabalho. 

Nos 30 municípios com  
projectos-piloto, o prazo de 
entrega de requerimento 
com direito a retroactivos 
passa a ser 31 de Julho

Segurança Social
Ana Cristina Pereira
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CULTURA

Apoios de emergência na Cultura 
serão pagos até ao m da semana

Graça Fonseca prometeu ontem no 

Parlamento que todas as estruturas 

que viram aprovadas as suas candi-

daturas à linha de emergência ao 

sector das artes, dotada com 1,7 

milhões de euros vindos do Fundo 

de Fomento Cultural, vão receber o 

apoio até ao nal da semana. “Cerca 

de 50% já receberam na sua conta 

bancária o apoio da linha de emer-

gência, e o mesmo se passa com edi-

toras e livrarias”, esclareceu a minis-

tra da Cultura, que respondia a per-

guntas dos deputados na Comissão 

de Cultura e Comunicação. 

A deputada do PSD Fernanda 

Velez tinha deixado várias questões 

sobre esta linha de apoio, cujos resul-

tados já tinham sido anunciados a 13 

de Maio, bem como sobre os 450 mil 

euros destinados às editoras e livra-

rias. E Beatriz Gomes Dias, deputada 

do BE, disse que a ministra ainda não 

tinha esclarecido porque é que este 

concurso — que devia ter sido uma 

linha de emergência a fundo perdido 

— tinha tido um “ nanciamento mui-

to baixo”, observando que “algumas 

estruturas receberam apoios na 

ordem dos 60, 50 e até mesmo 25%”. 

A deputada do BE quis saber “quais 

foram os critérios para tão exígua 

atribuição de apoios” e reiterou que, 

além de apoios como este, a Cultura 

“precisa de investimento”. 

Através da ministra e dos seus dois 

secretários de Estado, também pre-

sentes, o Governo disse que respon-

deu a este “tempo de emergência” 

com “medidas de natureza transver-

sal”, às quais somou outras de “apoio 

sectorial”. O secretário de Estado do 

Cinema, Audiovisual e Media, Nuno 

Artur Silva, lembrou os 8,5 milhões 

que o Instituto de Cinema e do 

Audiovisual vai destinar a apoiar os 

prejuízos do sector. “Os lmes inter-

rompidos vão poder fazer face ao 

prejuízo até 30% do montante”, pre-

cisou, adiantando ainda que a verba 

de 15 milhões de euros para a comu-

nicação social, através do pagamen-

to de publicidade antecipada, já 

“está na fase de contratação”. 

Metade das estruturas que se candidataram a esta linha de apoio de 1,7 milhões de euros já foram pagas  
e as restantes sê-lo-ão nos próximos dias, garantiu a ministra da Cultura no Parlamento

artistas, autores, técnicos e outros 

pro ssionais das artes”. 

À espera da inspecção 
A ida da ministra da Cultura ao Par-

lamento prosseguiu com a sua audi-

ção na mesma Comissão de Cultura, 

mas agora a requerimento do PCP, 

para falar da situação na Casa da 

Música (CdM). A posição de Graça 

Fonseca pode resumir-se em três 

pontos, que reiterou diversas vezes 

nas respostas aos deputados dos 

vários partidos: não contribuirá para 

tornar a CdM um tema de disputa 

político-partidária, não tomará 

quaisquer medidas enquanto não 

forem conhecidas as conclusões da 

Autoridade para as Condições do 

Trabalho (ACT), e não deixará de agir 

ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Após a audição regulamentar, Graça Fonseca foi também ouvida na Comissão de Cultura sobre a situação na Casa da Música

em curso, já que a ACT estaria a ana-

lisar, argumentou, duas das condi-

ções colocadas pelo maestro para 

ponderar manter-se na CdM: a inte-

gração dos precários e a exigência de 

que não houvesse represálias contra 

os trabalhadores em protesto. 

Se os representantes do PCP e do 

BE defenderam que a ministra já 

devia ter actuado na CdM, e Ana 

Mesquita chegou mesmo a aventar a 

possibilidade de o Estado assumir a 

gestão da instituição, também o 

deputado Eduardo Barroco de Melo, 

do PS, defendeu ser “notório que o 

recurso a formas precárias de con-

tratação tem sido uma política regu-

lar” da Casa da Música. 

O PSD quis ainda saber que meca-

nismos o Governo vai criar para que 

as medidas do Programa de Estabi-

lização Económica e Social (PEES) 

“passem rapidamente a apoios con-

cretos”. A ministra lembrou que está 

previsto “um pacote de 70 milhões 

de apoio à cultura” no PEES, que terá 

tradução no Orçamento suplemen-

tar a aprovar a 3 de Julho, e que se 

destina a quatro medidas: 30 

milhões, nanciados por fundos 

europeus, para a Programação Cul-

tural em Rede, três milhões para 

fazer face aos prejuízos dos equipa-

mentos culturais independentes, 

750 mil euros para a adaptação dos 

espaços às medidas sanitárias impos-

tas pela Direcção-Geral de Saúde, e 

34,3 milhões para “apoio social aos 

Política cultural
Isabel Salema 
e Luís Miguel Queirós

isalema@publico.pt

se essas conclusões con rmarem a 

existência de falsos recibos verdes.  

A deputada Ana Mesquita, do PCP, 

lembrou que a ministra tinha recebi-

do o abaixo-assinado subscrito pelos 

trabalhadores logo no dia 23 de Abril, 

ainda antes de este ter sido tornado 

público, e quis saber que instruções 

dera, perante as situações aí denun-

ciadas, aos dois representantes do 

Estado na administração. E José Soei-

ro, do BE, considerou que Graça 

Fonseca estava a “sacudir a água do 

capote” ao fazer depender a sua 

actuação da inspecção da ACT. 

Estes dois deputados perguntaram 

ainda a Graça Fonseca porque deixa-

ra sem resposta a carta do maestro 

Borges Coelho, tendo a ministra vol-

tado a responder com a inspecção 
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Ministra promete “apoio  
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A cada dia, há 100 infectados que 
a Saúde não consegue contactar
Responsável pelo gabinete de intervenção sobre covid-19 em Lisboa explica, em entrevista, as di culdades 
no terreno. Norte tem mais recursos que o Sul em termos de saúde pública, diz Rui Portugal Sociedade, 16/17

Em entrevista, líder do PAN 
acusa a esquerda e o PSD de 
fazerem “frete ao Governo” 
sobre Centeno p12/13

Relatório anual das 
comissões de protecção de 
crianças já foi entregue p18

PAN admite 
apoiar Ana 
Gomes na 
corrida a Belém

Perigo de 
violência 
doméstica cresce 
para crianças
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Ministro da Agricultura 
tinha anunciado em 2018 
apoio de 10 milhões p22/23

Madeira 
queimada só 
recebeu 59 mil  
de 10 milhões

Rescisão de Bruno Lage 
negociada. Oposição a Luís 
Filipe Vieira sobe de tom p37

Benfica conta 
com Veríssimo 
para transição no 
comando técnico  

Decisão do MP de Angola 
deve-se a crimes de burla e 
trá co de in uências p26

Filomeno dos 
Santos arrisca-se 
a sete anos  
de prisão

TAP 
Costa prefere 
Pedrosa à 
nacionalização 
Destaque, 2/3

Humberto Pedrosa com António Costa na cerimónia em que foi atribuído o nome de Humberto Delgado ao aeroporto de Lisboa em 2016
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