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CRISE PANDÉMICA 
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FICHA TÉCNICA Objetivo Sondagernrealizada pela Intercampus para o CM rua IMT1/, com o ob}etNo de conhecer a opina° dos portugueses sobre diversos temas da atualidade nacional. Universo Populaçao portuguesa. com 18 ou mais anos, eleitoralmente 
recenseada, residente em Portugal oantinemal. Amostra É constituída per 610 entreinstas, com a seguinte distribuição: 292 a homens e 318 a mufneres;133 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 220 entre os 35 e os 54 anos e 257 a pessoas com 55 ou mais anos: 230 no 
Norte. 144 no Centro. 165 em Lisboa. 45 no Alentelo e 26 no Algarve. Seleção da amostra A seleção do lar fez-se através da geraçâo aleatória de números de telefono fo4móvel. No lar a seio* do respondeste foi reabzada através do método de quotas da género e Idade 
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Portugueses aplaudem 
profissionais de saúde 
BARÓMETRO O  Atuações da Direção-Geral da Saúde e do Ministério da Saúde são mais penalizadas 

VANESSA FIDALGO 

A
grande maioria dos por-
tugueses, 77 por cento, 
acha que os profissionais 

de saúde atuaram "muito bem" 
durante a pandemia da doença 
Covid-19, de acordo com os re - 
sultados do barómetro de junho 
realizado pela Intercampus. 
O reconhecimento dos cida-

dãos nacionais auscultados pela 
sondagem vai depois para o 
Serviço Nacional de Saúde 
(SNS): 32 por cento acredita que 
este se portou "muito bem" pe-
rante a crise pandémica en-

 

PORMENORES 

'Nota' baixa 
Segundo os resultados obtidos 
pelo Barómetro Intercampus, a 
pior prestação no contexto da 
pandemia provocada pelo novo 
coronavírus foi a da Direção-
-Geral da Saúde. 

Portugal esteve bem 
A maioria dos portugueses con-
sidera que o País soube reagir 
bem às situações vividas ao 
longo dos três últimos meses. 

quanto 55,7 por cento atribuiria 
um 'bom' aos serviços públicos. 

A nota mais baixa vai para 
as autoridades de saúde. Só 
17,9 por cento acha que a DGS 
esteve 'muito 
bem'. E o 
Governo 
também sai 
prejudicado 
no barómetro: a ministra da 
Saúde Marta Temido leva um 
`muito bem' de apenas 20,7% 
da população e um 'bem' de 
50,8 por cento. O primeiro-
-ministro e o Presidente da Re-

  

pública conseguem melhor re-
sultado: mais de 26 por centro 
considera que tanto Marcelo 
Rebelo de Sousa como António 
Costa estiveram 'muito bem'. 

Numa pers-
petiva geral, a 
esmagadora 
maioria dos 
portugueses 

está contente com a sua pró-
pria postura: 86,7 por cento 
dos inquiridos defende que o 
País e os cidadãos reagiram 
bem à crise provocada pelo 
novo coronavírus. • 

UM QUARTO A CHA QUE 
ATUAÇÃO DE MARCELO 
E COSTA FOI M UITO BOA 
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SEGURANÇA SOCIAL 

APOIO A QUEM TEVE 
ÇORTE PELO LAYOFF 
E PAGO EM JULHO 
DIANA RAMOS 

A
Segurança Social vai atribuir em julho, de 
forma automática, o complemento salarial 
aos trabalhadores que perderam rendi-

mentos devido ao layoff, num montante que po-
derá oscilar entre os 100 e os 351 euros. O diploma 
foi publicado em Diário da República na sexta-
-feira à noite e refere que o complemento "é pago 
pela Segurança Social e deferido de forma auto-
mática e oficiosa", sendo necessário que os traba-
lhadores visados tenham os dados pessoais atua-

 

lizados na Segu-
VERBA TEM EM CONTA rança Social Dire - 
SALÁRIO DE FEVEREIRO ta, nomeadamen - 

E O CORTE APLICADO te o IBAN - que 
identifica os dados 

bancários do contribuinte. O decreto- lei define 
que "os trabalhadores cuja remuneração base em 
fevereiro de 2020 tenha sido igual ou inferior a 
duas vezes" o salário mínimo nacional - ou seja, 
entre os 635 euros e os 1270 euros e que "tenham 
estado abrangidos pelo menos um mês civil com-
pleto pelo apoio à manutenção do contrato de 
trabalho" têm acesso à verba. O "complemento 
corresponde à diferença entre os valores da re-
muneração base declarados relativos ao mês de 
fevereiro de 2020 e ao mês civil completo em que 
o trabalhador" esteve em layoff simplificado. * 
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HOJE 
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HISTÓRIA 
DAS 

'PEQUENAS' 
IRMÃS QUE 
SERVIAM 
SALAZAR 

www.cmjornal.pt 

CORREIO 
5-3S  

CM REVELA OS ÚLTIMOS MOMENTOS DA VIDA DE PEDRO LIMA 

CORPO ENCONTRADO 
NA PRAIA DO ABANO. 
APRESENTAVA GOLPES 

Ft 
MENSAGEM 
ENV 

COVID-19 CORTOU-LHE 
ORDENADO  PARA METADE. 
ANDAVA DEPRIMIDO 

GANHAVA SEIS MIL EUROS 
POR MÊS. CONTRATO 

ESTAVA EM RISCO 

PARTICIPOU EM 
DOIS JOGOS 

OLÍMPICOS 
COMO 

NADADOR 
P.4 A7 

TINHA CINCO FILHOS 
E CASAMENTO 

MARCADO PARA 2021 

• , 

;.t 

ek0 

ALUNOS DESESPERAM 

MILHARES 
DE EXAMES 
DE: CARTA 

ADIADOS 
4b41.0ilk 

 

P.8 E 9 

   

   

a 

PASSOU 
A NOITE 
EM CLARO 
E SAIU 
DE MANHÃ 
SEM AVISAR 
A MULHER 

  

da manh DIRETOR-GERAL EDtTORIAL:OCTAIII0 RIBEIRO 
DIR.-GERAIS EDIT. ADIS: ARMANDO ESTEVES PEREIRA  E  ALFREDO LEITE 

 

  

DIRETOR-EXECUTNO: CARLOS RI:ORAI:1ES DIR.-ADJUNTOS: JOSE CARLOS CASTRO  E  PAULO JOÃO SANTOS 

KG 

c‘s°  
tt, 

Pqr:nt‘: 

Transforme o seu atuáll 
.c5ciaem 
parceira` 

Pa _b' 

08 

~km!~ 
WWWVA.LOWES 

SPORTING 
PEDE 25 MILHÕES 
P.34 

CASINOSOLVERDE.PT 

   

CLIEi) SEJA RESPONSÁVEL. Jacu COM MODERAÇÃO. 

   

    

li111111~~~~—

 

DOMINGO 21/06/20201DIÁR101 C 1,70 (C/IVÁ) 

- PUU

 

 ENTREGA 

SÁBADQ, DIA 27 

Grelhador 128 em 

-,6;9 9;-;47595.7 '40 , 

N ft 
iá. érfl co7in 

FLORESTAS P.25 A 28 

REGRESSO 
DOS FOGOS 

BOMBEIROS 
PREOCUPADOS 

ACUSAÇÃO P.12 

Mata namorado 
com óleo a ferver 
ao descobrir traição 
BRAGA P.19 

Ganha pai aristocrata 
após 58 anos órfã 
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Avança apoio a quem 
perdeu com o layoff 
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COBIÇA  y447 
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CORREIO 
DA► JUSTIÇA 
Carlos 
Garcia 

I PI 

Fazer 
acontecer 

m discurso que se 
saúda sobre Portu-

 

gal enquanto "me-
lhor destino turístico do 
mundo", o primeiro-mi-
nistro disse, e bem, "ou fi-
camos parados ou fazemos 
acontecer!". Todos nós, 
portugueses, subscreve-
mos plenamente essa ideia. 

É, aliás, e deve ser, uma 
máxima de vida, que todos 
devemos seguir nos nossos 
percursos de vida. É tam - 
bém um conceito de missão 
da própria PJ, e da ASFIC 
enquanto representante 
dos seus investigadores 
criminais. Esta ideia reme-
te-nos para determinada 
questão... Quando um ci-
dadão não regulariza as 

O ESTADO TEM UMA 
DIVIDA PARA COM 

OS TRABALHADORES 
DA PJ DESDE 2010 

suas dívidas ao Estado, 
além de acumular juros e 
multas acaba por entra• em 
processo de execução fis-
cal, permitindo ao Estado 
tomar os seus bens. O Esta-
do exerce assim o poder de 
autoridade e soberania 
conferido pela própria so-
ciedade, ou seja, por todos 
nós. Tem de ser assim. Mas 
o contrário também. Ou 
não? Sim, tem. 

Ser exemplo é dar o 
exemplo. Acontece que o 
Estado tem uma dívida 
para com os trabalhadores 
da PJ desde 2010 por saldar 
(cerca de cinco milhões de 
euros), ao contrário do que 
fez agora com a PSP e GNR 
no valor de 114 milhões de 
euros. Onde está a justiça e 
igualdade?! Sr. primeiro-
-ministro, faça acontecer 
também aqui, para aléM do 
turismo... 
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de pobreza e de falta de condições que hoje 

se vivem nos bairros das Jamaicas, que a 

pandemia tornou mais visíveis, porque, se há 

uma relação de causa e efeito, ela é outra. 

Com dé ce persistente, o Estado tem 

persistentemente de se endividar, 

aumentando o peso dos juros da dívida no 

Orçamento e diminuindo a fatia disponível 

para nanciar as políticas sociais e o 

investimento. Há também escolhas políticas, 

naturalmente, mas que precisam sempre de 

ser nanciadas. Os recursos do Estado não 

são ilimitados, obrigando a escolhas que não 

são fáceis, a não ser nas vozes da 

extrema-esquerda e da esquerda radical, 

para as quais há sempre dinheiro para tudo, 

desde que se penalizem os ricos. A questão 

não é essa. Se alguma vez mandassem, as 

regras do jogo eram as das defuntas 

sociedades socialistas, cujos resultados 

conhecemos, de resto incompatíveis com a 

democracia liberal. 

 

2. Mas o mais 

interessante nem 

sequer é isso. 

Enquanto o país 

político-mediático se 

envolvia numa 

contenda de vida ou 

de morte sobre se era 

legítimo que Centeno 

transitasse 

directamente das 

Finanças para o 

Banco de Portugal, 

fazendo disso um 

caso decisivo para o 

futuro da pátria, 

suspeito que uma 

larga maioria fazia 

um raciocínio bem 

mais simples e 

Jornalista. Escreve ao domingo 
teresa.de.sousa@publico.pt

Teresa de Sousa
Sem Fronteiras

Centeno e E Tudo o Vento Levou

1.
 O que há de comum entre Mário 

Centeno e E Tudo o Vento Levou? A 

pergunta pode parecer absurda, 

mas há, talvez, mais do que se 

imagina à primeira vista. Ambos — o 

notável ministro das Finanças 

português e o magní co lme 

americano — dispensam, 

manifestamente, um post-it de 

enquadramento adicional para 

serem apreciados pelo comum dos mortais. 

Saindo da chamada bolha 

político-mediática, a maioria dos 

portugueses tem uma boa ideia de Mário 

Centeno, como, aliás, revelam as sondagens 

de opinião. Perceberam a importância das 

“contas certas”, talvez porque aprenderam 

no tempo da troika — e apesar da estupidez 

do discurso “punitivo” que lhes quiseram 

vender — que não eram uma má ideia. 

Perceberam que manter as contas do Estado 

equilibradas não implicava necessariamente 

empobrecimento, mas antes maior 

possibilidade de crescimento, desde que 

fossem aplicadas as devidas políticas 

económicas, que não certamente as do 

tempo da troika. Qualquer sondagem 

também mostra que, apesar do discurso 

mediático e político contra o SNS — cuja 

degradação pintada com as cores mais 

negras era apenas culpa das cativações de 

Centeno —, ele continuou sempre a merecer 

uma avaliação maioritariamente positiva dos 

cidadãos, que também maioritariamente 

nunca se deixaram levar pela ideia — 

peregrina, para dizer o mínimo — de que o 

mesmo dinheiro dado aos privados seria 

mais bem gasto, como se a saúde devesse ser 

gerida como uma empresa. Sentiram, com 

certeza, algum orgulho quando Centeno foi 

escolhido para presidir ao Eurogrupo, 

ignorando mais uma vez o discurso 

político-mediático reinante, segundo o qual 

isso era um enorme erro do Governo porque 

o ministro não se poderia dedicar de alma e 

coração à gestão das contas domésticas. 

Devem também ter percebido que Roma e 

Pavia não se zeram num dia e, por isso, a 

recuperação das progressões nas carreiras 

dos professores não podia ser feita num ano 

ou em dois. É isto que explica a popularidade 

de Centeno até ao m. E nem sequer vale a 

pena tentar atribuir responsabilidades às 

políticas de redução do dé ce pelas manchas 

absolutamente legítimo, descon ando do 

clamor das almas puras. Mas se ele foi um 

excelente ministro das Finanças, mas se os 

seus parceiros do Eurogrupo lhe teceram 

rasgados elogios quando disse que não ia 

renovar o mandato, mas se o governador do 

BdP tem assento no conselho do BCE, onde 

se de nem as grandes orientações da política 

monetária da zona euro, não será a sua 

escolha útil e prestigiante para o país? Não 

será muito melhor do que um governador 

que apenas contou com uma carreira de 

funcionário, onde é mais difícil, por 

de nição, encontrar incompatibilidades, que 

nunca conseguiu dar nas vistas nos círculos 

europeus onde o debate se produz e as 

decisões se tomam? Estou a reproduzir 

argumentos que fui ouvindo, já nesta fase de 

semidescon namento, em conversas 

travadas fora do círculo político-mediático. 

Estão erradas as opiniões da generalidade 

dos cidadãos? Até podiam estar, embora, no 

caso vertente, revelem um enorme bom 

senso. Mas em democracia é assim: as 

opiniões dos cidadãos não têm que ter a 

caução seja de quem for para serem 

legítimas. Nem do mais brilhante dos 

académicos, nem do mais cínico dos 

políticos, nem do mais mediático dos 

comentadores. 

 

3. A campanha contra a ida de Centeno para 

o BdP já é antiga e foi lançada 

preventivamente a partir de alguns meios da 

direita facilmente identi cados que não se 

sentem representados pela actual liderança 

do PSD e que caram órfãos de Passos 

Coelho e da elite neoliberal e conservadora 

que apostou nele. Com um ministro das 

Finanças de um Governo socialista que 

conseguiu o primeiro superavit orçamental 

da democracia, quando os Governos de 

direita nunca o conseguiram, mesmo com 

doses inimagináveis de “austeridade”, 

restava-lhe a bandeira “moral” do BdP e das 

incompatibilidades. Foi uma campanha bem 

orquestrada, com alguns argumentos a 

merecerem consideração — por isso, mais 

e caz —, mas que só colocou os pesos num 

dos pratos da balança e deixou o outro vazio, 

talvez à espera de que ninguém reparasse. 

 

4. Conheci Centeno em 2010, quando ainda 

estava no Banco de Portugal e no ISEG. 

Estava a fazer uma série de 12 entrevistas a 

académicos, intelectuais e cientistas que 

pudessem re ectir sobre o que poderia ser o 

país daí a dez anos. Precisava de algum que 

fosse capaz de “desarmadilhar” o debate 

viciado que então se travava sobre algumas 

das reformas de que o país precisava — 

armadilhado entre o “hire and fire” 

americano e os empregos para a vida, ou 

entre a natureza omnisciente dos mercados e 

a natureza omnipresente do Estado. Alguém 

O seu credo  
é que os 
indivíduos  
não existem 
para além  
da sua 
identidade

me falou nele. Obtive uma magní ca 

entrevista. Não quei surpreendida quando 

António Costa o foi buscar para dirigir a 

equipa que deveria preparar o programa 

económico e social do PS, teórica e 

politicamente distinto da “cartilha” 

neoliberal que já estava a morrer sob os 

escombros da crise nanceira. Se Centeno for 

para o Banco de Portugal, o “povo” não cará 

escandalizado e o país não cará a perder. 

 

5. Perguntar-me-á o leitor o que é que tudo 

isto tem a ver com E Tudo o Vento Levou? A 

HBO resolveu retirar o lme da sua lista de 

lmes disponíveis durante os gigantescos 

protestos contra o racismo provocados pelo 

assassinato de George Floyd em Mineápolis 

que, por sua vez, desencadearam o debate 

sobre as estátuas e outras formas de arte ou 

de memória. A HBO explicou que iria repor o 

lme logo que tivesse pronto um 

documentário “de enquadramento 

histórico” do mesmo. Tudo isto mereceria 

uma boa gargalhada, se não fosse revelador 

de uma perigosa tendência política — no 

caso, da esquerda radical, que se pretende 

com o direito de de nir o que é 

“politicamente correcto” em cada momento. 

Essa mesma esquerda considera-se na posse 

da “verdade” e, se possível, no direito a 

impô-la, como qualquer movimento de 

natureza autoritária ou totalitária. Parte do 

princípio de que o povo em geral não tem a 

capacidade para saber distinguir essa 

“verdade”, como se quem vê E Tudo o Vento 

Levou não fosse capaz de perceber a história 

que o lme relata no tempo em que decorre. 

Da mesma maneira que derruba estátuas de 

Colombo ou que conspurca a estátua de 

Churchill em frente de Westminster ou a de 

António Vieira, em Lisboa. Ou que, um 

destes dias, lançará um anátema sobre 

Casablanca, porque Rick (Bogart) é um 

perigoso machista. O seu credo é que os 

indivíduos não existem para além da sua 

identidade, como não existiam, para o 

marxismo, para além da sua classe. Parece 

uma coisa menor e circunscrita. Não é. É a 

expressão indisfarçada da sua recusa em 

aceitar a democracia liberal, assente na 

liberdade individual e na responsabilidade 

perante os outros, sendo todos iguais nesse 

direito e nessa responsabilidade, sejam ricos 

ou pobres, académicos ou analfabetos, 

pretos ou brancos, mulheres ou homens, que 

não admite donos da verdade, mas apenas o 

debate livre entre “verdades” diferentes, e 

que vive sob o império da lei igual para todos. 

Arrasta consigo um perigo serio: é o alimento 

perfeito para engordar o extremismo de sinal 

contrário. Mas isso também nós sabemos 

sem precisar de post-it.

NUNO FERREIRA SANTOS

Se Centeno for para o Banco 
de Portugal, o “povo” não 
ficará escandalizado e o país 
não ficará a perder
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Não há duas sem três, mas à terceira 

será de vez? Essa é a dúvida sobre a 

criação do Banco Português de 

Fomento (BPF), uma ideia que salta 

para cima da mesa de cada vez que 

há uma crise na economia. Foi assim 

na de 2008, foi assim na de 2012 e é 

assim em 2020. Porém, até agora, o 

melhor que Portugal conseguiu é 

insu ciente para quem vê de fora. 

“Em países como Portugal, com 

economias mais frágeis ou que são 

influenciadas por factores externos, 

esse tipo de instituições são muito 

importantes. Por isso, os observado-

res externos perguntam-se por que 

parece tão complicado fazer isso em 

Portugal. Não há desculpas”, diz 

Richard Pelly. Pelly conhece como 

poucos a banca comercial e também 

os chamados bancos de desenvolvi-

mento apoiados pelos Estados. Foi 

presidente executivo do Fundo Euro-

peu de Investimento até 2014, foi 

administrador não-executivo da Ins-

tituição Financeira de Desenvolvi-

mento (IFD), uma das três entidades 

que o Governo quer agora fundir para 

dar lugar ao BPF. Como gestor inde-

pendente, Richard acompanhou as 

di culdades da equipa que tentou dar 

um sentido à IFD. Como britânico, foi 

uma espécie de observador externo 

da gestão portuguesa, da máquina do 

Estado, em tempos de crise.  

Houve muita coisa que falhou e são 

esses pontos que terão de ser traba-

lhados para convencer Bruxelas, que 

chumbou a ideia de 2014 e obrigou 

Portugal a reformulá-la com menos 

ambição. O Governo pretende fundir 

a IFD com a PME Investimentos e a 

Sociedade de Garantia Mútua, para 

fazer nascer um banco que ajude a 

“modernizar as empresas”. E que 

possa entrar no mercado como reta-

lhista. Este poderá ser um dos riscos 

para Bruxelas. Mas Lisboa terá de tra-

balhar outros factores críticos, alerta 

Pelly, em entrevista ao PÚBLICO. 

Criação do banco público promocional 
volta a Bruxelas, que no passado 
descon ou e chumbou a ideia. Portugal 
volta à carga, mas terá de garantir boa 
governação, autonomia e transparência

“A mera ideia de que possa entrar 

no retalho faz-me tremer de medo. 

Não são coisas fáceis de fazer, a Irlan-

da teve o mesmo problema”, subli-

nha. A eventual entrada no retalho 

implica uma governação “pro ssio-

nal, transparente e independente de 

ciclos políticos”. Caso contrário, o 

banco do fomento poderá ser visto 

como um banco de favores. 

Pôr m a rivalidades 
A breve história da IFD é um teste-

munho do que é preciso evitar. 

Richard Pelly, por telefone a partir 

de Wimbledon, em Inglaterra, expli-

ca que “houve muitas coisas” na IFD, 

que deveriam “ter corrido de outra 

forma”, resumindo-as a “cinco pon-

tos fundamentais”. 

“Um mandato e também uma 

estratégia bem de nidos, algo que 

não existia. Havia rivalidades e luta 

por recursos entre as três instituições 

que agora se pretende fundir. É algo 

que tem de ser evitado. Além disso, é 

preciso uma governação clara e trans-

parente, incluindo o papel do Estado 

como accionista, que não foi de nido 

de forma adequada. Isso foi um pro-

blema sobretudo nos momentos de 

mudança de Governo. Depois é pre-

ciso uma equipa de gestão experiente 

e equilibrada, o que também foi uma 

luta. Começámos com um board que 

não era tão sólido como o desejável, 

que passou por momentos em que 

nem sequer conseguia ocupar todas 

as vagas”, recorda Pelly. 

Para terminar, “é muito melhor ter 

de responder apenas a um ministro”. 

Richard chegou a escrevê-lo num 

documento enviado ao Governo por-

tuguês, há quatro anos. “É preciso 

apoio governamental sem ambigui-

dades e de preferência apenas de um 

ministério.” Numa pincelada, ca 

feita a radiogra a dos tropeções da 

IFD, que nunca teve vida fácil.  

Um mosaico de ziguezagues 
Na crise de 2008, o Governo de José 

Sócrates pensou num banco de 

fomento. Mas a degradação das nan-

Investimento
Victor Ferreira

Banco de fomento ou favores?  
Portugal repete teste em Bruxelas

ças portuguesas, que acabaria por 

conduzir ao resgate pela troika, 

mudou o rumo da conversa. Em 2012, 

o Governo de Passos Coelho, pela 

mão do então ministro da Economia, 

Álvaro Santos Pereira, voltou ao tema. 

Dentro do executivo, havia visões 

diferentes, segundo Santos Pereira, 

opondo os Ministérios da Economia 

e das Finanças. A instabilidade gover-

nativa nesse Governo de aliança PSD-

CDS não ajudou. Santos Pereira e 

Vítor Gaspar saíram em 2013. O assun-

to acabou nas mãos de Pires de Lima 

e de Maria Luís Albuquerque. 

Quando Portugal finalmente leva 

2772 
O relatório da IFD relativo a 2019 
dá conta de 2772 empresas 
apoiadas, muito pouco num 
tecido empresarial português 
que  tem à volta de 450 mil 
empresas. Em postos de 
trabalho, abrangeu 8358 
empregos, diz a mesma fonte 

uma proposta de banco de fomento 

a Bruxelas, vê rejeitada a ideia de uma 

entidade dessas com porta aberta 

para o retalho. Lisboa reformula a 

proposta e nasce então a IFD, que se 

limita, numa primeira fase, a gerir 

fundos estruturais, a apoiar áreas 

especí cas, e cujo desenho institucio-

nal implicava responder perante três 

ministérios: o da Economia, o das 

Finanças (na relação com Bruxelas) e 

o do Planeamento (Desenvolvimento 

Regional, no tempo de Passos), de 

onde vinha o dinheiro da Europa. 

O arranque acontece em 2015, a 

passo de caracol, num ano perdido 
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RUI GAUDÊNCIO

O ministro da 
Economia, 
Siza Vieira, 
repete agora  
a mesma 
iniciativa dos 
antecessores

Como convencer Bruxelas de que 

Portugal é capaz de fazer melhor? “A 

nova instituição vai precisar de um 

grau de pro ssionalismo tão elevado 

quanto o que existe no privado, vai 

precisar de um mandato claramente 

de nido e uma estratégia clara, vai 

exigir transparência na governação e 

no papel do accionista, uma gestão 

de risco independente, para não ser 

politizada, com garantias de capitali-

zação no longo prazo e liberdade para 

executar de forma independente a 

sua missão, sem car na dependência 

dos ciclos políticos”, insiste Pelly. 

Para Jorge Farinha, economista e 

presidente da Comissão de Auditoria 

da IFD, a fusão agora proposta é “um 

passo na direcção certa”. Aliás, essa 

parece ser uma posição comum a 

praticamente toda a gente. O que tal-

vez suscite duas perguntas aos con-

tribuintes: se esta é a decisão certa, 

porquê só em 2020? E que garantias 

há de que o futuro não repetirá erros 

do passado? Farinha diz que os dois 

factores-chave são “os recursos” e 

“a governance”. “A junção de várias 

instituições numa só é uma vantagem 

clara desta fusão. Põe-se m a uma 

certa cacofonia, o que é positivo. Mas 

o factor crítico deste ou de qualquer 

outro modelo será sempre quanto 

dinheiro haverá, de onde vem e como 

é que este banco de fomento vai ser 

governado”, salienta. 

A con guração dos poderes e con-

trapesos será ainda mais relevante 

face à intenção assumida pelo Gover-

no de o BPF entrar no retalho. “Fazer 

isso exige uma estrutura gigantesca, 

um know-how que teria de ser reuni-

do, o que demora tempo. Ora, isso já 

existe na banca privada, pelo que não 

vejo ganhos numa proposta que 

inclua o retalho no banco de fomen-

to”, avisa, “com o risco acrescido das 

dependências políticas”. 

Farinha não cita casos, mas qual-

quer contribuinte poderá pensar nas 

relações comerciais entre o banco 

público Caixa Geral de Depósitos e 

Joe Berardo. Ou no projecto La Seda. 

“O modelo de governação da IFD, 

com administradores independentes 

que têm poder efectivo e que o exer-

cem, é algo que existe actualmente, 

que funciona efectivamente e que 

não se pode perder”, insiste. 

Richard Pelly dá exemplos inter-

nacionais, os riscos e as soluções. 

“Os melhores modelos adoptados na 

Europa eliminam a duplicação e 

sobreposição entre agências que 

foram nascendo em determinados 

contextos políticos e históricos, o 

que leva a que muitas vezes respon-

dessem perante ministérios diferen-

tes e acabavam por chocar e a lutar 

umas contra outras”, avalia. 

“Fazer estas fusões é um enorme 

desa o, político e técnico. O BPI 

France será um dos mais adequados, 

porque França também integrou o 

seu sistema de garantias com a insti-

tuição de apoio ao desenvolvimento, 

o mesmo que Portugal está a tentar 

fazer. É um bom modelo de como 

ultrapassar a concorrência, as rivali-

dades e as invejas que por vezes sur-

gem entre diferentes instituições.” 

Pelly aponta ainda experiências de 

países mais pequenos e mais próxi-

mos da dimensão portuguesa, como 

Dinamarca, que tem “um instrumen-

to muito consistente para apoiar as 

pequenas e médias empresas”. 

Cautela e “evolução gradual” 
Por agora, será importante moderar 

expectativas, como recomenda Alber-

to Castro, economista e ex-chair-

man da IFD, que deixou o cargo 

lamentando não ter sido possível 

fazer mais. Até porque Bruxelas pode-

rá voltar a ser uma areia nesta engre-

nagem. “Este passo é fundamental. 

Só agora se reuniram as circunstân-

cias para o dar, não pela questão da 

vontade interna, que já existia, mas 

pelas restrições europeias que [por 

causa da pandemia] têm vindo a ser 

levantadas”, aponta Alberto Castro. 

Olhando para trás, diz que houve 

“alguns ziguezagues”, bem como “fal-

ta de clareza nas orientações internas, 

que foi suprida nos últimos dois 

anos”. Vê também que a solução por-

tuguesa foi “construindo reputação” 

junto de Bruxelas, que temia que o 

banco de fomento proposto em 2014 

servisse para dar ajudas de Estado a 

empresas ou projectos inviáveis com 

base em decisões mais políticas do 

que técnicas. “Agora ca mais claro 

que esta solução pode ser uma ajuda 

efectiva às empresas”, conclui. “Há 

duas cautelas a ter. É preciso não ver 

no banco de fomento a panaceia. Não 

será de certeza de mãos largas, que 

esbanje dinheiro e, por outro lado, 

vai ter de ter uma evolução gradual. 

A componente do retalho não será 

para o imediato. E criar expectativas 

de que isso vai acontecer pode ser 

contraproducente.”

voferreira@publico.pt

em formalidades, ainda que necessá-

rias e demoradas. 

Ao contrário do que sucedia nou-

tros países europeus, a IFD não podia 

fazer on lending, isto é, transferir 

para o mercado verbas obtidas a 

taxas preferenciais junto de outras 

instituições, ajudando dessa forma o 

nanciamento da economia a custos 

mais baixos. “O projecto IFD foi lan-

çado de modo ‘invertido’”, escreve-

ria a administração no relatório de 

2015. Só em Julho houve plano e orça-

mento aprovado pelo Governo. O 

documento sintetiza muito bem o 

choque com a realidade e a diferença 

desta face às expectativas. Em 2016, 

António Costa mudou a visão, recor-

da Richard Pelly, que se recusa a deta-

lhar essas mudanças. Manuel Caldei-

ra Cabral segue na pasta da Economia 

até 2018 e a gestão operacional da IFD 

estava nas mãos de José Figueiredo. 

Figueiredo bate com a porta no 

Verão de 2017, quando já não havia 

perspectiva de criar uma holding que 

agrupasse as instituições que, segun-

do Richard Pelly, continuavam a 

pelear-se; a equipa foi perdendo 

administradores. E somente em 2018, 

após a chegada e Pedro Siza Vieira à 

pasta da Economia, e já com um alar-

Os observadores 
externos 
perguntam-se por 
que parece tão 
complicado fazer 
isso em Portugal. 
Não há desculpas 
Richard Pelly 
Ex-presidente do Fundo Europeu 
de Investimento 
 

A junção de várias 
instituições numa 
só é uma vantagem 
clara desta fusão. 
Põe-se m a uma 
certa cacofonia, o 
que é positivo 
Jorge Farinha 
Presidente da Comissão  
de Auditoria da IFD 
 

Este passo é 
fundamental. Só 
agora se reuniram 
as circunstâncias 
para o dar, pelas 
restrições 
europeias que têm 
vindo a ser 
levantadas 
Alberto Castro 
Ex-chairman da IFD 

gamento de actividades para o on 

lending aprovado por Bruxelas, a IFD 

ganha algum fôlego.  

Como convencer Bruxelas 
O relatório de 2019 espelha a modés-

tia dos resultados, sobretudo quando 

se compara a actividade da IFD com 

as instituições “equivalentes” ou 

“homólogas” noutros países: 2772 

empresas apoiadas, “uma evolução 

exponencial face a 2015”, mas uma 

gotinha no tecido empresarial portu-

guês, que tem à volta de 450 mil 

empresas. Em postos de trabalho, 

estamos a falar de 8358 empregos. 
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Reportagem Temperatura 
medida por câmaras e avisos 
para uso de máscara p14/15

Portugal terá de garantir boa 
governação e transparência 
para aval de Bruxelas p18/19

Pandemia leva autarquias e 
Segurança Social a detectar 
muitas situações ocultas p12

Aeroportos 
vazios apesar 
do regresso  
dos voos

Há municípios 
onde número  
de lares ilegais 
duplicou

A terceira 
tentativa de 
criar um Banco 
de Fomento 

Lisboa Letreiros antigos 
levam-nos até  
uma cidade que  
já não existe Local, 16/17
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“Não veria mal a possibilidade  
de termos padres casados”
Em entrevista, o novo presidente da Conferência Episcopal, D. José Ornelas, assume abertura para o m 
do celibato dos sacerdotes. O bispo de Setúbal alerta para os perigos do totalitarismo no pós-pandemia e 
admite que apareçam mais denúncias de abusos de menores graças às comissões criadas Destaque, 2/3
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Extrema-direita  
Portugueses usam 
torneios de artes marciais 
para estreitar laços com 
neonazis europeus

g
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Na pista está uma la enorme de 

aviões parados. Lá dentro, no 

Aeroporto de Lisboa, apenas uma 

ou outra pessoa anda nos 

corredores vazios. Quase ninguém 

sentado nas cadeiras, quase 

nenhum passageiro a 

desembarcar. As lojas estão 

também quase todas fechadas.  

Apesar de diversos cartazes com 

informação sobre a covid-19 

espalhados pelas paredes, e das 

frequentes gravações em 

português e inglês nos altifalantes a 

alertar para o cumprimento das 

medidas de segurança — uso de 

máscara, distanciamento físico, 

lavagem de mãos —, há quem 

atravesse os corredores sem ter 

notado nada de diferente.  

Danny Accola, vindo de Zurique, 

vem visitar Lisboa “enquanto está 

vazia, sem turistas” e chegou apenas 

com uma mala a tiracolo. No avião 

pediram-lhe para usar a máscara, 

deram-lhe toalhetes desinfectantes 

e um pan eto com informação 

sobre a covid-19, mas de resto não 

notou nada de substancialmente 

novo. “Desembarcar foi igual, 

relaxado, toda a gente usava 

máscaras. Foi fácil”, comenta. 

“Sinto-me sempre seguro, não 

tenho medo e é por isso que estou 

aqui”, conta este jovem que irá, 

durante estes dias, aproveitar para 

comer bem e passear. 

Não viu ninguém com 

termómetros, nem se apercebeu 

de que antes de passar a alfândega 

há um corredor que tem no tecto 

um sistema de câmaras de 

medição. Se o aparelho detectar 

mais de 37,5 graus, dispara um 

alarme, como nos explica a 

relações-públicas da ANA 

Aeroportos de Portugal. Ao 

disparar o alarme, a porta fecha-se; 

ao passageiro é transmitida 

informação sobre o que deve fazer 

Aeroportos de Lisboa, Faro e Porto 
retomam lentamente. Temperatura é 
medida por câmaras e altifalantes alertam 
para a necessidade de uso de máscara

e, se necessário, chama-se o INEM. 

Nas imediações está uma sala de 

isolamento (não revelam quantos 

passageiros já tiveram que ser 

abordados por causa da febre).  

Nos aeroportos estão a ser 

seguidas as orientações lançadas 

pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) 

e ainda as medidas de protecção 

implementadas pela ANA: reforço 

de limpeza e desinfecção nas áreas 

de passageiros e do staff, e de 

equipamentos, melhoria no 

sistema de renovação de ar dentro 

dos terminais ou recurso a 

equipamento de desinfecção com 

tecnologia UV. A ANA implementou 

também soluções contactless, 

separador de vidros, gestão de 

uxos de passageiros que 

minimizem o contacto, adaptação 

das las de espera em várias zonas. 

Há até uma aplicação em que os 

passageiros podem fazer uma 

avaliação e dar feedback.  

Percorrendo o Aeroporto de 

Lisboa, vemos alguns 

dispensadores de álcool-gel de pé 

nas zonas em que se concentram 

pessoas (zona de recolha da 

bagagem, saída de algumas escadas 

rolantes, por exemplo), mas nem 

sempre são óbvios, até porque 

estes objectos só agora começaram 

a fazer parte do nosso dia-a-dia. Há 

sinalética no chão a alertar para a 

distância física, zonas de 

desinfecção para tabuleiros e para 

malas, trabalhadores a limpar as 

caixas onde se faz check-in 

automático. Às máquinas de venda 

de comida e bebida, junta-se agora 

uma com kits de máscara, luvas e 

desinfectante (5,70 euros), apenas 

máscaras (3,50 euros) ou apenas 

álcool-gel (4,50 e 4,80 euros).  

Teresa, passageira que também 

veio da Suíça e não quer ser 

identi cada pelo apelido, reparou 

que lhe mediram a temperatura já 

“próximo da saída”. Não viu 

álcool-gel no desembarque; 

ninguém fez qualquer pergunta. 

Binta Ture também chegou da 

Suíça, tem a família à sua espera e 

leva uma mala com rodas, que podia 

staff, dispensadores de gel em vários 

pontos. 

A própria entrada no aeroporto 

está limitada a uma porta por piso, 

controlada por uma equipa de 

segurança que se certi ca de que 

não entra ninguém sem máscara. O 

controlo de temperatura é também 

feito com câmaras. Há uma equipa 

de bombeiros disponível se 

aparecerem sintomas aliados à 

temperatura. 

Também aqui a medição pode 

passar despercebida. Inês Reis e 

Edson Megda regressaram de 

Londres, onde trabalham, para 

visitar a família. A rmam que não 

sentiram receio nos aeroportos, mas 

Inês realça a falta de distanciamento 

dentro do avião, operado pela 

Ryanair: “Puseram-nos ao lado de 

outros passageiros quando havia 

muitos lugares vazios para garantir a 

distância. Tive de pedir para 

mudar”, refere, acrescentando que 

“não dá sensação de segurança”. 

O cartão de localização do 

passageiro — um formulário 

preenchido com um conjunto de 

informações, que vão desde o local 

onde se sentava ao sítio onde vai 

car alojado, além dos seus 

contactos — começou a ser 

distribuído na sexta-feira de manhã, 

um dia depois de o PÚBLICO fazer 

reportagem no aeroporto do Porto e 

Reportagem 
Joana Gorjão Henriques, 
Inês Pinto da Costa  
e Idálio Revez 

Voos regressam com aeroportos vazios. 
Temperatura é medida, mas não se nota

ter ido desinfectar, mas não 

percebeu que era possível. Sentiu-se 

segura: “Deram máscara e toalhitas 

no avião, acho que estão a tomar 

medidas”, sublinha. Não notou a 

medição de temperatura, nem a 

existência de álcool-gel, nem viu 

pessoas a desinfectar tapetes 

rolantes ou carrinhos. “Também 

vim muito rápido, só queria sair”, 

confessa.  

O Aeroporto de Lisboa tem várias 

áreas fechadas, incluindo o 

Terminal 2, que serve apenas para 

voos fora da rota comercial. 

Algumas companhias retomaram 

voos a 15 de Junho. Estará a 

funcionar de forma mais regular a 

partir de Julho, segundo a ANA.  O 

número de voos reduziu-se 

drasticamente: dos cinco painéis 

gigantes com as partidas que se 

faziam antes da pandemia, apenas 

um tem uma lista — e nem sequer 

está cheio.   

 

Inércia no Porto 

Também no Porto há um lento regres-

so à actividade. Há muito tempo que 

não se ouvia aqui com tanta predomi-

nância o português. Nem o painel das 

chegadas e das partidas escapa à inér-

cia deste dia de Junho: nove voos para 

ir, nove para vir.  

Carlos Alves, de 22 anos, 

prepara-se para apanhar um voo 

para Londres, onde estuda e 

trabalha. “Vim para Portugal antes 

de tudo isto, tinha tirado férias. 

Acabei por ficar porque não havia 

voos e a situação lá estava bastante 

alarmante. Agora que as coisas estão 

a voltar ao normal, temos de voltar à 

vida”, diz. Cá, não teve indicação de 

nenhuma medida adicional de 

segurança para além da máscara e 

da etiqueta respiratória, mas, para 

regressar a Londres, o 

procedimento foi diferente. 

“Tivemos de preencher um 

formulário para entrar no país e 

vamos ter de ficar 14 dias lá de 

quarentena.” 

Uma visita pelo espaço comprova 

as orientações da DGS, como no 

aeroporto de Lisboa: uso de 

máscara, comum a passageiros e 

Se houve algum 
controlo sanitário, 
não dei por isso 
acontecer 

Ângelo Moreira 
Passageiro

RUI GAUDÊNCIO
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com alemães e holandeses — já abriu 

o seu balcão, e está a receber 

clientes. Os autocarros da empresa 

já circulam. 

Do Luxemburgo, o voo da Luxair 

veio cheio. “Toda a gente com 

máscara”, refere Ângelo Moreira, 

acrescentando que preencheu um 

questionário sobre saúde. O 

procedimento está a ser adoptado 

pelas companhias de aviação, como 

forma de reduzir os riscos de 

contágio à covid-19. Também não 

deu pelas câmaras de medição da 

temperatura. “Se houve algum 

controlo sanitário, não dei por isso 

acontecer.”  

Na zona de desembarque, existe 

uma câmara; também há uma sala 

de isolamento. Situação idêntica 

veri ca-se na zona de embarque. 

Nas casas de banho, o controlo é 

feito via electrónica. A partir de 

determinado número de utilizações, 

o elemento da direcção da ANA que 

supervisiona a área, manda fazer a 

higienização. O plano de 

desinfecção é extensivo aos 

carrinhos das malas e cadeiras de 

rodas, cada vez que vão sendo 

utilizadas. O elevador funciona por 

aproximação do contacto, sem 

necessidade de premir nos botões 

metálicos. 

jgh@publico.pt

a

uma semana após a ministra da 

Saúde ter anunciado que o Governo 

estava a ponderar a sua 

generalização a todos os passageiros 

que desembarquem em Portugal. 

Inicialmente, só os que vinham da 

China e Itália o estariam a 

preencher. 

A ANA — Aeroportos de Portugal 

aguarda ainda informações relativas 

ao novo funcionamento deste 

sistema, que passará a ser 

electrónico, e a DGS disse apenas ao 

PÚBLICO que a situação nos 

aeroportos está a ser acompanhada. 

No aeroporto de Faro, a 

segurança é discreta, com máscara 

na cara. Há quem chegue por causa 

do “tempo espectacular”, 

procurando fazer de conta que o 

vírus já passou. “Há dois meses, 

quando aqui chegava, só via 

passarinhos”, recorda um 

funcionário da ANA, quando vê os 

passageiros a atravessar as 

passadeiras. Agora “já mexe”. 

Também no acesso aos balcões do 

check-in as distâncias sociais estão 

assinalados no chão. As máquinas 

de venda de máscaras e álcool-gel 

estão bem visíveis, e há mais de uma 

centena de pontos para desinfectar 

as mãos. Há indícios de que as coisas 

estão a mudar. Um dos maiores 

operadores turísticos — o grupo TUI, 

que trabalha no Algarve, sobretudo, 

Passageiros passaram 
a ter de preencher um 
formulário com dados 
sobre onde ficam 
alojados e com quem 
contactaram

NELSON GARRIDO

Página 10



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,84 x 4,27 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 87145888 21-06-2020

Reportagem Temperatura 
medida por câmaras e avisos 
para uso de máscara p14/15

Portugal terá de garantir boa 
governação e transparência 
para aval de Bruxelas p18/19

Pandemia leva autarquias e 
Segurança Social a detectar 
muitas situações ocultas p12

Aeroportos 
vazios apesar 
do regresso  
dos voos

Há municípios 
onde número  
de lares ilegais 
duplicou

A terceira 
tentativa de 
criar um Banco 
de Fomento 

Lisboa Letreiros antigos 
levam-nos até  
uma cidade que  
já não existe Local, 16/17

N
U

RP
H

O
TO

/G
ET

TY
 IM

AG
ES

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.015 • 1,70€ • Domingo, 21 de Junho de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

“Não veria mal a possibilidade  
de termos padres casados”
Em entrevista, o novo presidente da Conferência Episcopal, D. José Ornelas, assume abertura para o m 
do celibato dos sacerdotes. O bispo de Setúbal alerta para os perigos do totalitarismo no pós-pandemia e 
admite que apareçam mais denúncias de abusos de menores graças às comissões criadas Destaque, 2/3

ISNN-0872-1548

Extrema-direita  
Portugueses usam 
torneios de artes marciais 
para estreitar laços com 
neonazis europeus

g
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manuel.carvalho@publico.pt

O Governo e o lento regresso à realidade

O
 anúncio de que a Dinamarca 

se juntou a nove outros países 

europeus para restringir a 

entrada de portugueses teve o 

mérito de fazer com que as 

autoridades mostrassem ao menos 

um leve ensejo de reconhecer o 

problema das novas infecções de 

covid-19, em especial na região de 

Lisboa. A polícia travou uma festa 

com centenas de jovens em 

Carcavelos; o Ministério Público fez 

saber que vai abrir um inquérito à 

festa de Lagos; Marta Temido, a 

ministra da Saúde, admitiu que o 

Governo está com di culdades em 

travar a disseminação do vírus; o 

Presidente apelou aos jovens para 

que assumam comportamentos 

responsáveis; o Governo avança 

com uma reunião com especialistas 

e autarcas esta segunda-feira para 

discutir soluções para uma região 

que apresenta há um mês mais de 

250 novos casos por dia. 

No meio deste esforço que tende a 

reconhecer a realidade de um 

problema, só António Costa 

destoou, ao dizer que não está 

“muito preocupado” com os custos 

para o país que o encerramento de 

fronteiras a cidadãos portugueses 

vai necessariamente ter. Deveria 

estar. Por muito que tenha razão 

quando refere a resposta do SNS e a 

taxa da letalidade, e ainda que seja 

certo que quantos mais testes um 

país faz, mais infectados detecta, a 

realidade é o que é. Portugal deixou 

ou arrisca-se a deixar de ser visto lá 

fora como um caso de sucesso e isso 

vai ter custos em áreas cruciais para 

o país como o sector do turismo. No 

momento de decidir, um holandês 

ou um alemão vai olhar para o mapa 

das infecções e não estará 

preocupado em saber se os seus 

dados resultam ou não resultam do 

número de testes efectuados. 

Como aqui já escrevemos, o 

Governo deve regressar ao seu bom 

hábito das primeiras semanas da 

pandemia e dizer ao país sem 

reservas o que se está a passar. Não 

está em causa o regresso ao 

con namento. Nem a propagação 

de um novo estado de alarme. 

Basta-lhe reconhecer que há um 

problema em Lisboa que o Governo 

e as autoridades não conseguem 

controlar. Basta-lhe deixar de agir 

como se esse problema fosse 

natural, inevitável ou normal. Se o 

problema for reconhecido e 

sublinhado, será mais fácil  

aplicar medidas para o conter e, 

questão crucial, levará todos os 

cidadãos a perceber o que está em 

causa e a agir em conformidade. 

Espera-se, assim, que na reunião de 

amanhã haja medidas mais 

convincentes no campo sanitário,  

na vigilância ou no reforço dos 

transportes. E espera-se ainda mais 

que todos os responsáveis digam ao 

país que temos a braços um 

problema que requer o contributo 

de todos.

Manuel Carvalho
Editorial
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Trim, Trim! É o sr. Centeno? Ganhou o cargo!

Opinião

O Tigre de Papel  
Fernando SobralN

o sempre inesquecível 

Sim, Sr. Primeiro-Ministro, 

Humphrey e Jim Hacker 

tentam, num episódio, 

resolver o destino de uma 

gura pública. Humphrey 

diz: “Dê-lhe algo de importante. Pelo 

que é que ele se interessa? Por 

televisão?” Hacker riposta: “Ele nem 

sequer tem televisor.” Face a isso, 

Humphrey tem uma ideia de génio: 

“Óptimo. Faça dele governador da 

BBC.”Com o sr. Mário Centeno não há 

esse perigo. O sr. António Costa não o 

deseja como presidente da RTP. Ou 

mesmo da Companhia das Lezírias ou do 

Autódromo do Estoril. No círculo do 

poder todos o querem como governador 

do Banco de Portugal. A sua previsível 

nomeação para o cargo segue uma 

infalível lógica: certos lugares são 

normalmente distribuídos por pessoas 

que é preciso recompensar ou que é 

necessário afastar em férias 

prolongadas. Até aqui, nada de novo em 

Portugal. Muitas vezes, a nomeação de 

alguém para um cargo parece um 

programa de rádio que fez sucesso há 

muitas décadas: Quando o Telefone 

Toca. Era assim: “Trrim, trrim!”; “Boa 

noite, posso dizer a frase?”; “Ser 

governador do Banco de Portugal é bem 

bom!”; “Acertou. Qual é o seu nome?”; 

“Mário Centeno”. Neste caso, o conto de 

fadas nem precisou da encenação. 

Tudo correria tranquilamente para o 

sr. António Costa, se o Parlamento, num 

momento em que se espreguiçou e 

descobriu que estava acordado, não 

tivesse avançado com um projecto de lei 

que pretende criar um período de 

“nojo” para se ocupar um cargo como o 

de governador do BdP.  

Só o Mr. Magoo dos desenhos 

animados não vislumbraria que o 

projecto de lei tem um destinatário 

único: o sr. Centeno. Porque a colocação 

de deserdados da política em empresas, 

estatais ou não, vai continuar. Com ou 

sem lei. O certo é que esta funcionou 

como um carrinho de choques de uma 

qualquer feira. Levantou uma pequena e 

inocente dúvida. Como é que o sr. 

Centeno vai avaliar assuntos sobre os 

quais teve uma palavra decisiva 

enquanto ministro das Finanças? Para o 

sr. António Costa não há problema: 

contratam-se Mandrake e David 

Copper eld e cria-se a ilusão de que não 

há qualquer incompatibilidade. 

Há sempre, no caminho, uma casca de 

banana onde mesmo os mais atentos 

políticos escorregam. No caso, foi o sr. 

António Ramalho que, ao reclamar antes 

de tempo o que resta do caviar com que 

o Novo Banco foi embrulhado para ser 

comprado, causou um ruído incómodo. 

Porque o Novo Banco não é apenas um 

problema nanceiro. É, hoje, um 

problema político. A nal, foi no tempo 

do sr. Centeno (e do sr. Carlos Costa e do 

sr. Sérgio Monteiro) que foi vendido à 

Lone Star como se fosse a Aldeia da 

Roupa Branca. Não tinha uma nódoa. Ou 

melhor: todos sorriam, ngindo que não 

tinha. Não é um acaso lá estar garantido 

o dinheiro dos contribuintes, perdão, do 

Fundo de Resolução, para fazer de 

bombeiro forçado.  

Para o Príncipe Encantado do 

superavit da democracia, este é um 

problema. O Novo Banco vai ser uma 

melga sempre a zumbir durante os anos 

que o sr. Centeno estiver no BdP. Dia e 

noite.  

Além disso, um dia destes ainda se 

voltará a falar da venda do Banif. E do 

Montepio. Já para não mencionar a la 

de problemas bancários que se seguirão 

ao m das moratórias de pagamentos.

Claro que a célebre bazuca da Europa 

vai ser desviada para aí, e lá se perderá a 

“última oportunidade” para “planear” a 

economia portuguesa, dotando-a de 

estratégia e meios a sério.  

Portugal parece o museu de Madame 

Tussauds: os seus bonecos falam, mas 

não se mexem. Fazem jus à memória da 

eloquência, mas são incapazes de tomar 

medidas concretas e sérias. 

Oliveira Martins, que foi ministro da 

Fazenda em nais do século XIX, 

deixou-nos um retrato deste sítio: “Uma 

granja e um Banco: eis o Portugal, 

português. Onde está a o cina? E sem 

esta função eminente do organismo 

económico não há nações.”  

Nada muda e, pior, pouco se 

transforma. Ao sr. Centeno está 

reservada uma estadia na liderança do 

BdP. Pode ser um sucesso. Será, de 

certeza, um pesadelo. Cada vez que 

beber um café, todos perguntarão se há 

algum segundo sentido para essa 

decisão. Para um governador do BdP, 

isso não é o estimulante perfeito.

Jornalista e escritor

Futebol-spaghetti  
Portugal passou a ser o cenário ideal para a realização de um western-spaghetti: 
nem é um filme de cowboys, nem um drama onde se come demasiada massa. 
Perdeu-se a vergonha. Vivemos no reino da comédia em que os próprios actores são 
semelhantes a Trinitá, o chamado “Cowboy Insolente”. Os personagens 
arrastam-se, deitados, numa cama transportada por um cavalo cansado. Criou-se 
um novo produto turístico: o “futebol-spaghetti”. O decoro perdeu-se neste paraíso 
dos compadres, neste Portugal dos Pequenitos, onde a realização da fase final da 
Liga dos Campeões em Lisboa serve para um desfile de vaidades provincianas 
inacreditável onde cabem o sr. Marcelo, o sr. Costa, o sr. Gomes, o sr. Ferro 
Rodrigues e, até, o sr. Medina. Todos juntos, como se aquilo fosse o fim da crise 
económica ou a resolução do que nunca foi feito durante três anos em Pedrógão 
Grande. Nada disso. O futebol é a política nacional. Nada há para além disso.
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Estranha-se 
que num 

período tão 
difícil como 

este o primeiro- 
-ministro 

dispense o 
contributo de 
um ministro 

com o prestígio 
internacional e 
a popularidade 
nacional deste

O Banco de Portugal e as tentações

T
anto foi dito e escrito! 

O caso parece estar 

arrumado. Mas não 

está. A saída de 

Centeno e a sua 

substituição no 

Ministério das Finanças, assim 

como a nomeação do futuro 

governador do Banco de Portugal, 

são assuntos de primeira 

importância transformados em 

querelas obscuras. É pena que 

assim seja. A questão é séria e o 

mistério criado traduz desprezo 

pela opinião pública. Era o 

momento adequado para discutir 

a questão das funções dos bancos 

centrais e de ver o que a política 

do euro fez de útil e o que não fez 

ou deu mau resultado. Era 

também o momento para ver 

melhor o comportamento do BCE, 

do Banco de Portugal e do 

Governo em questões tão difíceis 

como as do BES, do BPN, do 

BANIF, de Angola, do Montepio, 

das PPP e da crise da dívida 

soberana. Mas não. Não 

aproveitámos a oportunidade e 

agora já é tarde. 

É possível que a saída de Mário 

Centeno, em plena pandemia e no 

início de uma crise económica 

inevitável, tenha justi cações. É 

possível, mas não parece. Mário 

Centeno não se mostrou 

incompetente nem pusilânime a 

ponto de justi car o seu 

afastamento. Pelo contrário, 

revelou serenidade e 

competência. 

Estranha-se que num período 

tão difícil como este o 

primeiro-ministro dispense o 

contributo de um ministro com o 

prestígio internacional e a 

popularidade nacional deste. Não 

é fácil perceber que um Governo 

não esteja interessado em manter 

o seu ministro como presidente do 

Eurogrupo. É verdade que estes 

cargos (Comissão, Banco central) 

muitas vezes prejudicam, mais do 

que favorecem, os países de 

origem dos titulares. Mas o 

desempenho por um nacional 

gera algum respeito. 

Também não nos é dado 

perceber que um ministro, no 

auge da sua acção, solicite a 

demissão. A não ser que tenha 

perdido o apoio do 

primeiro-ministro. Se há razões 

pessoais para esta demissão, não 

camos felizes com o facto, 

porque em boa parte muitas das 

razões pessoais são desprezíveis 

(inveja, ambição, receio…). 

Como é evidente, um ministro 

que conseguiu o que Centeno 

conseguiu seria da maior utilidade 

nesta nova crise. Se a substituição 

foi motivada por razões pessoais 

aceitáveis, seria bom que tal se 

soubesse, mesmo sem desvendar 

o pormenor. Mas temos de 

reconhecer que tudo foi feito, por 

Costa e Centeno, de modo a 

afastar essas razões e a deixar 

intactas as suspeitas de que se 

trata de motivos inconfessáveis ou 

de razões políticas que nos 

deixam inquietos. 

 

A
 hipotética ida de 

Centeno para o 

Banco de Portugal 

afasta razões 

pessoais e deixa 

intactas as políticas. 

Como elimina possíveis razões 

técnicas: na verdade, a liderança 

do Banco é tão exigente quanto a 

de um ministério. As reacções de 

certos sectores políticos eram de 

prever. Uns consideram 

incompatível a saída directa do 

ministério para o banco. Outros 

chegaram mesmo a elaborar uma 

proposta de lei para tal proibir. O 

que é estranho. Aprovar uma lei à 

lufa-lufa, dirigida a uma pessoa, é 

gesto condenável. Talvez mesmo 

inconstitucional. O que alguns 

deputados tentaram fazer contra 

Mário Centeno foi isso mesmo: um 

gesto de despeito político e de 

ignorância jurídica. O que 

impressiona é que haja tanta gente 

disponível para subscrever o 

disparate. 

É preferível nomear um 

governador sem 

responsabilidades políticas 

recentes, dado que tal garante 

talvez um pouco mais de 

Grande angular
António Barreto

independência. Mas esse trânsito 

não é crime. Nem inédito. Catorze 

governadores (num total de 

dezassete) foram ministros ou 

secretários de Estado das 

Finanças, da Economia, da 

Agricultura, do Ultramar e dos 

Negócios Estrangeiros. Na 

monarquia, na República, na 

ditadura, no Estado Novo e na 

democracia, só três não foram 

membros do Governo. Parece ser 

a regra, com poucas excepções. O 

actual governador, Carlos Costa, é 

mesmo um dos raros que não 

foram antes ministros de coisa 

nenhuma. A regra é a de ter sido 

ou vir a ser ministro. Ou as duas 

coisas, antes e depois. 

Do sector público para o sector 

público: esta transferência parece 

aceitável. Ou pelo menos não é 

condenável imediatamente. O 

preferível é que não fosse um 

costume, que houvesse gente 

su ciente. Mas, com uma classe 

política tão curta e com 

dedicações exclusivas tão 

reduzidas, é inescapável que haja 

esta circulação. Esta é mil vezes 

preferível à porta giratória do 

Estado para a privada, do Governo 

e da Assembleia da República para 

as empresas privadas. 

 

A
 circulação  

entre Governos, 

bancos nacionais, 

Banco Central 

Europeu, Fundo 

Monetário e Banco 

Europeu de Investimento não 

parece muito inconveniente. 

Nada comparável às grandes 

circulações com as consultoras e 

as empresas nanceiras mais 

famosas do mundo, que 

desempenharam papel 

importante em Portugal, que 

determinaram decisões, que 

deixaram passar da privada para 

a pública e vice-versa… Verdade é 

que há quem queira atacar 

Centeno pelo seu papel no 

Governo e nas nanças públicas. 

Tenha ou não cometido erros, 

Centeno vai car na história das 

nanças públicas portuguesas. Sociólogo

T
al como cará Carlos 

Costa, deixado sozinho 

durante os casos 

gravíssimos do BES, da 

troika, da crise 

nanceira internacional 

e da crise da dívida soberana, com 

governos a assobiar para o ar. O 

actual governador, homem 

honrado, sai sem uma palavra de 

gratidão, merecida, dos poderes 

que o quiseram utilizar. Em 

condições de extrema di culdade, 

foi um exemplo de serviço público. 

Um alto funcionário de integridade 

pessoal e institucional. Un grand 

commis d’État! 

Há governadores de bancos 

centrais para todos os gostos, 

designados pelos governos, chefes 

de Estado, parlamentos e 

accionistas. E por combinação 

entre vários poderes. Cada país 

tem os seus costumes. Há mesmo 

quem faça concursos abertos e 

admita candidatos estrangeiros, 

como foi o caso do Banco de 

Inglaterra. O nosso sistema é o 

que é. Com a ajuda do Presidente 

e do Parlamento, é o Governo que 

tem a palavra decisiva na 

nomeação. Mas a in uência do 

Banco Central Europeu é grande. 

Depois de nomeado, o governador 

depende mais do BCE do que de 

qualquer entidade portuguesa. A 

ponto de se poder considerar que 

os bancos nacionais são sucursais 

do banco europeu. 

Apesar de tudo, o Banco de 

Portugal é apetecível. Pode ser 

uma formidável arma de ameaça, 

vigilância ou cumplicidade com o 

sistema nanceiro, a banca e a 

política monetária. Uma boa parte 

dessas esperanças são ilusórias, 

dado que, com o euro, uma 

ingerência do Governo no banco 

central paga-se caro. 

A força das instituições cria-se 

com legislação que as preserve, 

com funcionários dedicados, com 

uma população que as respeite e 

com dirigentes à altura. O que 

dependia de Carlos Costa foi 

cumprido.
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Imagem captada esta quinta-feira mostra passageiros à chegada ao aeroporto de Lisboa, sem serem controlados 

"Aeroportos são uma arriscada 
porta para o contágio" 
0  Após o desconfinamento, 
Portugal foi um dos países que 
menos restrições ou controlo 
impôs a quem chega de avião, 
apesar da própria Direção-Ge-
ral da Saúde já ter admitido ser 
frequente registar "um ou dois 
casos" de infetados a bordo de 
voos que chegam ao nosso país. 
"Países como o Reino Unido ou 
a Grécia exigem o cumprimen-
to da quarentena à chegada, fa-
zem questiónários, interdita-
ram voos provenientes de zonas 
de risco. Quem chega a Portugal 
continental só é submetido à 
medição da temperatura já à  

saída cio aeroporto. Não há se-
quer forma de saber onde vai fi-
car hospedado ou com quem 
viajou", observou o médico Ri-
cardo Batista Leite. As exceções 

ATÉ ONTEM AUTORIDADES 
NÃO REGISTAVAM DADOS 
DE QUEM ENTRAVA NO PAÍS 

são os arquipélagos da Madeira 
ou Açores, com medidas mais 
apertadas. 

"Os aeroportos são uma arris-
cada porta para o contágio. Se 
não houver um controlo rigoro-
so em termos de Saúde Pública,  

todo o esforço para conter o ví-
rus ou manter a economia aber-
ta podem ser postos em causa", 
acrescentou Batista Leite. 

Questionada sobre o tema, a 
ministra da Saúde, Marta Te-
mido, avançou que "ontem de 
manhã começaram a ser dis-
t ribuídos os denominados ̀ pu-
blic health passenger locator 
card' em todos os voos que 
chegam ou partem de Lisboa". 
Os documentos permitem que 
as autoridades de saúde fiquem 
na posse dos dados de todos os 
viajantes que passam por Por - 
tugal. • V.F 
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AMORD4 

O suplementar e 
a melhor vacina 

A
té 3 de julho ainda há 
muito a discutir entre o 
governo e a oposição, mas 

  uma coisa é certa: o Orça-

 

mento do Estado (OE) Su-
plementar foi aprovado na generalida-
de. O novo OE vai ter de expandir a 
despesa, por força da pandemia. Avizi-
nham-se debates duros na especialida-
de - até porque só o PS votou a favor 
do orçamento, com todos os partidos a 
querer agradar ao seu eleitorado e o Es-
tado a ter cada vez menos recursos nos 
cofres públicos. A tarefa que o novo 
ministro das Finanças, João Leão, assu-
me agora é hercúlea. 

O governo prevê para este ano um 
défice de 6,3% e um rácio da dívida pú-
blica de 134,4% do PIB. O documento 
contempla, entre outras medidas, um 
reforço adicional do orçamento do Ser-
viço Nacional de Saúde (SNS) de 500 
milhões de euros e reserva cerca de 
950 milhões de euros para injetar na 
TAF'. 

Nas próximas semanas, o desgaste 
político vai manter-se. Será impossível 
agradar a todos, manter a popularidade 
do Executivo em alta e ainda conseguir 
controlar o índice de contágio por co-
vid-19, que começa a parecer fugir à 
tentativa de contenção na Grande Lis-
boa. Talvez por isso - são preocupantes 
os números em redor da capital - os si-
nais de confiança dos consumidores 
estejam ainda confinados. A proximi-
dade do período de gozo de férias de 
verão ou o anúncio da final da Cham-
pions em Lisboa não estão, desta vez, a 
ser suficientes para ressuscitar a con-
fiança e a vontade de consumir. 

Já há mais de 1500 mortos e perto de 
38 mil infetados em Portugal Os voos 
internacionais vão começar a chegar, 
as fronteiras vão abrir no dia 1 de julho, 
mas os receios ainda são grandes. Se 
este editorial fosse apenas sobre nú-
meros e um retrato económico, diria 
que "desconfinar é preciso", mas 
como tudo é economia - incluindo a 
saúde -, é preciso escrever que o des-
confinamento tem de ser muito cui-
dadoso, continuar a ser gradual e ape-
nas no que é estritamente necessário 
para as nossas vidas e para a sustenta-
bilidade das nossas organizações. 

Dizer que vai ficar tudo bem é fá-
cil, mas não basta. Só ficará tudo bem 
se continuarmos a ter consciência 
dos nossos atos. A responsabilidade 
individual, para já, continua a ser a 
melhor vacina. 
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144 é a Linha telefónica 
de Emergência Social. Em 
dois meses de pandemia, 
registou o dobro dos 
pedidos de 2019

Emergência social 
dispara em 2 meses

A Linha de Emergência So-
cial atendeu, só nos dois pri-
meiros meses da pandemia, o 
dobro dos pedidos de auxílio 
registados em todo o ano de 
2019. De acordo com dados 
oficiais, durante o ano pas-
sado foram recebidos e en-
caminhados através da linha 
telefónica 144 um total de 650 
casos. Este ano, entre os dias 
28 de março e até 21 de maio, 
os números dispararam para 
1314 situações de emergência 
social.

“Quando a economia ema-
grece, os problemas sociais 
engordam”, resume Maria 
João Almeida, responsável 
da Unidade de Intervenção 
Social, que coordena a linha 

telefónica. O serviço de apoio 
de urgência social foi criado 
em 2001, mas a covid-19 criou 
uma inédita pressão sobre os 
serviços. “Houve um aumento 
substancial de pedidos de aju-
da, logo a partir de meados de 
março”, garante a mesma fon-
te. Em menos de dois meses, a 
linha analisou 2812 chamadas, 
correspondentes a um total de 
4118 pessoas com necessida-
de de apoios imediatos. “35% 
dos pedidos decorreram de 
impactos sociais da covid-19”, 
garantem os responsáveis da 
linha, que assinalam o “cres-
cimento exponencial” de 
pedidos de ajuda alimentar 
e habitacional, por parte de 
pessoas que, “repentinamen-
te, ficaram sem quaisquer 
rendimentos”.

Só na região de Lisboa, este 
serviço da Segurança Social 
atende, em média, 350 casos 
por semana.
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Pedro Adão e Silva
padaoesilva@gmail.com

M
ário Centeno reúne to-
das as características 
para ser um ótimo go-
vernador do Banco de 

Portugal. Acrescentaria mesmo 
que dificilmente se encontra ou-
tro candidato com um currículo 
tão adequado: tem pergaminhos 
académicos incontestáveis, de-
sempenhou notavelmente um 
cargo político que quase todos 
condenavam ao fracasso e conta 
com uma carreira no próprio 
banco (marcada, aliás, por uma 
suspensão de um concurso para 
diretor do departamento de 
estudos em circunstâncias que 

vir a ser regulador da sua área 
de tutela, enfraquece, de facto, 
ainda mais todos os regulado-
res. Esta nova versão das por-
tas giratórias subalterniza uma 
regulação que, por regra, em 
Portugal, já é fraca e acrescenta 
politização aos cargos.

Agora o dilema coloca-se com 
Mário Centeno, que, substanti-
vamente, tem todos os atribu-
tos para ser governador, mas 
quando o protagonista for ou-
tro, qual é o argumento formal 
que vai proteger o BdP das am-
bições de um ministro das Fi-
nanças desqualificado ou como 
é que protegemos a instituição 
da captura política? 

No caso do BdP, o tema é 
particularmente sensível. Por 
um lado, no quadro da União 
Bancária, o supervisor ganhou 
competências e aumentou a ne-
cessidade de autonomia face ao 
poder político; por outro, há um 
histórico na relação entre BdP e 
governos que deve ser quebrado. 

Depois de o BdP, por duas ve-
zes, ter sido chamado a desem-
penhar um papel dispensável 
— apurar o verdadeiro défice 
público (primeiro do Governo 
Guterres e, após isso, do Go-
verno Santana) —, no momento 
em que deveria estar a percor-
rer uma trajetória de crescente 
autonomia, o ainda governador 
promoveu uma resolução dano-
sa, tutelada pelo poder político, 
com custos financeiros inter-
mináveis e que prejudicou a 
posição institucional do Banco. 
Por isso mesmo, nunca poderia 
ter sido reconduzido. Agora, 
a única forma de preservar o 
BdP e corrigir os mandatos 
calamitosos de Carlos Costa é 
romper com as ligações à banca 
comercial e com as transições 
sem pausas desde o poder polí-
tico. É uma forma de proteger 
o BdP e de proteger, também, 
Mário Centeno, que tem todas 
as condições para ser governa-
dor. Noutra altura.

Proteger o Banco

envergonham os atuais respon-
sáveis da instituição).

Mas Mário Centeno não deve 
ser governador agora. Tem sido 
sugerido que existe um conflito 
de interesses entre o ex-minis-
tro das Finanças e o futuro go-
vernador. Não é esse o caso. Os 
interesses estratégicos do Mi-
nistério das Finanças e do BdP 
estão, por definição, alinhados: 
a estabilidade do sistema finan-
ceiro e os equilíbrios macro-
económicos. Conflito de inte-
resses há, sim, quando alguém 
se transfere da banca privada 
para a administração do BdP. 
A questão é que os dois lugares 
são contraditórios, a transição 
entre funções abre um prece-
dente formal que fragiliza as 
instituições e reforça o processo 
de politização do BdP que dura 
há já demasiado tempo. 

Mesmo que os interesses se-
jam convergentes, a ideia de 
que um ministro pode, em te-
oria, gerir o seu mandato para 

Página 18



A19

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 8,59 x 25,77 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87136061 20-06-2020

Editorial A estratégia portuguesa é de bom 
senso e funcionará, se todos colaborarmos

Nem bem 
nem tudo mal

Os casos sobem, e o país assusta-se. É bom que assim seja, 
porque antes de mais a responsabilidade é de cada um, 
como se vê pela festa ilegal de Lagos, a irresponsabilidade 
tem um preço alto. Para quem é infetado, para quem lhe é 
mais próximo e para o país — que acabou mais permeável 
à inevitável guerra pelo turismo europeu, na hora de 
reabrir fronteiras. 
Porém, a subida dos números não quer dizer que está 
tudo mal. Portugal continua com focos localizados e com 
uma estratégia de testagem em massa sempre que um 
foco é identificado. A estratégia vale pela transparência 
(mais fácil de confiar assim) e pelo método de 
despistagem, contando que o SNS esteja pronto. É, na 
verdade, o que está a fazer a Alemanha também. O vírus 
vai ficar connosco por bastantes meses, a economia vai 
ter de funcionar, os portugueses vão querer viver. Na 
verdade, não são os números que assustam, é o vírus. 
Se mantivermos responsabilidade, haveremos de saber 
viver com ele.   

Urgência  
em reabrir 
as escolas 

Será o consenso mais 
transversal da sociedade 
portuguesa: os alunos 
portugueses estão há 
tempo demais sem aulas 
presenciais e isso terá 
um efeito devastador 
sobre a aprendizagem 
e nas desigualdades. O 
Governo tarda em dizer-
nos como pretende fazer 
a partir de setembro — e 
apresentou um Orçamento 
retificativo que aparenta 
não ter margem para as 
adaptações necessárias. É 
fundamental que não se 
atrase mais — sobretudo, 
que não atrasem mais os 
mais jovens.

Novo Banco 
mas velho 
problema

As notícias sobre a 
necessidade de injetar mais 
capital no Novo Banco 
parecem ter apanhado 
todos de surpresa, mas 
daquele lado não há 
novidades. Quando 
António Costa e Mário 
Centeno fecharam a venda 
do banco apelidaram a 
operação como um grande 
sucesso. Na altura as vozes 
que se levantaram contra 
a operação, dizendo que 
os €3,9 mil milhões de 
capital contingente iam 
ser todos usados, foram 
menosprezadas. É uma 
chatice quando a realidade 
nos desmente. 
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COMPANHIA AÉREA PORTUGUESA 

David Neeleman 
e Humberto 
Pedrosa são 
os acionistas 
privados da TAP 
através do 
consórcio Atlantic 
Gateway, que 
não respondeu 
às condições 
do Estado 

TAP é nacionalizada 
se o empréstimo cair 
OBRIGAÇÃO O  Acionistas só recebem os 946 milhões do Estado se aceitarem condições de Bruxelas 

CENÁRIO Controlo público será temporário. Governo quer manter parcerias com privados 

SALOMÉ PINTO 
nacionali7ação da TAP é a 
solução de último recurso 
para salvar a companhia 

aérea de bandeira nacional, 
caso os acionistas privados não 
aceitem as condições de Bruxe-
las e do Governo para receber 
o empréstimo estatal de 946 
milhões de 
euros, admite 
ao CM fonte 
próxima das 
negociações 
em curso entre Estado e acio-
nistas privados. 

Há mais de uma semana que o 
ministério das Infraestruturas 
enviou para os acionistas priva-
dos David Neeleman e Humber-
to Pedrosa as imposições da Co-
missão Europeia, que continuam 
no segredo dos deuses, e até ago-

  

ra "não houve resposta", afirma 
a tutela liderada por Pedro Nuno 
Santos. Contudo, outra fonte diz 
mesmo que "é muito provável 
que as condições já tenham sido 
rejeitadas". O certo é que "não 
vai demorar muito tempo até 
termos uma solução", avançou 
ao CM o presidente do conselho 

da adminis-
tração da TAP, 
Miguel Fras-
quilho, que re-
presenta o Es-

tado na estrutura acionista. 
Se as condições não forem real-

mente aceites pelos privados, o 
empréstimo cai e "sem inter-
venção pública, a TAP acabaria 
por falir", tinha já alertado Pedro 
Nuno Santos, sublinhando que a 
empresa é "deinasiado impor-
tante para a economia nacional 

SAIBA MAIS 

45% 
é a fatia do capital da TAP nas 
mãos do consórcio privado 
Atlantic Gateway, detido pelo 
brasileiro David Neeleman e o 
português Humberto Pedrosa. 
O Estado detém 50%, mas não 
tem poder de gestão. Os restan-
tes 5% são dos trabalhadores. 

10 mil trabalhadores 
A companhia aérea tem cerca 
de 10 mil trabalhadores, dos 
quais 1200 estão contratados a 
prazo: 1100 são comissários de 
bordo e 100 pessoal de terra. 
Para o SITAVA, o plano de rees-
truturação poderá ditar a não 
renovação destes contratos. 

para não a socorrermos". Um 
eventual controlo público da 
TAP será, no entanto, uma solu-
ção de curto prazo, já que o go-
vernante admitiu que "o Estado 
veria com bons olhos uma par-
ceria com a Lufthansa. ou outros 
privados interessados em entrar 
no capital da TAP, porque "isso 
diminuiria os encargos financei-
ros do Estado". 

Segundo o 'Expresso', a travar 
um acordo com os acionistas está 
também o facto de David Neele-
man não aceitar converter em 
capital os 90 milhões de euros de 
um empréstimo que a Azul - 
companhia de que é dono - con-
cedeu à TAP, bem como da taxa 
de juro de 7,5% associada ao fi-
nanciamento. 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPE 

........................ • • • 

Bloco e PCP querem 
ocontrolo público 
da transportadora 
El Na próxima sexta-feira, o 
Parlamento vai debater e vo-
tar na generalidade dois pro-
jetos de lei, um do BE e outro 4... 
do PCP, para a nacionalização 
da TAP. Ao CM, a deputada do 
BE Isabel Pires considera que 
"o empréstimo não é solução 
porque se desconhecem as 
condições". "Só o controlo 
público resolve o problema", 
sublinha. O PCP teme ainda 
que "a TAP seja entregue a mu 
qualquer privado, compro-
metendo o serviço público" 
da companhia que "deve ser 
100% do Estado". 

Isabel Pires é deputada do Bloco 

Norte avança com 
ação cautelar para 
travar financiamento 
0 A Associação Comercial do 
Porto interpôs uma provi-
dência cautelar para suspen-
der a injeção de até 1,2 mil mi-
lhões de euros (946 milhões 
no imediato) na TAP, prevista 
no Orçamento Suplementar e 
negociada com Bruxelas, diz o 
`Expresso'. A ação foi entre-
gue no Supremo Tribunal Ad-
ministrativo e tem como base 
a opção "reiterada" da em- 
presa em privilegiar o aero-
porto de Lisboa. • 

CONSÓRCIO P 
AINDA NÃO RE 
ÀS CONDIÇÕE 

RIVADO 
SPONDEU 
S DO ESTADO 

COI‘REK) 
da lin.. Reestruturação da TAP visada 
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JERÓNIMO DE SOUSA 
TRAVAR DESPEDIMENTOS 

113 O líder do PCP'defendeu 
que é necessário salvaguar-
dar direitos e reverter os 
despedimentos dos trabalha-
dores portugueses para im-
pedir a destruição da vida 
daqueles que perderam o em-
prego devido à pandemia. 
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Movimento contra teto salarial protesta 
FUTEBOL FBMI N1N 4.  O movimento Futebol Sem Género 
espera "convencer a Federação Portuguesa de Futebol 
(FPF) que está errada na intenção de impôr um teto sa-
larial somente no futebol feminino". O movimento 
aguarda que a FPF se pronuncie "se mantém a sua opi-
nião de que é admissível a imposição de um teto salarial 
somente aplicável ao futebol feminino e se o mesmo não 
fere os mais elementares direitos fundamentais". A an-
tiga jogadora Carla Couto, delegada do Sindicato, escla-
receu que "esta medida pretende acautelar o desequilí-
brio competitivo e financeiro da liga feminina". 
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Uso da força pelas polícias 
 

Tipos de abordagem 

   

Depende do grau de ameaça e segue três princípios: 

   

,•-• Considerar o tipo e número de indivíduos; 

 

;- Partes a visar 

 

Escolher local apropriado, evitando o meio da rua, a multidão 
e zonas poucos iluminadas 

.C" 

Frente Costas R Executar a ação, no minimo, com dois militares. 

B
Cránio 

'rato 

„Peseor,o/gargentr; 

Espádua 

Clavícula 

NuOS 

Cotovelo 

Situação normal 
Comandante da patrulha (A) mantém-se 
atento ao alvo (Eri e à distância de um metro 
deste para evitar ser atingido a murro ou 
pontapé, enquanto o colega (C) observa 
em silêncio a operação. Não é usado 
qualquer tipo de força. 

Sovaco 

Plexo 
solar 

Parte superior Região 
do braço dorsal 

Antebraço • 

Cintura 

            

Situação suspeita 
Comandante da patrulha (A) ordena ao 
suspeito (B) que levante as mãos acima 
da cabeça e mantém-se pronto a intervir. 
Colega (C) procede à revista e, se 
necessário, coloca as algemas no indivíduo. 

          

.1 c 

 

           

      

Virilha 

    

           

            

            

            

     

Órgãos 
genitais 

 

Mão 

Músculos 
das coxas 

Joelhos 

   

, 

          

11) 

      

       

Tíbia 
Barriga 
da perna 

Dobra do 
interior 
da perna 

  

Situação de perigo 
Comandante da patrulha  (A),  de arma em 
punho, manda o individuo(B) colocar-se de 
joelhos e depois deitar-se de barriga para 
baixo a olhar para si. Também pode ordenar 
que aquele se coloque em pé, com as mãos 
encostadas á parede ou carro. Segundo 
elemento da patrulha (C) algema indivíduo. 
usando, se necessário, técnicas de defesa 
pessoal, 

     

Ossos do --
tornozelo 

      

      

Dedos 
do pé 

 

Tendão de 
Aquiles 

  

           

 

INFOGAAFIA JN 

Pescoço é zona vermelha 
quando polícia usa a força 

VIOLÊNCIA 

11 

         

         

 

—17F —1Tr 

      

       

        

militares da GNR fo-
ram agredidos em servi-
ço nos primeiros meses 
deste ano. Já em 2019 fo-
ram 412 militares, 267 
dos quais apresentaram 
ferimentos e três neces-
sitaram de internamen-
to hospitalar. Também 
houve 23 queixas (em 
2019 foram 77) queixas - 
contra militares. 

)11 . 
7f —Tfr 

agentes da PSP fo 
agredidos entre 2016 e 
2018. De janeiro a abril 
deste ano, registaram-se 
203 casos. Segundo o, 
Relatório Anual de Se, 
gurança Interna, 30 pes-.: 
soas ficaram feridas em 
2018 por ação cie ele-  - 
alentos ' 

Roberto Bessa Moreira 
roberto.moreira@jn.pt 

SEGURANÇA  A colocação de um 
joelho no pescoço durante nove 
minutos para imobilizar um ho-
mem, como aconteceu em maio 
no caso que provocou a morte de 
George Floyd, em Minneapolis, 
Estados Unidos da América (EUA), 
ou o arrastamento pelos cabelos 
de uma manifestante, semelhan-
te ao que sucedeu a uma enfer-
meira em Paris, França, são usos 
de técnicas de controlo e restrição 
proibidos às forças de segurança 
portuguesas. Agentes da PSP ou 
militares da GNR estão igualmen-
te impedidos de disparar balas 
reais em direção a um fugitivo, 
mesmo que este, como fez 
Rayshard Brooks, o americano 
morto por um polícia de Atlanta 
há pouco mais de um a semana, 
tenha roubado uma arma elétrica 
ao elemento policial. 

César Nogueira, presidente da  

Associação dos Profissionais da 
Guarda, refere que "nunca os mi-
litares receberam formação para 
colocar o joelho no pescoço de 
um indivíduo para o imobilizar". 
"Em casos em que seja necessário 
recorrer a essa técnica, o joelho 
coloca-se no tronco", descreve o 
dirigente, que diz ainda que a ma-
nobra conhecida por "mata-leão" 
(braços envolvendo e apertando 
o pescoço do adversário até este 
desmaiar) não integra o manual 
da GNR. 

Na PSP a tolerância a técnicas 
"agressivas" é maior. Paulo Rodri-
gues, líder da Associação Sindical 
dos Profissionais da Polícia, expli-
ca que o "mata-leão" e a colocação 
de um joelho no pescoço de um 
suspeito no chão são permitidos, 
mas, apenas em situações excecio-
nais. "São técnicas transversais a 
quase todos os países do mundo. 
Se não houver alternativa é possí-
vel, mas nunca durante nove mi-
nutos, como aconteceu nos EUA.  

O objetivo é algemar o indivíduo 
e quanto mais rápido isso for feito 
melhor. Depois, não há razão ne-
nhuma para manter a manobra", 
declara. 

Aliás, o episódio de um polícia a 
apertar o pescoço e a agarrar os ca-
belos, durante sete minutos, de 
Cláudia Simões, na Amadora, em 
janeiro deste ano, deu origem a 
uma investigação do Ministério 
Público que, confirmou o JN, ain-
da não foi concluída. 

EVITAR ALGEMAR MULHERES 

A Direção Nacional (DN) da PSP 
frisa que "o objetivo das técnicas 
de interpelação será o controlo da 
situação segundo o princípio da 
mínima força com a máxima efi-
cácia" e salienta que "qualquer 
técnica, por mais simples e inócua 
que se afigure, se não cumprir es-
tes parâmetros será, por regra, 
proibida". Ou seja, é o tipo de si-
tuação e a atitude do suspeito que 
vão definir a manobra de imobili-

 

RELATÓRIO 

Processos disciplinares 
às forças de segurança 
estão a aumentar 
o último relatório da Inspeção-
Geral da Administração Interna 
(IGAI) revela que, em z018, re-
gistou-se "o maior número de 
processos de natureza discipli-
nar - três processos de averi-
guações,18 inquéritos e 41 dis-
ciplinares - instaurados nos úl-
timos anos" a elementos das 
forças de segurança. "É nos pro-
cessos disciplinares que se veri-
fica uma diferença muito eleva-
da: mais zs processos em 2018 
do que no ano anterior. Positi-
vamente, regista-se o facto de 
não ter havido o registo de qual-
quer cidadão morto na sequên-
cia de ação das forças de segu-
rança", lê-se no documento. 
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• Pressão nas costas 
Permite desbloquear a resistência do 
adversário a determinados movimentos, 
libertando os membros para possibilitar 
o seu controlo e transporte. 

• Controlo do tricípite 

r 

Técnicas de imobilização 
• Controlo do antebraço para transporte Técnica eficaz que exige 

prática e sentido de 
oportunidade. 

Permite a projeção do 
adversário para o chão e/ou o seu 
transporte. Não garante o controlo 
de indivíduos muito resistentes. 

Controlo com chave ao ombro 
Técnica simples, forte e eficaz. É utilizada por 
regra quando o adversário já está controlado. 

Garante controlo 
e segurança no 
transporte. 

Ação especializada de treino de imobilização na PSP 

Manuais impõem 
limitações para 
imobilizar suspeitos. 
Elementos das forças 
de segurança sem 
formação contínua 

zação, sendo certo que quanto 
mais perigoso for o cenário, mais 
violenta será a ação policial. 

O uso da força está definido em 
vários diplomas legais, mas, na 
PSP, é a Norma de Execução Per-
manente que melhor estipula o 
que pode e não pode ser efetua-
dos. Nesse manual, distribuído a 
todos os agentes e consultado 
pelo JN, as regras impõem que as 
técnicas de controlo e restrição 
(agarrar do braço; torção da pulso 
e dedos; pressão de pontos sensí-
veis do corpo) devem ser aplica-
das de forma progressiva e que é 
proibido atingir uma pessoa se 
esta não estiver de pé. Proibida é, 
também, a utilização da força 
após o alvo estar com algemas. 
Menores, mulheres, idosos e de-
ficientes também não devem, por 
norma, ser algemados. 

APLICAÇÃO MÍNIMA DA FORÇA 
"O uso de qualquer meio coercivo 
observará sempre uma escalada  

nos níveis de força, que terá de ser 
adequada à ocorrência e ao grau de 
ameaça, ou seja, ao nível de perigo 
concreto criado pelo comporta-
mento da pessoa visada", resume 
a DN da PSP. 

Na GNR, as regras de atuação es-
tão plasmadas em, pelo menos, 
quatro manuais. E todos também 
obrigam à aplicação mínima da 
força, o que implica, por exemplo, 
que sejam evitadas todas as técni-
cas de impacto e controlo do pes-
coço, como .o "mata-leão" ou a co-
locação do joelho no pescoço. Nes-
ses documentos, que o JN tam-
bém leu, são autorizadas as mano-
bras para controlar o antebraço e 
tríceps, assim como a chave ao 
ombro e a pressão nas costas. Já as 
pancadas dadas com o bastão de-
vem atingir os músculos das per-
nas e braços. Também podem atin-
gir a zona muscular do peito e as 
articulações dos membros inferio-
res e superiores se o visado manti-
ver uma postura violenta. •  

CRITICAS  Formação inicial defi-
ciente e a ausência de ações for-
mativas ao longo da carreira 
transformam os agentes policiais 
em alvos fáceis e sem aptidões 
para fazer face a cenários cada vez 
mais violentos ou a confrontos 
que se tornaram comuns. Esta é a 
posição assumida por sindicatos e  

associações profissionais do setor. 
Paulo Rodrigues lembra, a este 

respeito, que a ASPP/PSP já há 
muito que identificou esta lacuna 
e apresentou recentemente ao Go-
verno diversas propostas, entre as 
quais está a obrigatoriedade dos 
polícias treinarem técnicas de de-
fesa pessoal, de intervenção poli-

  

cial, abordagem e imobilização de 
indivíduos agressivos "com fre-
quência semanal, programada e in-
cluída no horário de serviço men-
sal" 

Na GNR as críticas são mais du-
ras. "São reiterados os relatórios da 
IGAI que apontam o dedo à insti-
tuição GNR, denunciando falhas 
na formação. Quem vive o desí-
gnio enquanto militar da Guarda 
convive com a falta de um corpo 
docente capaz, logo quebra-se o fio 
condutor da capacitação técnica. 
Para agravar o cenário, nos postos 
territoriais não existe formação 
contínua. Os patrulheiros e todos 
aqueles que dão a cara na linha da 
frente não recebem o devido trei-
no, por exemplo, de abordagem de 
pessoas e veículos, pese embora, 
até à data, este facto não tenha tido 
efeitos comprometedores", de-
nuncia o presidente da Associação 
Nacional de Sargentos da Guarda. 

José Lopes, tal como César No-
gueira, justifica a falta de forma-
ção contínua com o atual número 
reduzido de militares, que não 
permite dispensar guardas do ser-
viço para ações de formação. "A 
falta de incentivos e investimen-
to na formação compromete os 
equilíbrios e necessidades institu-
cionais", sustenta o primeiro. "Há 
dois anos que não tenho formação 
em defesa pessoal. O treino é fei-
to em ações reais", garante No-
gueira. • 

Número reduzido de 
polícias impede ações 
de formação contínua 

Maioria dos elementos das forças de segurança 
passa dois anos sem reciclar conhecimentos 
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Estado dá milhares 
de cachimbos a 
viciados em erack 
para evitar eontágfos 
Droga tem por base a cocaína e cria Gulbenkian apoia medida inédita e 30 
grande dependência nos consumidores ONG disponibilizam kits pelo país P 4 e 5 

Pescoço 
é zona 
vermelha 
para Policia 
portuguesa 
Técnica usada no caso 
Floyd é rara em Portugal. 
Conheça os manuais 
para imobilizar suspeitos 
P.16 e 17 

PUBLICIDADE 

Agente. 

Transforme o seu atual 
negócio  em 

nosso  parceiro 

256 737 

eme ; 

jn.pt Diário. Ano 133. N.° 20. Preço: 1,70C Domingo 21 de junho de 2020 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Ines Cardoso, Manuel Mollnos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 
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Ator de 49 anos encontrado 
em praia de Cascais. Deixa 
mulher e cinco filhos P.34 e 35 

      

             

'dade desportiva nasce 
junto ao 'novo' estádio 
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e Sporting são 
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ilegais alastram 
e Marcelo apela 
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Loja fica na Avenida da Europa 

Mercadona 
inaugura 
espaço 
em Aveiro 

SUPERMERCADO A cadeia espa-
nhola Mercadona já está disponí-
vel em Aveiro, mais propriamen-
te na Avenida da Europa, na fre-
guesia de Araras. Aquele que é o 
11: supermercado do grupo em 
Portugal desde 2019 abriu portas 
esta semana, gerando 60 postos de 
trabalho. Para Ribau Esteves, pre-
sidente da Câmara de Aveiro, a 
nova superfície comercial "deu 
um contributo muito importante 
para o aumento e qualificação da 
zona urbana da cidade". • 
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TESTES NEGATIVOS APÓS 
CASO NOS COMANDOS 
13  Militares dos Comandos, 
que estão em aprontamento 
para a mi.  São  na República 
Centro-Afric,Ina, testaram nos 
últimos dias negativo à 
Covid-19. Estão a ser protegi-
dos após um caso positivo no 
quartel. Esse militar encontra-
-se 'bem e isolado".  • 

ANTIGO HOSPITAL  MILITAR 
JÂ  RECEBE DOENTES 
© O  Centro de Apoio Militar Co-
vid-19, no antigo hospital mili-
tar de Belém, gerido pelo Exér-
cito, começou terça-feira a rece-
ber doentes ligeiros enviados 
do Amadora-Sintra. "Tem con-
dições para receber até 30 
doentes", afirma o Ministério 
da Defesa Nacional  • 

    

PORTUGAL1 MILHÕES PARA PALOP 

P ortugal vai disponibilizar três milhões 
de auras para apoiar os PALOP e Timor-

-Leste a combaterem a Covid-19. O plano, 
que tem a duração prevista de um ano, en-
volve também a disponibilização de material 
médico e de proteção individual, num total de 
800 mil artigos e 95 ações de formação. 

II 

 

DRAMA NA 
SAÚDE 
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COVID-19 

10 médicos nos Cuidados 
ÓBITO O  Primeira vítima mortal entre profissionais de saúde era médico e 
trabalhava no Hospital Curry Cabral, em Lisboa ALERTA >  Portugal tem 
42 internados por um milhão de habitantes, dos quais 7 nos Intensivos 

FRANCISCA GENÉSIO/CLAUDIA 
MACHADOIBERNARDO ESTEVES 

N
um universo de 516 médi-
cos infetados como novo 
coronavírus (dados reve-

lados ontem pelo Ministério da 
Saúde), pelo menos dez encon-
tram-se em estado crítico e, por 
isso, estão em Unidades de Cui-
dados Intensivos (UCI). Ontem 
foi conhecida a primeira vítima 
mortal da Covid-19 entre pro-
fissionais de saúde: um médico, 
de 68 anos, que estava interna-
do nos Intensivos do Hospital de 
São José há 46 dias. 

Os números são avançados ao 
Correio da Manhã pelo secretá - 
rio-geral do Sindicato Inde-
pendente dos Médicos (SIM), 
Roque da Cunha, que acusa o 
Ministério da Saúde (MS) de sei 
"pouco rigoroso" com os dados 
que apresenta. "O Governo tem 
uma plataforma de reporte de 
casos. O SIM tem apenas o con-
tacto com associados e, ainda 
assim, consegue ser mais rigo-
roso. Há, em todo o País, pelo 
menos 630 clínicos infetados. 
Deste total, em Cuidados Inten-
sivos, estão pelo menos 10 " , 
afirma Roque da Cunha. 
Segundo a ministra da Saúde, 

Marta Temido, ontem existiam 
3681 profissionais de saúde in-
fetados - mais 125 do que há 
uma semana. Deste total, 1180 
são enfermeiros, 516 médicos,  

1082 assistentes operacionais, 
166 assistentes técnicos, 113 
técnicos superiores de diagnós-
tico e terapêutica e cerca de 620 
de "grupos diversos". 

Sem doenças associadas co-
nhecidas, Vítor Duarte, clínico 
geral, faleceu na madrugada de 
quinta-feira. A origem clo foco 
de infeção não foi identificada, 
mas o estudo epidemiológico 
aponta para que tenha sido in-

 

SINDICATO INDEPENDENTE 
DOS MEDICOS DIZ QUE HA 
FALTA DE RIGOR NOS DADOS 

CLÍNICOQUE MORREU 
ESTEVE NOS INTENSIVOS 
DURANTE UM MÊS E MEIO 

NUMA SEMANA HOUVE 
MAIS 125 PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE INFETADOS 

fetado por um colega. Traba-
lhava no serviço de Gastroente-
rologia clo Hospital Curry Ca-
bral, onde colaborava com a 
equipa responsável por fazer o 
exame CPRE - avalia as vias bi-
liares, pancreáticas e vesícula 
biliar do paciente. Ao que o CM 
apurou, o médico não integrava 
os quadros da instituição. Tra-

  

balhava há cerca de 30 anos na 
unidade hospitalar. Atualmen-
te em regime de horário incom-
pleto. Vítor Duarte era conheci 
do pela simpatia e competência. 
Casado, deixa pelo menos dois 
filhos e uma neta. 

Nas últimas semanas, Portugal 
foi um dos países da União Eu - 
r op e ia que registaram um 
maior aumento do número de 
infetados com Covid-19 por 
milhão de habitante. Olhando 
para os dados dos internamen-
tos em enfermarias e em UCI, a 
situação torna-se menos "dra-
mática". De acordo com o ba-
lanço da Covid-19 divulgado 
ontem, é possível concluir que 

oPaís tem 42 internados por um 
milhão de habitantes. Deste to-
tal, 7 estão nos Intensivos. 
Semelhante a Portugal, em 

UCI, estão: o Reino Unido, com 
uma média de 6 pessoas; a Ale-
manha com 5; Itália e França 
com 11; Espanha com 13. Já a 
Suécia tem, em média, 27 
doentes em estado crítico. Paí-
ses como os Estados Unidos e 
Brasil destacam-se pela negati-
va: cada um tem, respetiva-
mente, 50 e 40 pacientes nos 
Cuidados Intensivos. Quanto à 
China, os dados disponíveis 
não permitem realizar uma 
análise fidedigna.. 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

Num universo 
de 516 médicos infe-

 

tados, pelo menos 
dez estão nos Cui-

 

dados Intensivos 
CORRI» 

o 

Vorre doente do IPO de Lisboa 
infetado com o novo coronavírus " 

9t..- 1 

IDO szm 
j MUCO 

IPO de Lisboa teve surto de Covid-19  

G Um doente do Instituto 
Português de Oncologia (IPO) 
infetado com Covid-19 mor-
reu num hospital de Lisboa. 
Sofria de "doença avançada e 

d múltiplas complicações pré-
vias", informou a instituição. 
Um outro doente com Covid-

  

-19 foi transferido para uma 
unidade de Cuidados Intensi-
vos. No total, foram identifi-
cados no IPO de Lisboa, até ao 
momento, 13 casos de infeção 
em profissionais (médicos, 
enfermeiros e assistentes ope-
racionais) e 17 em doentes. • 

RD 
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COVILHÃ 1 PISCINAS 

AS PISCINAS PÚBLICAS DA 

COVILHÃ, NOMEADAMENTE A 

PISCINA-PRAIA, VÃO MANTER-

-SE ENCERRADAS ESTE VERÃO 

COMO MEDIDA CONTRA A 

PROPAGAÇÃO DA COVID-19. 

FREGUESIAS' MÁ SAÚDE FINANCEIRA 

A s freguesias estão com "má saúde financeira" 
devido ao seu envolvimento no combate 'à Co-

vid-19, disse ontem o presidente do conselho dire-
tivo da Associação Nacional de Freguesias, Jorge 
Veloso. "Estamos a contar que o Governo nos faça 
chegar um apoio extraordinário para as medidas 
extraordinárias que temos de tomar." 

ye 

!`. ti C 
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•I 

Pedro Nunes, de nove anos, não conteve as lágrimas 

Aos 90 anos reencontra 
bisneto 81 dias depois 

DIAS 

9; 

Odete do Carmo reencontrou ontem a família, num momento emocionante 

PÓVOA 1 S. PEDRO SEM ARRAIAIS 

A Câmara da Póvoa de Varzim vai proibir 
arrais de S. Pedro na via pública, limitar 

os horários de estabelecimentos de restaura-
ção e interditar a frequência noturna das 
praias, anunciou ontem a autarquia. As medi-
das fazem parte de um extenso plano de segu-
rança, para evitar aglomeração de pessoas. 

Intensivos 
7'1 

t. 

LISBOA É ÚNICO DISTRITO. 
EM ALERTA LARANJA 

AAutoridadeNa.cional de 
Emerg&icia e Proteção Civil 
temo distrito de Lisboa como 
o (mico do Pais em alertala-
ranja devido â evolução da si-
Mação epiderniol¥ca da 
pandemia. Esdo de reserva 
seis ~cias dedicadas 
em exclusivo ao Covid-19. • 

Honrar o esforço 
de Vítor Duarte 
El "Que honremos todo o 
seu esforço e dedicação aos 
doentes", escreveu o bas-
tonário da Ordem dos Mé-
dicos, Miguel Guimarães, 
numa nota de pesar. 

Ministério endereça 
votos de pesar 

1310 Ministério da Saúde 
publicou urna nota de pe-
sar pela morte do clínico, 
expressando "votos de pe-
sar" àqueles que são próxi-
mos de Vítor Duarte.. 

Centro hospitalar 
destaca dedicação 
El O Centro Hospitalar 
Universitário de Lisboa 
Central, onde trabalhava 
Vítor Duarte, realçou a 
"dedicação e o sentido de 
missão" do clínico. * 

rI 

Presidente endereçou condolências 

Marcelo lamenta 
morte de clínico 
13 O Presidente da República 
lamentou a morte do médico 
Vítor Duarte, endereçando 
condolências à família e 
amigos. "Todas as palavras 
não são demais para subli-
nhar e elogiar este esforço", 
disse Marcelo, apelando a 
"meios adequados" para os 
profissionais. 

tt.ti±v,3 Ia% 

E Foram 81 dias de interna 
mento devido à Covid -19, no 
Hospital da Luz, em Lisboa. 
Odete do Carmo tem 90 anos e 
no final de março começou a ter 
os primeiros sintomas. "No iní-
cio era o cansaço e falta de ape-
tite. Depois começou a falta de 
ar e depois não dei por nada", 
diz, agora que teve alta. Foram 
precisos quase dez testes para 
chegar o resultado negativo. 
"Era uma angústia. Tive medo e 
não acreditei que ia sobrevi - 
ver", confessa à CMTV a idosa. 

A filha, o neto e o bisneto fo-
ram buscá-la, depois de quase 
três meses sem se verem. Pedro 
Nunes, de apenas nove anos, é 
bisneto de Odete. A idade não 
lhe tira a realidade. "Eu sempre 

tive esperança apesar de a 
doença ser muito má. Agora só 
quero levar a avó para casa para 
lhe dar beijinhos e miminhos", 
diz. Já a filha confessa ter sido 
mais pessimista: pensou que "a 
mãe ia morrer". "Não estar com 
a minha mãe este tempo todo e 
não poder fazer nada foi muito 
angustiante", acrescenta. 

Odete do Carmo admite que 
esta é uma doença dolorosa e 
deixa o alerta: "Há muitas pes-
soas que não medem o que an-
dam a fazer. Todo o cuidado é 
pouco." Perdeu alguma mobili-
dade e, por isso, já fez fisiotera-
pia. Por agora, Odete do Carmo 
quer estar com a família "e as-
sim que puder comer uns cara-
cóis", afirma a sorrir. *D.C. 
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INTERSINDICAL 

CGTP prepara 
semana de luta 

As estruturas da CGTP vão 
promover, na próxima semana, 
dezenas de greves, plenários e 
concentrações por todo o País, 
nomeadamente um desfile em 
Lisboa, em defesa da saúde e di-
reitos dos trabalhadores, anun-
ciou ontem a secretária-geral 
da CGTP, Isabel Camarinha. 
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O SOBE 
ANA MENDES 
GODINHO 
MINISTRA DO TRABALHO 

O programa Nú-
mero de Seguran-
ça Social na Hora 
permitiu incluir 
80 700 pessoas 
que estariam fora 
do sistema e ex-
cluídas de apoios. 

O DESCE 
RUI 
RISO 
PRES. SIND. BANCÁRIOS 

Sindicalistas re-
formados do Sindi-
cato dos Bancários 
exigem a sua de-
missão, devido ao 
fecho dos hospi-
tais dos SAMS em 
plena pandemia. 

"ias 
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NORTE 

OPERÁRIOS FERIDOS 
Ti 1.,s homens sofreram on-
lem ferimentos graves em 
acidentes de trabalho em Vila 
Nova de Famalicão, Melgaço 
e Viana do Castelo. 
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MAIS&MENOS 

RYANAIR 

CONTRATOS 
Os tripulantes de cabi-

 

ne de Ponta Delgada da 
Crewlink, empresa pres-
tadora de serviços da 
Ryanair, terão os seus 
contratos suspensos a 
partir de 1 de julho, por 
não assinarem "a propos-
ta de contrato de trabalho 
ilegal enviada pela Rya-
nair nos últimos dias", se-
gundo o Sindicato Nacio-
nal do Pessoal de Voo da 
Aviação Civil. 

EURONEXT 

CRIA NOVO ÍNDICE 
♦ A Euronext anunciou 

que criou um índice no 
qual constam as 80 maio-
res empresas europeias 
que cumprem critérios de 
sustentabilidade e estão a 
fazer a transição energéti-
ca, designado ESG80. Nes-
te novo índice sustentável 
estão incluídas as empre-
sas portuguesas Galp e Je-
rónimo Martins. 
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Um quinto das empresas 
quer despedir até setembro 
O mercado de trabalho passará o verão apenas à beira do abismo. 
O pior é esperado para o último trimestre do ano. Texto: Maria Caetano 

Os dados oficiais do desemprego 
permanecem grandemente um re-
trato congelado da realidade pré-
-covid, que não traduz ainda o peso 
dos perto de 180 mil novos regista-
dos em centros de emprego desde 
início de março. Mas do verão avis-
ta-se o precipício. Nas intenções 
dos recrutadores, praticamente 
um quinto prepara-se para reduzir 
pessoal ao longo dos próximos me-
ses. E o fmal do ano deverá ser pior. 

Desde o final da última crise, os 
meses de março a setembro têm 
sido aqueles em que se obtêm os 
maiores ganhos de emprego. A 
pandemia deitou por terra qual-
quer perspetiva de época alta no 
emprego. Até setembro, 19% das 
empresas deverá começar a redu-
zir o número de trabalhadores, 
aponta o último inquérito do gru-
po Manpower para o terceiro tri-

  

mestre, divulgado esta semana. O 
estudo antecipa uma perda global 
de emprego nos 9%, com base nas 
expectativas atuais, que será mais 
pesada no setor de hotelaria e res-
tauração (-29% ), no setor financei-
ro e serviços (-19%), na indústria 
(-12%) e no comércio (-10%). Já 
construção e outros serviços ante-
cipam reduções de 6% e 1%, respe-
tivamente. 

"As consequências ao nível da 
destruição de emprego já se estão 
a sentir de forma considerável, 
com o número de desempregados 
a aumentar 22,1% em abril, face ao 
mesmo período de 2019, segundo 
dados do lEFP. Analisando em ter-
mos prospetivos, o sentimento 
que recolhemos junto dos empre-
gadores não altera este cenário, 
pelo que prevemos uma recupera-
ção lenta do emprego", enquadra  

Rui Teixeira, do grupo Manpower. 
Mas este é apenas o cenárío irne-
chato, no qual 62% dos emprega-
dores estima ainda manter o nível 
de emprego e 10% admitem ainda 
aumentar os quadros, no mesmo 
inquérito. 

Setembro crítico 

Na análise às condições atuais, a 
Randstad prevê agora o fmal do 
verão como o período mais crítico 
para o mercado de trabalho. "O 
desemprego vai subir e vai subir 
muito. São pouquíssimas as em-
presas que dizem que vão manter 
os planos de contratação que ti-
nham para este ano, e há uma es-
magadora maioria das compa-
nhias que não iria despedir e que 
agora vai ter de despedir", refere 
Nuno Truoni. "O início vai ser em 
agosto, setembro." 

M perspetivas estão dependen-
tes em muito do resultado da ativi-
dade económica na reabertura, e 
em parte do amortecedor tempo-
rário oferecido pelo recurso ao lay-
-off simplificado - que agora se es-
tende até julho, e impõe pelo me-
nos dois meses de bloqueio a gran-
de parte dos despedimentos. São 
perto de 850 mil os trabalhadores 
portugueses sujeitos a redução de 
horários e suspensão de contratos, 
num limbo entre a atividade e o 
desemprego do qual ainda não se 
avista desfecho. 

As projeções do governo e das 
instituições nacionais e interna-
cionais com previsões macroeco-
nómicas antecipam já um agrava-
mento considerável da taxa de de-
semprego. O Ministério das Finan-
ças espera uma redução no empre-
go em 3,9%, com a taxa de desem-

 

9% 
—Redução de emprego 
O inquérito da Manpower prevê 
para o terceiro trimestre uma forte 
diminuição de postos de trabalho. 

"Há uma 
esmagadora maioria 
de empresas 
que agora vai 
ter de despedir. 
O início vai ser em 
agosto, setembro" 

—NUNO TRUONI 
Diretor de Recrutamento da Randstad 

prego a ir neste ano aos 9,6%. Já o 
FMI apresenta a pior previsão, ven-
do a taxa ir aos 13,9%. Por enquan-
to, a taxa permanece em mínimos 
muito por conta da passagem de 
muitos desempregados à inativida-
de. Mantinha-se ainda no primeiro 
trimestre em 6,7%. 

Nos número que vão engrossar o 
desemprego, Truoni chama sobre-
tudo a atenção para a situação dos 
quadro médios das empresas com 
alguns anos de carreira. "Estamos a 
terminar os lay-off e há um prazo a 
partir do qual as empresas vão po-
der despedir. Vão despedir e vão 
despedir muito. O que vamos ter 
são quadros médios e funções qua-
lificadas, e também pessoas nas 
funções técnicas operacionais de 
suporte, pessoas na casa dos 30 e 
muitos, 40, 50 anos, que vão sair 
das empresas. São essas que vão ter 
muita dificuldade em regressar ao 
mercado de trabalho." 

Já para os recém-licenciados que a 
partir deste verão procurarão encai-
xar num mercado de trabalho nova-
mente em regressão, o cenário pode 
não se apresentar tão dificil em al-
guns setores de maiores qualifica-
ções. "As empresas vão continuar 
com os programas de estágio. Pode-
rão diminuir em volume, mas vão 
continuar com os programas de pri-
meiro emprego. As melhores facul-
dades vão continuar a ter emprega-
bilidade a 100% ", diz Nuno Truoni. 
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EMPREGO — P. o8 

Um quinto 
das empresas 
já antecipa fazer 
despedimentos 
até setembro 
RANDSTAD E MANPOWER Empresas de recrutamento dizem que 
lay-off está a segurar emprego, ainda que com perda de 
rendimento para quase um milhão de pessoas. e antecipam 
descalabro no final do verão. "O desemprego vai subir e muito." 

 

dinheirovivo.pt 1 sábado, 20 de junho de 2020 
N.° 4621 Este caderno faz parte integrante 

do Diário de Noticias n.r> 55 213 
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i ei e do Jornal de Noticias n.° 19 do ano 133 

n ro vivo d 
JOÃO VIEIRA LOPES 

Mais Leão 
ou mais Siza? 
"Agora a economia 
é o fator-chave" 
ENTREVISTA Presidente da Confederação de Comércio 
e Serviços, um dos parceiros sociais, defende 
que se deve começar a estudar nova reforma do 

... código laborai por causa do teletrabalho.  P.  04-05 

Finanças sem dinheiro previsto para 
pagar mais cedo a credores da troika 

z 

o 
Aduro Bris: "Há perceção de que o 
sistema fiscal português é injusto" 

PLATAFORMA DIGITAL— P.10 

Montepio 
Crédito quer 
ganhar quota 
de mercado 

TINTAS — P. 

Obras em casa 
em tempo de 
pandemia dão 
cor à Barbot 

SÉRGIO VASQUES — P. og 

Ex-governante 
avisa: nova 
taxa da banca 
vai cair sobre 
clientes 

IMPOSTOS Ex-secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais teme efeitos 
do adicional de solidariedade 
sobre o setor bancário, proposto 
peto governo no OE Suplementar, 
por ser muito complexo. 

FLORESTA — P.12 

Ajuda de 140 
eu ros/hectare 
pode salvar o 
pinheiro-bravo 

PRIVUS — R 14 

A empresa de 
um ex-agente 
que dá segurança 
à era digital 

z 

o 

ifthenpay Referências Multibanco 
para a sua empresa 

www.ifthenpay.com 
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LAGARDE ALERTA 
PARA DESEMPREGO
FRANKFURT A taxa de desempre-
go na UE vai atingir os 10% este 
ano, alertou ontem a presiden-
te do Banco Central Europeu 
(BCE) numa videoconferência 
das instituições europeias. Ch-
ristine Lagarde pediu aos 27 
um plano “amplo, rápido, flexí-
vel e firmemente ancorado em 
reformas económicas”. “Não 
podemos permitir-nos nenhum 
atraso”, concordou a presidente 
da Comissão Europeia, Ursu-
la von der Leyen, que propõe 
apoiar a retoma com 750 mil 
milhões de euros.
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DIMENSÃO

1716
pedidos de proteção 
internacional foram 
registados pelo CPR em 2019, 
o que representa um aumento 
de 44% em relação ao ano 
anterior

72
foram as nacionalidades dos 
requerentes de asilo em 2019, 
sendo Angola, Gâmbia, Guiné, 
Guiné-Bissau, República 
Democrática do Congo, 
Venezuela e Ucrânia as mais 
representativas

103
crianças e jovens não 
acompanhados passaram  
em 2019 pela Casa de 
Acolhimento para Crianças 
Refugiadas, em Lisboa

67%
dos migrantes que pediram 
asilo a Portugal viram o seu 
pedido recusado. Em 2019, não 
foi aceite qualquer pedido de 
cidadãos de Angola, Gâmbia, 
Guiné-Bissau e Senegal

82%
dos requerentes de proteção 
apoiados pelo CPR ficam 
alojados em hostels e 
apartamentos devido à 
sobrelotação dos centros

Portugal vai ter mais um centro para refugiados

Pandemia expôs sobrelotação do CPR. Novo centro terá 200 vagas. Casas fora de Lisboa também são opção

Raquel Moleiro

Foi o primeiro grande surto de 
Lisboa, antes mesmo da capi-
tal se tornar um dos concelhos 
com uma persistência de novos 
casos acima da média nacional. 
No fim de abril, no hostel Ayki-
bom, 138 dos 187 requerentes 
de asilo que aí viviam em 40 
quartos deram positivo para 
a covid-19. Além da descober-
ta de um foco que era preciso 
debelar, o país conheceu nesse 
prédio da Rua Morais Soares 
um outro problema, para o qual 
o Conselho Português para os 
refugiados (CPR) alertava há 
mais de um ano: a enorme di-
ficuldade da organização em 
encontrar alojamento para os 
migrantes que pedem proteção 
humanitária a Portugal. Foram 
1716 em 2019, um aumento de 
mais de 40% em comparação 
com o ano anterior. Desde 
2014, a subida ultrapassa os 
200%. Este ano contabilizam-
-se apenas 500 pedidos, mas 
só porque a pandemia fechou 
as fronteiras.

Com os centros cheios e o 
mercado imobiliário com pre-
ços proibitivos, restava o alu-
guer de hostels inteiros, onde 
as condições não eram as de-
sejáveis. A situação tornava-
-se ainda mais insustentável 
porque cerca de 60% dos 950 
migrantes a quem prestavam 
então acolhimento deveriam 
ter transitado para a Segurança 
Social e para a Santa Casa da 
Misericórdia, uma vez que já 
tinham tido resposta do SEF 
(positiva ou negativa), como 
determina a lei de asilo.

“Foi o esgotamento total de 
todas as possibilidades aliado 
ao contexto nacional de turis-
mo e aos preços proibitivos dos 
alugueres. Ou eram os hostels 
ou ficavam sem alojamento. 
Optámos por lhes dar pelo me-
nos um teto, com o conheci-
mento das entidades públicas. 
Este assunto era discutido em 
todas as reuniões do grupo ope-
rativo das migrações. O grau de 
exigência foi descendo com a 
urgência dos pedidos”, explica 
Mónica Farinha, presidente do 
CPR.

Dois meses depois a situação 
mudou. A Segurança Social 
já começou a distribuir os mi-
grantes que têm autorização 

de residência provisória por 
vários distritos, esvaziando a 
pressão sentida na capital, e a 
Santa Casa também iniciou o 
realojamento de requerentes 
de asilo em locais com mais 
condições. “Está a ser feito, se 
calhar não com a celeridade 
necessária, mas não se conse-
gue alojar 500 ou 600 pessoas 
do dia para a noite. Até ao final 
de agosto a situação deve ficar 
regularizada”, garante Tito 
Campos e Matos, vice-presi-
dente do CPR.

Dos 600 migrantes testados 
à covid-19 durante o rastreio a 
todas as unidades de alojamen-
to, só 23 permanecem positi-
vos e confinados na Mesquita 
de Lisboa e numa pousada de 
juventude. Para os restantes, 
o CPR aproveitou a baixa tu-
rística para conseguir alugar 
vários apartamentos e reduzir 
a lotação em cada um, minimi-
zando a possibilidade de ocor-
rência de um novo foco alarga-
do. “O mercado de aluguer em 
Lisboa melhorou muito, mas 
começamos a perceber que é 
temporário. Já estamos a ter 

dificuldades em agosto porque 
o turismo regressa”, revela Mó-
nica Farinha.

Mas há uma solução de longo 
curso a caminho. Sem adian-
tar datas de inauguração nem 
local, a presidente do CPR re-
velou que já foi autorizada a 
abertura de mais um centro de 
acolhimento para refugiados, 
com capacidade para cerca de 
200 pessoas.

Reforçar a integração

Durante a pandemia, a par da 
reorganização do alojamento, 
também foi possível regula-
rizar os números, com a sus-
pensão das entradas devido ao 
fecho das fronteiras. “Foi como 
um ponto final. É agora a altura 
de repensar o modelo de aco-
lhimento que se quer em Portu-
gal”, diz Mónica. “Por exemplo, 
faz sentido que os refugiados 
fiquem numa primeira fase 
num centro, com maior aces-
so aos serviços e apoio, mas a 
seguir deve-se descentralizar 
a integração para outras zonas 
do país e em alojamentos que 

já não precisam de ser comuni-
tários, mas mais individualiza-
dos, para permitir a autonomia 
e a autossuficiência”, avança.

Para Tito Campos e Matos, 
é imprescindível também que 
se aumentem os apoios aos 
refugia dos. “Quando transitam 
para a Segurança Social têm 
apenas €150 para alojamento 
e mais €150 de apoio de sub-
sistência. Isso tem de mudar, 
porque assim é impossível a 
autonomia”, critica.

A proposta está a ser traba-
lhada e faz parte de um novo 
Programa Nacional de Inte-
gração elaborado pelo CPR, 
que está já a ser discutido com 
vários parceiros. No rol de pro-
postas inclui também a neces-
sidade de uma oferta nacional 
do ensino de português para 
estrangeiros a nível nacional, 
o fomento da formação profis-
sional, a certificação das com-
petências do país de origem ou 
a formação laboral orientada 
para a população refugiada.

“Há uma clara desadequa-
ção da oferta às necessidades 
do requerente. O alojamen-

to é importante mas não nos 
podemos esquecer de tudo 
o resto que faz parte do pro-
cesso normal de integração 
em qualquer sociedade e que 
tem mais impacto na sua vida. 
Quanto mais depressa tiver o 
certificado da sua profissão ou 
a equivalência da escola, mais 
depressa arranja emprego e 
se autonomiza do apoio do Es-
tado. É essa articulação entre 
apoios do Estado e apoio social 
que tem de ser melhorada”, 
relembra Tito.

No fim do mês, com a reaber-
tura das fronteiras os números 
de entradas no CPR voltam 
a disparar. Se se mantiver a 
tendência de 2019, os pedidos 
de proteção humanitária vão 
chegar principalmente de mi-
grantes de Angola, Gâmbia, 
Guiné-Bissau, República da 
Guiné, República Democrática 
do Congo, Venezuela e Ucrânia. 
Cerca de 70% serão recusados. 
Nesse ano, em mais de 1700 
só 195 obtiveram estatuto de 
refugiados — apesar de todos 
se sentirem como tal.

rmoleiro@expresso.impresa.pt

Em 2019, Portugal recebeu 223 refugiados provenientes de programas ou mecanismos de solidariedade FOTO ANA BRÍGIDA
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CGTP volta às manifesta-
ções Na próxima quinta-feira, 
a CGTP vai realizar um desfile 
de protesto em Lisboa entre o 
Rossio e a Praça do Município. 
É o regresso dos sindicatos à 
rua, numa “semana de luta” 
para defender “os direitos e 
a saúde dos trabalhadores” e 
passa pela realização de greves 
e protestos em todo o país.
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A covid-19 já é critério 
para a subscrição.  
Casos suspeitos ou 
positivos ficam suspensos 
“até ser clarificado  
o estado de saúde”

Contágio influencia 
seguros de vida

Não é uma daquelas informa-
ções que conste da carta insti-
tucional ou da publicidade das 
seguradoras para atrair novos 
clientes. Mas, ao que apurou o 
Expresso, desde que Portugal 
registou as primeiras vítimas 
mortais por covid-19 passou a 
constar dos questionários para a 
subscrição de seguros de vida — 
incluindo os que estão obrigato-
riamente associados ao crédito à 
habitação — uma questão sobre 
se o subscritor está ou esteve 
infetado pelo novo coronavírus. 
Em alguns casos, a pergunta 
alarga-se à família próxima. 
Uma resposta afirmativa pode, 
por exemplo, inviabilizar ou co-
locar em suspenso empréstimos 
para compra de casa.

Até ao momento, não se co-
nhecem queixas de consumi-
dores relacionadas com esta 
“adaptação”, que deriva das 
circunstâncias da pandemia, 
nem se sabe durante quanto 
tempo a doença vai ser fator de 
elegibilidade para a subscrição 

de um seguro de vida, estando 
dependente dos progressos da 
medicina.

“Foi necessário adaptar os 
processos de subscrição”, afir-
ma um responsável do Grupo 
Tranquilidade/Generali. “As 
pandemias, tal como a covid-19, 
estão coberta pelos nossos se-
guros de vida. Contudo, embo-
ra a mortalidade seja especial-
mente alta em pessoas idosas, 
que sofram de patologias sub-
jacentes, o risco existe também 
em pessoas mais jovens, imuno-
deprimidas ou com problemas 
respiratórios ou afeções cardí-
acas subjacentes”, explica. Na 
subscrição de novos seguros de 
vida, “foi necessário introduzir-
mos algumas perguntas relaci-
onadas com a exposição do cli-
ente à covid-19, pois a mesma, 
quando conjugada com alguma 

“Qualquer fator que 
tenha em consideração 
o risco de vida de uma 
pessoa é considerado 
na subscrição dos 
seguros”, a covid-19  
não é exceção

Textos Luís Pedro Cabral  
Foto Rui Duarte Silva

O
s sintomas eviden-
ciaram-se depois 
do almoço, quando 
regressou ao traba-
lho. Pedro Xavier 
Simões, 30 anos, 
gestor de marketing 
e comércio eletróni-
co na Miranda & Ir-

mãos, uma empresa de peças e acessó-
rios fortemente internacionalizada no 
universo das bicicletas de competição, 
deu entrada a 10 de março no hospital 
de Águeda, sendo transferido para o 
Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra e diagnosticado positivo à 
covid-19 a 11 de março. Teve alta no dia 
17. Quando os bombeiros de Águeda 
o vieram buscar, deixou um papel na 
cama de hospital, para quem viesse. 
Deixou escrito um soundbyte, que com 
o novo coronavírus se tornara viral: 
“Vai ficar tudo bem.” Permaneceu em 
isolamento em casa dos pais os 14 dias 
recomendados pela DGS. A baixa mé-
dica prolongou-se até 26 de abril. 

Durante o período de internamento, 
isolamento e convalescença, a sua rela-
ção com a empresa deteriorou-se. Se-
gundo Pedro Simões, os sinais começa-
ram estava ele numa sala improvisada 
junto ao bar do hospital de Águeda, 
deitado numa marquesa, a contas com 
a febre e a ansiedade. “Recebi contac-
tos de responsáveis da empresa a pro-
ibir-me de mencionar o nome desta. 
Não podia ser associada à covid-19.” 
As comunicações sucederam-se nos 
tempos seguintes, endurecendo de 
tom. Por inerência profissional, Pedro 
Simões respira digital. Por ser dos pri-
meiros casos de infeção no distrito de 
Aveiro, no concelho de Águeda e até 
no país, era um alvo mediático. Falou 
abertamente do seu caso pessoal, em 
lives, para diversos órgãos de comu-
nicação social, incluindo televisões. 
“Nunca mencionei a empresa.” Uma 
vez, por distração, num programa da 
tarde da RTP, “estava com uma T-shirt 
da empresa vestida”.

Ainda com ele em casa, de baixa 
médica, os empregadores tomaram 
medidas extremas. “Cortaram-me o 
telemóvel e o acesso ao e-mail da em-
presa. Até hoje, estou sem receber da 
Segurança Social, por ter nessa conta 
a documentação necessária.”

Quando voltou ao trabalho, apresen-
taram-lhe uma nota de culpa e pos-
teriormente uma carta a rescindir o 
contrato. “Fui obrigado a contratar um 
advogado para solucionar estas diver-
gências, o que é lamentável e desgastan-
te.” Embora a empresa não faça uma li-
gação na “justa causa” do despedimento 
à covid-19, também não deixa de o fazer, 
pois tem a doença sempre de cenário. O 
libelo acusatório centra-se no tempo em 
que Pedro Simões esteve ausente e nos 
supostos danos que causou à imagem da 
empresa neste período. Pedro Simões 
garante que antes disto, “a relação de 
trabalho foi sempre excelente. Tinha 
até recebido louvores”. O que mudou? 
“Ter estado infetado. Foi o medo e a 
ignorância sobre a doença que condu-
ziram a este processo.”

Contactado pelo Expresso, Hilário 
Miranda, sócio-gerente da Miranda & 
Irmãos, escusa-se a prestar declara-
ções, remetendo para João Filipe Mi-
randa, diretor de Marketing, que por 
sua vez nos remeteu para a advogada 
da empresa. Ana Rita Carlos, começa 
por afirmar que “não corresponde 
à verdade a alegada versão do ainda 
trabalhador da Miranda & Irmãos, 
não tendo a reação desta empresa 
qualquer relação com a covid-19”. No 
percurso do trabalhador na empresa, 
acrescenta, “foram assinalados vários 
momentos de dessintonia, de diver-
gência e de incumprimento das suas 
funções”, não especificando quais.

A empresa acusa o empregado da 
quebra dos deveres de boa-fé; “dever 
de cumprir ordens e instruções do 
empregador respeitantes à execução 
e disciplina do trabalho”; do dever de 
lealdade e de confidencialidade. Na 
base destas acusações estão as inter-
venções que Pedro Simões fez sobre 
a sua experiência pessoal durante o 
período em que esteve infetado, assim 
como no tempo da sua recuperação, 
na comunicação social e nas redes.

Um filme de Hollywood

Na nota de culpa, à qual o Expresso 
teve acesso, a empresa admite que 
durante esse período, através de outro 
sócio-gerente, João Miranda, assim 
como de Francisco Miranda, empre-
gado da empresa, e também de Carlos 
Freitas, outro advogado da empresa, 
deram “ordens” claras a Pedro Simões 
para que este não associasse o nome da 
empresa à covid-19.

Pedro Simões entendeu os argumen-
tos, mas achou também que não devia 
esconder o facto de ter estado infe-
tado e de tirar do armário o estigma 
associado. “Nas várias intervenções 
públicas que fiz nunca mencionei o 
nome da empresa. Acusam-me até 
de ter passado nas redes sociais infor-
mações confidenciais de tecnologia. 
Falso. Essas informações estão dispo-
níveis a qualquer pessoa que as queira 
consultar.” 

A empresa quer retirar da questão 
a covid-19, mas também não é capaz 
de a contornar. “E assim, graças à 
descrita conduta do trabalhador ar-
guido, a empregadora passou a estar 
presente na comunicação social e nas 
redes sociais Instagram e Facebo-
ok não pela sua atividade e produtos 
fabricados e comercializados, mas 
sim relacionada à pandemia e a todos 
os constrangimentos e malefícios da 

mesma”, afirma-se na nota de culpa, 
substância do processo no Tribunal 
do Trabalho de Águeda, de onde se 
espera jurisprudência.

Na resposta enviada ao Expresso, a 
referida advogada, lança mesmo um 
desafio: “Deixa-se o repto para que, em 
abono da verdade, seja escrutinado o 
histórico de Pedro Simões, quer quan-
to ao seu percurso de vida, percurso 
profissional, contaminação da doença, 
alta hospitalar e a sua promoção social 
nas redes sociais.” 

A empresa não só o despediu ale-
gando justa causa, como também 
reclama uma “indemnização nunca 
inferior a €50 mil”. Os argumentos 
que conduziram ao seu despedimento 
envolvem formalmente o seu telemó-
vel e o seu computador profissionais, 
que a empresa diz terem sido usados 
em benefício pessoal, uma bicicleta 
elétrica, que Pedro Simões diz ter 
sido emprestada pela empresa para 
um evento, mas que a empresa diz 
ter “sido subtraída das instalações”, o 
mesmo acontecendo com uma câma-
ra GoPro. “Criaram um guião digno 
de um filme de Hollywood.”

Marcelo Serafim, advogado de 
Pedro Simões, diz não poder tecer 
comentários sobre o processo em 
apreço. Mas não deixa de o fazer em 
tese: “Parece-nos óbvio que se im-
põe a regra e o dever, por parte das 
entidades patronais deste país, de 
terem maior conhecimento sobre o 
que todos temos vindo a viver. Há 
empresas especialmente bem colo-
cadas para perceber a situação, por-
que, pela sua natureza exportadora, 
mantêm contactos com fornecedo-
res e clientes internacionais, como 
será o caso do local onde trabalhava 
Pedro Simões, com grande enfoque 
nos mercados italiano e espanhol. 
O que vejo nos casos que nos têm 
passado pelo escritório, é que mui-
tas entidades patronais procuraram 
maneiras de obstaculizar a presença 
dos trabalhadores nas empresas, não 
prolongando contratos a prazo, inici-
ando processos de despedimento e, 
em casos mais graves, com ações de 
responsabilidade civil.” 

É o caso de Pedro Simões. “Pelos ca-
sos que me passaram pelas mãos, não 
me parece que o verdadeiro funda-
mento invocado para a não renovação 
do contrato ou para o despedimento 
seja válido. O que na realidade está 
por trás, lamento dizer, é uma profun-
da ignorância do que é uma pandemia 
e os efeitos na vida de uma pessoa.”

O julgamento começou esta semana 
no Tribunal do Trabalho de Águeda. 
Segundo Pedro Simões, a empresa 
apresentou-lhe entretanto uma pro-
posta de acordo, em que concorda pa-
gar-lhe tudo o que tem direito até ao 
final do contrato. Porém, “esse acordo 
tem uma cláusula que me obriga a não 
falar da empresa e não ser associado a 
esta em qualquer circunstância”. Algo 
que Pedro Simões e o seu advogado 
entendem ser “uma espada sobre a 
sua cabeça para o resto da vida”. De 
momento pode ainda parecer estra-
nho, mas há vida depois da covid-19. 
Uns chamam-lhe desconfinamento. 
Outros, desemprego. 

sociedade@expresso.impresa.pt

NA BASE DA ACUSAÇÃO 
ESTÃO AS INTERVENÇÕES 
DE PEDRO NOS MEDIA  
E NAS REDES SOCIAIS 
SOBRE A SUA 
EXPERIÊNCIA  
ENQUANTO INFETADO

Segredo Pedro Simões, gestor de marketing, foi um dos primeiros 
infetados do país. O mediatismo do caso causou medo na empresa. 
Quando voltou, foi despedido por violação do dever de confidencialidade

Primeira demissão 
por covid chega  
a tribunal
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O secretário de Estado-adjunto do 
Trabalho e da Formação Profissional, 
explica que o vírus não pode ser um 
fator de influência na procura de em-
prego. Quem o usar como tal, está a 
praticar um ato discriminatório, avisa.

PP UmaPpessoaPquePhojePemPdiaPprocu-
rePtrabalhoPnumPCentroPdePEmpregoPéP
questionadaPsobrePsePestevePinfetadaP
comPaPcovid-19?P

 R O IEFP, ou qualquer entidade que 
proceda a recrutamento, não pode 
questionar ou pedir dados clínicos e, 
muito menos, utilizar eventual infor-
mação de saúde dos desempregados 
para o processo de ajustamento entre 
oferta e procura. Nas ofertas de em-
prego não pode haver critérios que 
constituam fator discriminatório dos 
candidatos, incluindo dados sobre a 
saúde do candidato. 

PP NestaPfase,PoPfactoPdePalguémPterPes-
tadoPinfetadoPePestar,PporPisso,PimuneP
nãoPpodePserPconsideradaPumaPvan-
tagem?

 R Ainda que o empregador considere 
relevante esta informação, não pode 
solicitá-la no processo de recrutamen-
to e seleção, nem esta questão pode 
ser critério no processo de contrata-
ção por ser um fator de discriminação.

PP ComoPencara,PnumPfuturoPpróximo,P
aPcriaçãoPdePumPpassaporteP“imunoló-
gico”?PÉPumaPhipótesePparaPPortugal?

 R Estas questões extravasam as com-
petências do Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, por 
ser matéria relacionada com a Saúde.

PP ComoPéPgarantidaPatualmentePaP
segurançaPnaPprocuraPdePempregoPeP
noPpróprioPtrabalho?P

 R Nesta fase de retoma gradual das 
atividades económicas, os candidatos 
a emprego inscritos que (re)iniciem a 
procura ativa devem privilegiar solu-
ções que não impliquem a deslocação 
às entidades empregadoras, através 
de meios digitais (por exemplo: res-
posta a ofertas de emprego disponí-
veis em portais de emprego, como o 
iefponline, candidaturas espontâneas 
por e-mail), ou, em alternativa, por 
correio. No caso de a procura ser pre-
sencial, devem recorrer a todos os 
cuidados de proteção individual que 
se encontram definidos. Relativamen-
te à segurança no trabalho, todas as 
empresas estão neste momento obri-
gadas a regras extraordinárias, ajus-
tadas a cada tipo de atividade, para 
garantir a segurança dos respetivos 
trabalhadores e clientes, além, natu-
ralmente, do recurso ao teletrabalho.

“Nenhuma entidade laboral 
pode pedir dados clínicos”

Miguel Cabrita Secretário de Estado-adjunto 
do Trabalho e da Formação Profissional

situação de risco clínico pre-
existente do cliente (doenças 
cardíacas, pulmonares ou em 
tratamento imunossupressor) 
pode agravar o prognóstico e/
ou acelerar a evolução da do-
ença”, acrescenta.

Em caso de resposta positiva 
“pode ser proposto um adia-
mento da subscrição do seguro 
por um período de 14 dias ou 
período superior se a situação 
o justificar. Estes casos são ra-
ros e na maioria das situações 
que nos têm surgido, utilizan-
do a informação disponibiliza-
da pelo cliente, a subscrição é 
aceite”, refere a mesma fonte.

Procedimento idêntico foi 
implementado na Ocidental 
Grupo Ageas. Segundo um 
responsável, as seguradoras 
tiveram de agir rapidamente, 
numa espécie de adaptação 
de contingência, circunscri-
ta ao problema enquanto este 
vigorar. “Qualquer fator que 
tenha em consideração o risco 
de vida de uma pessoa é consi-
derado na subscrição dos se-
guros de vida, tal como outras 
informações clínicas, como, 
por exemplo, a idade. Os vários 
fatores têm de ser avaliados 
com o peso e proporção de 
cada um.” Garante ainda que, 
até à data, “nenhum seguro 
de vida foi declinado devido à 
infeção por covid-19. Se algum 
caso estiver positivo, no mo-
mento de subscrição do seguro 
de vida, poderá ter de ser adi-
ado provisoriamente até que a 
situação clínica se esclareça”.

O despedimento de 
Pedro Simões de uma 

empresa de Águeda, 
após ter tido covid-19, 
começou a ser julgado 

esta semana
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Com o desconfinamento, 
a discriminação ameaça 
contagiar o mercado 
laboral. Ser imune  
pode ser uma vantagem  
no currículo

Segregação 
dos infetados 
começa  
a surgir

Os empregadores não podem 
despedir trabalhadores com 
base na covid-19, nem a doença 
pode ser um fator eliminatório 
na contratação, mas a discrimi-
nação silenciosa, em processos 
de contratação ou de demissão 
começa a evidenciar-se lenta-
mente no mundo do trabalho, 
à medida que a economia re-
abre ameaçada por uma crise 
anunciada. Entre os especia-
listas ouvidos pelo Expresso há 
unanimidade em duas coisas: 
a questão ainda não está cla-
ramente visível, mas estará. 
É como um vírus alojado na 
realidade, a entrar na fase de 
desconfinamento.     

O advogado António Garcia 
Pereira é contundente. “De 
alto a baixo no mercado laboral 
vive-se o império do medo. Não 
tenho nenhum caso no meu 
escritório de despedimento di-
retamente relacionado com a 
pandemia, mas já ouvi falar em 
casos. E vão multiplicar-se. Em 
todas as tentativas que fiz para 
que as pessoas se dispusessem 
a falar, invocam a mesma coi-
sa: ‘o mercado é pequeno’, ‘se 
isto se souber a minha empre-
sa vai queimar-me em futuras 
hipóteses de emprego’, ‘o novo 
empregador vai pedir carta de 
referências ou pelo menos vai 
querer saber onde estive an-
teriormente, se não sabe por 
mim que estive infetado vai 
saber por vias ínvias, designa-
damente através da Segurança 
Social’”, relata o especialista 
em direito de trabalho. 

Garcia Pereira não tem 
qualquer dúvida: “Incorre-se 
numa clara discriminação. Há 
questões da esfera pessoal dos 
trabalhadores, direitos de per-
sonalidade, onde o emprega-
dor não pode entrar, onde está 
legal e constitucionalmente 
proibido de interferir.”

Carlos Silva, secretário-geral 
da UGT, diz que à central sindi-
cal não chegou ainda qualquer 
caso de algum trabalhador 
despedido por ter estado con-
taminado com a covid-19. “O 
que também não surpreende. 
A larga maioria das empresas 
esteve fechada. Estamos a falar 
de mais de 30 mil infetados. Só 
agora é que se está a retomar 
alguma normalidade. Estou 
convencido que quando as coi-
sas ganharem escala, teremos 
certamente casos deste géne-
ro”, explica.

“Importante é lançar o alerta 
para que isto não possa acon-
tecer. Um cenário que faz logo 
pensar naquele filme, ‘Filadé-
fia’, quando foi o surto do HIV. 
Criou um anátema que levou 
anos a ultrapassar”, exemplifi-
ca o sindicalista. O alerta, opõe 
o medo à denúncia. “Quando 
um trabalhador for confron-
tado com uma pergunta deste 
âmbito tem de saber que não 
tem de responder a essa per-
gunta, mesmo que esta surja 
por acaso, numa entrevista de 
emprego ou noutra situação 
qualquer”. Se isto acontecer, 

“têm de denunciar. Estas per-
guntas têm um carácter anti-
ético e invasivo. Diria mesmo 
imoral. A linha de discrimina-
ção é muito fina”, remata o se-
cretário-geral da UGT.

Amândio da Fonseca, CEO 
da Egor, uma das maiores em-
presas de recrutamento no 
mercado de trabalho nacional, 
considera que “o tema é premo-
nitório de algo que vai ganhar 
volume nos próximos tempos”. 
Por enquanto, “desconheço 
qualquer situação na qual o es-
tatuto de ‘imune’ represente 
uma vantagem ou um incon-
veniente, mas creio que depen-
dendo da evolução da doença e 
da estabilidade da imunidade, 
possam surgir consequência 
positivas ou negativas no fu-
turo. Nesta fase em que o país 
se debate mais com a escala-
da do desemprego do que com 
o mercado do recrutamento, 
a preocupação parece incidir 
mais na prevenção de admissão 
de pessoas infetadas do que nas 
pessoas imunizadas, até porque 
estas representam ainda um 
número pouco significativo e 
provavelmente a maioria ainda 

está de baixa ou em recupera-
ção sanitária”, acrescenta.

Isabel Meireles, diretora de 
recrutamento e seleção da 
mesma empresa, coloca a ques-
tão numa realidade que parece 
paralela, mas não é: “Ainda 
que os dados mais recentes do 
INE (de abril) posicionem a 
taxa de desemprego em 6,3%, 
este indicador no cenário atual 
de mobilidade condicionada 
perde relevância. Para uma 
pessoa poder ser classificada 
como desempregada, tem de 
ter procurado ativamente em-
prego durante os últimos 30 
dias. Caso não o tenha feito, 
passa a estar classificada na 
população inativa”. 

Sobre o peso colateral da co-
vid-19 na contratação, a ques-
tão parece óbvia: “De acordo 
com a Comissão Nacional da 
Proteção de Dados, a informa-
ção pessoal relativa à saúde é 
sensível, reveladora de aspetos 
da vida privada do trabalhador, 
e por essa razão estão sujeitos 
a um regime jurídico especial-
mente reforçado de proteção. 
No seu cumprimento, a questão 
não se coloca em entrevistas de 
emprego na Egor.” No entanto 
isso não exclui a possibilidade 
da futura empresa emprega-
dora, no âmbito do processo 
de admissão, “solicitar a reali-
zação de exames de despiste à 
covid-19, ou testes serológicos, 
para garantir a segurança de 
funcionários e clientes”, expli-
ca Isabel Meireles. É a chama-
da pescadinha laboral, com um 
vírus de rabo na boca.

“EmPtodasPasPtentativasP
quePfizPparaPquePasP
pessoasPfalassem,P
invocamPqueP‘oP
mercadoPéPpequeno,P
sePistoPsePsouberPaP
empresaPvaiPqueimar-
-mePemPfuturasP
hipótesesPdePemprego’”
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NÚMEROS

58,9%
dos docentes apontaram falta 
de apoio do Ministério da 
Educação, num inquérito 
conduzido pela Fenprof

93,5%
dos professores consideram 
que o ensino à distância veio 
agravar as desigualdades 
entre os alunos

Joana Ascensão

Se não é tudo, quase tudo se re-
sume a dois documentos. O Ca-
lendário Escolar e o despacho 
onde estarão as diretrizes de Or-
ganização do Ano Letivo (OAL), 
como o número de alunos por 
turma, que só costumam sair 
em julho. Mas, ao contrário do 
que se prevê na transição do ano 
velho para o que há de vir, não 
têm tido grandes alterações nos 
últimos anos. Desta vez, porém, 
o ambiente que se vive à volta do 
tema é de tensão. As escolas e os 
professores acusam o Ministé-
rio da Educação de indisponibi-
lidade para os ouvir. A tutela só 
deverá anunciar as novas medi-
das depois de o atual ano letivo 
acabar. Contudo, o véu tem sido 
levantado aqui e ali.

Perentoriamente, as aulas 
começarão em setembro e, no 
bolso, o Governo tem uma es-
tratégia assente no ensino pre-
sencial, para o qual se esperam 
decisões relacionadas com o ta-
manho e o desdobramento das 
turmas e que implicam contra-
tar profissionais. Ao Expresso, 
o Ministério assume que “em 
caso de necessidade haverá con-
tratação de mais professores”. 
Não se sabe ao certo com que 
dinheiro. A ausência de refe-
rências à Educação nos sectores 
abrangidos pelo Orçamento su-
plementar (um balão de oxigé-
nio com verbas adicionais para 
os principais serviços públicos) 
deixa guardado para este sector 
um acréscimo de 400 milhões 
de euros, mas destinados exclu-
sivamente à escola digital. 

O dinheiro anunciado por 
António Costa no início do ju-
nho provém de fundos comu-
nitários — “razão pela qual não 
está inscrito no Orçamento 
suplementar”, explica a tutela 
— e faz parte de uma aposta do 
primeiro-ministro, prevista no 
Programa de Governo, já antes 
de o surto começar, para a “ace-
leração do processo de conec-
tividade e de digitalização das 
escolas”. Agora, o Ministério 
da Educação assume que esta 

necessidade se “adensa” com 
a pandemia, porque é preciso 
“assegurar o ensino à distância 
acessível a todas as famílias e 
regiões”, como referiu o primei-
ro-ministro.

“O problema é se acham que 
este sistema é o futuro”, diz 
Mário Nogueira, uma das vo-
zes mais críticas do silêncio do 
Governo quanto às diretrizes 
para o próximo ano letivo. O 
secretário-geral da Federação 
Nacio nal dos Professores (Fen-
prof ) assume faltar-lhe com-
preender se os 400 milhões de 
euros “são para substituir e re-
novar o parque tecnológico das 
escolas — e se for isso, é bem 
— ou para dar computadores 
a toda a gente, por forma a ter 
ensino à distância, que fica mais 
barato”. Tal como os profes-
sores, também os diretores de 
escolas públicas, representados 
por Filinto Lima, defendem o 
ensino à distância apenas “para 
uma situação de emergência, 
um remedeio”.

O Governo garante ao Ex-
presso ser “o objetivo primário 
que o próximo ano letivo pos-
sa acontecer presencialmente, 
em todos os níveis de ensino”, 
mas “outros cenários” estão a 
ser desenhados, “para que seja 
possível dar uma resposta con-
tundente a qualquer realidade 
que se afigure”, como a que 
aconteceu a 16 de março, quan-
do houve necessidade de fechar 
as escolas. 

Só que “é tarde”, aponta a 
Fenprof, que já se manifestou à 
frente do Ministério para ser ou-
vida, sem sucesso, e ameaça fa-
zê-lo novamente para a semana. 
“As escolas têm de se organizar 
e é absolutamente irresponsá-
vel por parte do Ministério da 
Educação não estar a discutir 
com ninguém.” Também a As-
sociação Nacional de Diretores 
de Agrupamentos e Escolas, 
na voz do diretor Filinto Lima, 
considera “importante que os 
despachos saiam o mais depres-
sa possível”, ou não estivessem 
previstas mudanças estruturais 
na organização das turmas e dos 
espaços escolares. “Se os alunos 

Governo preparado para 
contratar mais professores

Aulas começam em setembro com ensino presencial, em todos os níveis
tiverem de estar a um metro e 
meio de distância, numa sala 
tipo, as turmas deixam de ter 25 
a 30 alunos para ter 14”, anteci-
pa Mário Nogueira, crente de 
que uma das alterações funda-
mentais é a redução do número 
de alunos por turma. E se “as 
escolas já estão superlotadas, 
onde terão espaço para colocar 
todos os alunos?”, questiona Fi-
linto Lima.

Conteúdos não apreendidos 
serão prioritários

O despacho para a Organização 
do Ano Letivo terá também, na 
opinião de Filinto, “de reforçar 
as horas de crédito para as esco-
las”, definidas e geridas dentro 
da sua autonomia para contra-
tar professores que dão apoio 
aos alunos com mais dificulda-
des. E eles vão aumentar, ga-
rante Mário Nogueira, porque 
“há um conjunto não assim tão 
pequeno de défices de aprendi-
zagem dos alunos, de conteúdos 
que não foram consolidados” 
durante o ensino à distância. O 
método aumenta o fosso das de-
sigualdades entre alunos, defen-
deu Beatriz Imperatori, diretora 
executiva da UNICEF Portugal, 
e constataram 93,5% dos 3500 
docentes que responderam a 
um inquérito promovido pela 
Fenprof, no qual também se 
confessaram exaustos. Mais de 
metade (54,8%) dos inquiridos 
admite não ter conseguido con-
tactar os seus alunos através da 
internet.

O Governo sabe que o ensino 
presencial “é o que mais mini-
miza as desigualdades sociais 
existentes” e é por isso que, as-
segura, as estratégias estudadas 
terão como pilar a “recuperação 
de aprendizagens, para mitigar 
as assimetrias criadas durante 
este surto epidemiológico”. Mas 
mesmo que setembro presen-
teie o país com uma situação 
epidemiológica controlada, o 
próximo ano letivo não será 
igual aos outros e terá o Mi-
nistério da Educação sob uma 
constante prova.

jascensao@expresso.impresa.pt

Escolas fecharam a 16 de 
março e só reabriram para 
o pré-escolar, 11º e 12º anos 
FOTO MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

FRASES

“Medidas a anunciar 
que envolvam 
necessidade de 
novos recursos  
terão os docentes 
necessários para  
a sua concretização”
Ministério da Educação

“É absolutamente 
irresponsável por 
parte do Ministério 
não estar a discutir 
com ninguém”
Mário Nogueira
Secretário-geral da Fenprof
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Plano para  
reabrir escolas
Depois do encerramento das 
aulas, o Governo vai apresen-
tar um plano para o ano leti-
vo 2020/2021 onde, além da 
maior informatização, com 
a compra de computadores 
e a digitalização de manuais, 
haverá um programa para a 
reabertura de todos os ciclos 
de ensino. A intenção é que 
seja o mais parecido possí-
vel com o habitual. O plano 
contará ainda com uma parte 
sobre recuperação curricular 
de matérias que este ano te-
nham sido menos lecionadas.

Fusão junta SRS  
Advogados e AAA
A sociedade de advogados 
SRS, liderada por Pedro Re-
belo de Sousa, vai juntar-se 
à AAA — Sociedade de Advo-
gados, de que Dulce Franco, 
antiga secretária de Estado 
do Governo de Durão Barro-
so, é sócia fundadora. A fusão 
deverá estar concluída no se-
gundo semestre do ano.

Reflexão sobre  
discurso político  
da pandemia
O Presidente da República 
fez pressão para que a reu-
nião de líderes políticos com 
epidemiologistas, na próxima 
quarta-feira, seja sobre o dis-
curso político da pandemia.

Rio renova  
‘governo sombra’
O líder do PSD mudou mais 
de metade dos membros do 
seu Conselho Estratégico. 
Antigos governantes, depu-
tados e independentes são 
agora aposta, com o objetivo 
de alargar a rede de influên-
cia e integrar propostas de 
todo o país.

24h

Traficantes 
de pessoas já 
operam rota 
Marrocos- 
-Algarve P18

INE avança 
com 
inquérito 
sobre origem 
racial P17

24
atos médicos 
que deve 
evitar P20

ÍNTIMO No centenário do nascimento de Amália Rodrigues, um novo olhar sobre a diva maior da música portuguesa. 
Um retrato feito a partir de imagens raras e textos confessionais de quem privou e trabalhou com a voz que continua 
a encher a terra, o mar e o céu. Uma voz que conquistou o mundo, mas que foi crucificada em Portugal quando ousou 
cantar versos de Camões. ESPÓLIO DE THURSTON HOPKINS/GETTY IMAGES R22 

AS HISTÓRIAS 
POR CONTAR 
DE AMÁLIA

Leão chama 
esquerda 
para discutir 
plano de 
Costa Silva

António Costa quer que 
o Plano de Recuperação 
Económica tenha apoio 
da ‘geringonça’ com o 
“horizonte da legislatura”

Depois de os partidos terem 
rejeitado encontrar-se com o 
consultor do Governo que vai 
propor o Plano de Recupera-
ção Económica, o ministro das 
Finanças vai reunir-se com BE, 
PCP e PAN para lançar as bases 
de um apoio a esses projetos até 
2023, o que também passa pela 
aprovação de orçamentos. P12

Governo pronto  
para contratar  
mais professores
O Ministério da Educação, pressionado a 
apresentar diretrizes para o novo ano letivo, 
admite vir a contratar mais docentes P23

Vaga  
de jovens  
infetados 
preocupa 
médicos

Relaxamento provoca 
internamento de 
doentes mais novos 
e com manifestações 
complexas da infeção P22

País sai  
do estado  
de calamidade 
com Lisboa  
em dúvida P8

Comércio  
pede aumento 
de lotação,  
DGS recusa P10

Norte quer travar 
injeção de dinheiro 
público na TAP
> Associação Comercial do Porto recorre a 
providência cautelar para suspender a injeção 
de €1,2 mil milhões e contesta alegados 
privilégios dados a Lisboa > Intransigência da 
gestão justifica recurso a tribunais > Neeleman 
recusa condição para empréstimo do Estado P14eE13

Rui Rio 
“Estado  
deve 
assumir já o 
controlo da 
companhia”

www.mantovani.pt

CONFIANÇA FEITA DE CERTEZAS. cgd.pt

AGROCAIXA

O NOVO CRÉDITO PARA UM PAÍS QUE CONTA COM A AGRICULTURA.
CAIXA INVEST AGRO
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INVESTIMENTO

Portugal 
capta 1110 
novos postos 
de trabalho 
apesar da 
pandemia

Em 2020, já foram angariados  
12 novos investimentos de capital 
estrangeiro e há mais  
91 investidores, de 26 países,  
em processo de decisão

Joana Nunes Mateus

O mais recente investimento 
direto estrangeiro a ser angari-
ado por Portugal é um centro 
de competências oriundo de São 
Francisco. A este somam-se mais 
seis centros de competências e 
dois centros de serviços nas áreas 
financeira, dos recursos huma-
nos, das compras (procurement) 
ou das tecnologias de informa-
ção e comunicação (TIC) e mais 
três novas unidades industriais 
do calçado, de equipamento e 
da canábis para fins medicinais.

Tudo somado, são 12 as inten-
ções de investimento estrangei-
ro angariadas a favor de Portugal 
desde o arranque de 2020, nove 
das quais já depois da pandemia 
de covid-19. O capital vem, so-
bretudo, da Alemanha, da Suíça 
e dos EUA, mas também do Ca-
nadá, do Brasil, da Dinamarca e 
da vizinha Espanha, e pretende 
criar mais de 1110 novos postos 
de trabalho em Portugal.

“Se os investidores estran-
geiros continuam a escolher 
Portugal na área dos serviços 
ou da indústria, se continuam 
a apostar em Portugal mesmo 
nestas circunstâncias de eleva-
da incerteza, então a verdade é 
que o nosso país manteve intac-
tos os atributos que o tornam 
um destino competitivo para 
a fixação de novas atividades 
económicas”, diz o secretário de 
Estado da Internacionalização, 
Eurico Brilhante Dias.

Ao talento dos recursos hu-
manos, à qualidade das in-
fraestruturas e da conectividade 

e aos incentivos fiscais e demais 
apoios à instalação no país, o 
governante acrescenta um fa-
tor cada vez mais decisivo para 
a angariação de investimento 
direto estrangeiro (IDE): “Por-
tugal acaba de ser novamente 
considerado o país mais seguro 
da União Europeia e o terceiro 
mais seguro do mundo. E esta 
dimensão da segurança ganhou 
agora uma nova perspetiva, que 
é a segurança sanitária. O país 
demonstrou uma rápida capa-
cidade de reação à pandemia. 
Devemos aproveitar o facto de 
ter passado bem esta primeira 
vaga, mesmo do ponto de vista 
institucional, enquanto país que 
se organizou para responder a 
um evento completamente ines-
perado”, destaca Brilhante Dias.

No novo contexto de rein-
dustrialização europeia pós-co-
vid-19, os critérios de risco do 
país e da proximidade geográ-
fica passaram a ter mais peso 
no processo de decisão dos in-
vestidores estrangeiros, sobre-

tudo na instalação de projetos 
de cariz industrial (green field) 
destinados a encurtar as cadeias 
de valor.

Foi precisamente para infor-
mar o mundo destas vantagens 
que o Governo lançou o progra-
ma de promoção internacional 
#PortugalOpenforBusiness. 
“Isto significa que estamos 
abertos aos negócios, ao inves-
timento, e que as nossas em-
presas estão abertas para res-
ponderem às encomendas dos 
clientes internacionais”, explica 
Brilhante Dias. “É isso que esta-
mos a comunicar: que estamos 
a trabalhar e que continuamos a 
ser escolhidos por investidores 
internacionais de origens muito 
diversificadas.”

26 países interessados

Em 2020, Portugal despertou a 
atenção de investidores de ori-
gens não habituais, tais como 
a África do Sul, a Estónia, a 
Turquia, a Ucrânia, a Irlanda 

e o Irão. E esta campanha in-
ternacional será relevante para 
Portugal convencer vários dos 
potenciais investidores que já 
tem em carteira. “No nosso pi-
peline temos 91 investidores, de 
26 países, que estão a ser acom-
panhados nos seus processos 
de decisão”, diz Brilhante Dias.

No seu conjunto, estes 91 in-
vestidores tencionam criar mais 
de 9800 postos de trabalho. Me-
tade deles começou a analisar o 
destino Portugal como localiza-
ção potencial de novos investi-
mentos desde janeiro de 2020. 
E 25 já depois de 2 de março.

Antes da pandemia, o país es-
tava a bater sucessivos recordes 
na angariação de IDE. O balanço 
dos dois últimos anos revela que 
os investidores que mais esco-
lhem Portugal para instalar os 
seus projetos vêm de França, da 
Alemanha, dos EUA, do Reino 
Unido, da Bélgica, do Japão, de 
Itália, da Suíça, do Brasil, do Ca-
nadá, de Espanha ou da Suécia.

economia@expresso.impresa.pt

Os critérios de 
risco do país e da 
proximidade geográfica 
passaram a ter mais 
peso nas decisões 
dos investidores 
estrangeiros

“Estamos abertos aos negócios e ao investimento”, diz o secretário de Estado da Internacionalização FOTO ANTÓNIO PEDRO FERREIRA

Seguros de 
crédito? Está 
resolvido!

O secretário de Estado da 
Internacionalização 
considera que o problema 
da redução das coberturas 
dos seguros de crédito que 
tanto preocupava as 
exportadoras “já está 
resolvido”. Brilhante Dias 
explica que “os protocolos 
foram assinados ainda pelo 
meu antigo colega, Ricardo 
Mourinho Félix”, o 
secretário de Estado 
Adjunto e das Finanças de 
Mário Centeno que com ele 
cessou funções esta 
semana. “A solução 
encontrada é bastante 
competitiva, porque cobre 
até 90% do risco”, 
acrescenta.
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OPINIÃO PESSOAS

Inflação  
ou não?
RICARDO REIS E5

Regresso  
a 2013
PAULO NÚNCIO E29

Pão e circo
LUÍS MARQUES E10

O desajeitado truque orçamental  
que o Governo usou no Parlamento  
FRANCISCO LOUÇÃ E5

FATURA DO NOVO BANCO 
Custo para o Fundo de 
Resolução ainda pode 
aumentar com cláusulas 
fixadas na venda ao fundo 
Lone Star em 2017 E9

ENTRADA DE CAPITAL 
ESTRANGEIRO Portugal já 
captou este ano 12 projetos 
de investimento que vão 
criar 1110 empregos. E há 
mais na calha E15

> Frederico  
Falcão  
é o novo  
presidente da 
ViniPortugal 
E27

> Dicas 5 estratégias 
para gerir melhor o 
tempo de trabalho E27

Fábricas antigas 
renascem 
como hotéis e 
supermercados E18

Pandemia  
arrasa moda  
dos espaços  
de coworking E20

“PODEM INVESTIGAR. 
NÃO TEMO PELAS 

MINHAS DECISÕES”
Em entrevista, o secretário  
de Estado da Energia, João 

Galamba, fala da EDP, energia 
solar, hidrogénio... e PSD E10
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Impasse no 
acordo entre 
privados e 
Estado na TAP

Estado quer transformar 
empréstimos de acionistas 
privados em capital da 
companhia, mas está  
a enfrentar resistência

A TAP continua à espera dos 
milhões do plano de resgate. A 
travar o acordo está essencial-
mente um empréstimo da Azul, 
de Neeleman, no valor de €90 
milhões, que o Estado quer 
transformar em capital. E13

Centeno 
criticou BCE, 
agora pode  
lá entrar

Se for governador  
do Banco de Portugal,  
o ex-ministro das Finanças 
vai trabalhar com 
supervisores que nomeou

Subindo à liderança do super-
visor, Mário Centeno vai ter 
assento no Conselho do Banco 
Central Europeu, ao lado de 
Christine Lagarde. Como mi-
nistro, atacou a sua posição na 
reforma da supervisão. E8

Covid-19 
ameaça 
roubar mais  
de 40% ao PIB

Perda acumulada poderá 
ser mais grave do que na 
crise financeira. Centeno 
deixa contas dos tempos 
da troika a João Leão

Cenário mais negativo do Ban-
co de Portugal aponta para 
queda acumulada do PIB supe-
rior à da década que se seguiu à 
crise financeira. Défice dispara 
para níveis que não se viam des-
de o resgate. E6

Lay-off está 
a chegar ao 
fim. O que vai 
acontecer?

Regime termina para  
a maioria das empresas. 
Governo já aprovou novas 
medidas para conter 
desemprego

Três meses, 850 mil traba-
lhadores e 105 mil empresas. 
Lay-off simplificado termina 
na próxima semana, mas o im-
pacto no desemprego não será 
imediato. Novas medidas deve-
rão garantir efeito travão. E24

Empresas pedem mais 
dinheiro para executar 
Portugal 2020

> Associações alertam que há projetos que podem ficar pelo 
caminho ou nem sair do papel dos €11 mil milhões já aprovados  
> AEP defende subida da taxa de cofinanciamento para mais de 90% E16

Saudades de um golo, de vibrar 
e viver o futebol?

A Champions traz de volta 
mais vida com emoção.

Banco Oficial da UEFA Champions League
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Despedimentos A suspensão temporária de contratos foi a ‘arma’ da Europa para travar a escalada do desemprego. Em 
Portugal, o lay-off termina este mês para a maioria das empresas. Economistas admitem subida do desemprego, mas não já

E depois do lay-off ?

Textos Cátia Mateus

P
ara a generalidade das 
empresas, o regime ex-
cecional de lay-off sim-
plificado, criado pelo 
Governo português 
para travar a escalada 
do desemprego como 
resultado da crise ge-
rada pela covid-19, ter-

mina no final deste mês. A partir de 
julho ficará apenas disponível para 
um grupo restrito de empresas cuja 
atividade se mantenha encerrada por 
imposição legal. Governo, empresá-
rios e economistas do trabalho têm 
destacado a eficácia do mecanismo 
na contenção do desemprego, pese 
embora a perda de rendimentos dos 
trabalhadores, que também penaliza 
a economia. A questão que agora se 
impõe é se, terminado o lay-off e a 
obrigatoriedade imposta às empresas 
de não despedir durante dois meses, 
o desemprego vai ou não disparar. E 
nisto os economistas são cautelosos. 
O desemprego vai subir, não restam 
dúvidas. Mas não será imediato, nem 
já em setembro, embora existam indi-
cadores preocupantes.

Há menos consenso sobre o impac-
to imediato do final do lay-off sim-
plificado nas contas do emprego do 
que havia sobre a sua eficácia para 
travar a escalada do desemprego. O 
mecanismo já se tinha revelado um 
sucesso na Alemanha, durante a crise 
de 2008/2009. “Na altura, a queda do 
PIB alemão foi muito superior à nossa, 
mas a nossa recuperação em matéria 
de desemprego foi muito mais lenta”, 
refere o economista João Cerejeira, 
recordando que já então a Alemanha 
tinha recorrido ao lay-off para sal-
vaguardar postos de trabalho, o que 
lhe permitiu recuperar mais rapida-
mente assim que a economia voltou 
a funcionar.

E é o que se espera que aconteça 
agora em Portugal e nos restantes pa-
íses que apostaram no financiamento 

da suspensão de contratos para travar 
o desemprego (ver texto ao lado). Mas 
quer João Cerejeira quer o econo-
mista e ex-presidente do Instituto do 
Emprego e Formação Profissional, 
Francisco Madelino, admitem que 
nada neste processo é linear, até por-
que os indicadores já aconselham à 
prudência nas projeções.

Desde março e até 15 de julho, mais 
de 105 mil empresas foram apoiadas 
pelo regime de lay-off simplificado, 
abrangendo um total de 850 mil tra-
balhadores. Dessas, só 87 mil (82%) 
pediram prorrogação do apoio, que 
na segunda fase já só abrangeu pouco 
mais de 550 mil profissionais. Du-
rante este período, os indicadores do 

desemprego registado — medido pelo 
número de desempregados inscritos 
nos centros de emprego — foi aumen-
tando progressivamente, embora se 
mantenha abaixo da última crise.

Despedimentos coletivos  
já preocupam

E este não é o único sinal de alerta. 
Nos primeiros 15 dias de junho, o nú-
mero de trabalhadores abrangidos 
por despedimentos coletivos (655) já 
supera o contabilizado durante todo 
o mês de maio. Se considerarmos os 
despedimentos coletivos iniciados 
desde o início da pandemia, os profis-
sionais abrangidos (3309) são apenas 

menos 600 do que os contabilizados 
ao longo de todo o ano de 2019 e me-
nos 2213 do que em 2009, durante a 
crise financeira mundial.

Indicadores que deixam os econo-
mistas sob alerta, mas que estão em 
linha com as previsões do Governo 
para o desemprego. O ano deverá 
fechar, nas contas de António Cos-
ta, com uma taxa de desemprego de 
9,6%, ultrapassando meio milhão de 
pessoas, o que compara com os 6,5% 
de 2019. Uma taxa entre 9% e 10% 
(como a que consta das previsões do 
Banco de Portugal, esta semana di-
vulgadas) é “perfeitamente realista” 
para João Cerejeira. Mas o econo-
mista não antecipa que este aumento 
seja evidente já em setembro, imedi-
atamente após a vigência do lay-off. 
“Terá ainda um efeito residual no 
terceiro trimestre”, admite, acres-
centando que o principal impacto 
no desemprego virá, no quarto tri-
mestre, das empresas exportadoras e 
mais viradas para o exterior. “Muitas 
sairão do lay-off e não conseguirão 
rapidamente recuperar os níveis pré-
-crise, sendo forçadas a redimensio-
nar estruturas.”

Francisco Madelino corrobora. 
Tanto mais que para o economista, 
as medidas do Plano de Estabilização 
Económica e Social aprovadas “terão 
um feito benéfico sobre o emprego”. 
A eventual escalada do desemprego, 
diz, está dependente da velocidade 
da retoma. “Tivemos uma crise, con-
gelámos a economia com o lay-off e 
o que vai ditar agora o impacto real 
no desemprego é a celeridade do des-
congelamento”, reforça. A velocidade 
de implementação das medidas do 
PEES, admite, “será crítica para a 
evolução do desemprego no país, a 
partir de setembro”. Mas João Cere-
jeira lança um alerta: “Ao congelar 
despedimentos também se travam no-
vas contratações”, abrindo caminho a 
uma estagnação do mercado laboral 
que pode, também ela, ter efeitos ne-
fastos a médio prazo.

cmateus@expresso.impresa.pt

Fim do lay-off não terá tradução imediata na subida do desemprego. Principais impactos dependem da velocidade da retoma FOTO TIAGO MIRANDA

EMPREGO

COMO A EUROPA TENTA 
TRAVAR O DESEMPREGO

Em maio, 26% dos 160 milhões de 
trabalhadores de países da União 
Europeia estavam abrangidos por 
algum tipo de suspensão temporária 
de contrato de trabalho. São 42 
milhões de trabalhadores cujos 
rendimentos ficaram dependentes de 
regimes similares ao lay-off 
simplificado adotado em Portugal. As 
contas são do European Trade Union 
Institute (ETUI), o instituto sindical 
europeu, que admite que o número 
excede em muito o da crise financeira 
de 2008. Ainda assim, e apesar de 
retirar rendimento aos trabalhadores, 
admite o ETUI, o lay-off tem sido eficaz 
para travar despedimentos e uma 
escalada repentina do desemprego 
semelhante à que ocorreu nos Estados 
Unidos. Mas esta não é a única 
estratégia para conter o desemprego.

Alemanha
O Governo assegura um apoio 
equivalente a 80% do salário de 
trabalhadores em regime de redução 
de horário [similar ao lay-off], mas 
também tem subsídios previstos para 
micro ou pequenos empresários, num 
montante previsto de €50 mil milhões, 
além de apoios à liquidez das empresas 
e um reforço do sistema de proteção 
social para quem garante o seu 
autoemprego.

França
Criou um plano de redução de horário 
(chômage partiel), no qual o Estado 
paga 70% dos salários. Criou também 
um fundo solidário (até €1500 
mensais) para micro e pequenos 
empresários e trabalhadores por 
conta própria, entre outras medidas 
de apoio às famílias.

Espanha
O regime de suspensão temporária de 
contrato ou horário criado pelo 
Governo (também de acesso 
simplificado) prevê o pagamento de 
70% dos salários aos trabalhadores. O 
país criou vários apoios sociais para 
profissionais e empresas, como o 
direito a subsídio de desemprego 
(mesmo sem contribuições regulares) 
ou a isenção de contribuições sociais.

Dinamarca
Assegurou o salário a 100% para 
trabalhadores em redução de horário, 
reforçou proteção no desemprego e 
na saúde, criou apoios para 
freelancers e microempresários, 
flexibilizou contratos de trabalho e 
mecanismos específicos para 
trabalhadores fortemente afetados 
pela pandemia.

Holanda
Empresas com quebras de faturação 
superiores a 20% têm apoio estatal no 
pagamento de 90% do salário dos 
trabalhadores, desde que não 
despeçam. Há também medidas de 
apoio a trabalhadores em nome 
individual e de sectores como a 
hotelaria e o turismo, entre vários 
apoios fiscais.

Itália
Aprovou um regime de suplemento 
salarial para os profissionais das 
regiões mais afetadas; um apoio de 
€500 mensais, por três meses, para 
trabalhadores independentes; 
comparticipação salarial para a 
manutenção de postos de trabalho 
em microempresas que coloquem 
trabalhadores em redução de horário; 
apoios fiscais para famílias e 
empresas, entre outros.

NOTA: Dados relativos a maio e junho abrangem apenas desempregados registados  
no continente; dados de junho abrangem inscrições contabilizadas até dia 15

EVOLUÇÃO DO DESEMPREGO REGISTADO
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Impasse no 
acordo entre 
privados e 
Estado na TAP

Estado quer transformar 
empréstimos de acionistas 
privados em capital da 
companhia, mas está  
a enfrentar resistência

A TAP continua à espera dos 
milhões do plano de resgate. A 
travar o acordo está essencial-
mente um empréstimo da Azul, 
de Neeleman, no valor de €90 
milhões, que o Estado quer 
transformar em capital. E13

Centeno 
criticou BCE, 
agora pode  
lá entrar

Se for governador  
do Banco de Portugal,  
o ex-ministro das Finanças 
vai trabalhar com 
supervisores que nomeou

Subindo à liderança do super-
visor, Mário Centeno vai ter 
assento no Conselho do Banco 
Central Europeu, ao lado de 
Christine Lagarde. Como mi-
nistro, atacou a sua posição na 
reforma da supervisão. E8

Covid-19 
ameaça 
roubar mais  
de 40% ao PIB

Perda acumulada poderá 
ser mais grave do que na 
crise financeira. Centeno 
deixa contas dos tempos 
da troika a João Leão

Cenário mais negativo do Ban-
co de Portugal aponta para 
queda acumulada do PIB supe-
rior à da década que se seguiu à 
crise financeira. Défice dispara 
para níveis que não se viam des-
de o resgate. E6

Lay-off está 
a chegar ao 
fim. O que vai 
acontecer?

Regime termina para  
a maioria das empresas. 
Governo já aprovou novas 
medidas para conter 
desemprego

Três meses, 850 mil traba-
lhadores e 105 mil empresas. 
Lay-off simplificado termina 
na próxima semana, mas o im-
pacto no desemprego não será 
imediato. Novas medidas deve-
rão garantir efeito travão. E24

Empresas pedem mais 
dinheiro para executar 
Portugal 2020

> Associações alertam que há projetos que podem ficar pelo 
caminho ou nem sair do papel dos €11 mil milhões já aprovados  
> AEP defende subida da taxa de cofinanciamento para mais de 90% E16

Saudades de um golo, de vibrar 
e viver o futebol?

A Champions traz de volta 
mais vida com emoção.

Banco Oficial da UEFA Champions League
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AVIAÇÃO

TAP: impasse nas negociações 
entre Estado e acionistas privados
Governo quer conversão em capital de empréstimos de acionistas, mas não há acordo

Anabela Campos  
e Pedro Lima

As negociações entre o Esta-
do e os acionistas privados da 
TAP, David Neeleman e Hum-
berto Pedrosa, no âmbito do 
plano de resgate da compa-
nhia aérea estão num impasse. 
O Governo quer que os priva-
dos convertam em capital em-
préstimos feitos à TAP por eles 
próprios ou por empresas por 
si participadas, mas não está 
a haver entendimento neste 
ponto. Por isso o acordo para o 
empréstimo estatal de até um 
máximo de €1,2 mil milhões 
não avança.

Em causa está essencial-
mente, segundo apurou o 
Expresso, um empréstimo 
obrigacionista feito à TAP 
pela Azul — companhia aérea 
brasileira da qual o empre-
sário norte-americano David 
Neeleman é acionista e onde 
tem bastante influência, ape-
sar de ter vindo a reduzir a 
sua participação — no valor de 
€90 milhões. Empréstimo que 
o Governo quer que seja ago-
ra transformado em capital. 
Desta forma, a TAP reduziria 
a dívida, ao mesmo tempo que 
deixava de pagar à Azul uma 
taxa de juro de 7,5%.

Ora é precisamente esta re-
muneração atraente que a Azul 
não quer perder. Mas não é só 
isso: Neeleman e Humberto 
Pedrosa, que têm 45% da com-
panhia, entregaram dinheiro à 
empresa através de prestações 
acessórias e o Governo quer 
que também isso seja conver-
tido em capital, em condições 
que estes ainda não aceitaram.

Entrada do empréstimo previsto no 
plano de regaste da TAP continua à 

espera de um acordo entre o Estado e 
os acionistas privados FOTO NUNO BOTELHO

Por outro lado, a saída de 
João Nuno Mendes — o gestor 
que liderava o grupo de traba-
lho destinado a delinear uma 
solução para a TAP — para o 
cargo de secretário de Estado 
das Finanças terá também co-
locado as negociações em sus-
penso. O Expresso questionou 
o Governo se o gestor, ex-pre-
sidente da Águas de Portugal, 
será ou não substituído, mas 
não obteve qualquer resposta. 
Já a Parpública, a empresa es-
tatal que gere as participações 
do Estado e detém 50% da 
TAP, apenas diz que “integra 
o grupo de trabalho designado 
pelo Governo”.

Há outra questão que tam-
bém não está fechada e que 
diz respeito à possibilidade de 
dentro de seis meses, quando 
a TAP não conseguir pagar 
o empréstimo que o Estado 
se prepara para lhe conceder 
e tiver de avançar para uma 
reestruturação, o crédito atri-
buído pelo Estado se trans-
formar em capital público. O 
que, a acontecer, levaria a um 
aumento da participação esta-
tal e a uma fortíssima diluição 
do capital privado.

O novo ministro das Finan-
ças, João Leão, não se enco-
lheu esta semana na sua pri-
meira intervenção pública e 
na discussão do Orçamento 
Suplementar mostrou o ca-
minho a seguir na TAP. “O 
Estado deve intervir com vi-
gor e preocupação na gestão 
da TAP.” E deu mais um passo 
no esclarecimento sobre o fu-
turo da companhia, admitin-
do que, no âmbito do plano 
de reestruturação, ao fim de 
seis meses o empréstimo do 

Estado pode transformar-se 
em capital. “Terminado esse 
auxílio, segue-se um progra-
ma de reestruturação em 
que a TAP tentará encontrar 
novo capital”, disse. “Nesse 
quadro do programa de re-
estruturação, pode estar em 
equação a conversão de parte 
do empréstimo do Estado em 
capital.”

Reforço do poder  
é consensual

A expectativa de que já hou-
vesse um acordo nesta altura 
era elevada, atendendo à situa-
ção financeira complicada que 
a TAP está a viver por causa  
da pandemia de covid-19. Os 
acionistas privados aceitam a 
condição imposta pelo Estado  

para reforçar o seu poder na 
empresa através do conselho 
de administração, que pas-
sará a ter mais poder face à 
comissão executiva, contro-
lada apenas pelos privados. 
No conselho de administração 
é o Estado que tem a última 
palavra, pelo que a partir do 
momento em que este órgão 
passe a ter poder de decisão 
sobre matérias relevantes re-
lacionadas com a empresa, 

como investimentos ou ques-
tões laborais, será o Governo 
a ditar a estratégia — ou pelo 
menos a influenciá-la.

A ajuda à TAP está no centro 
do debate político. Rui Rio foi 
duro e pôs o dedo na ferida. 
O orçamento da TAP (€946 
milhões) é “quase o dobro do 
destinado ao Serviço Nacio-
nal de Saúde (€504 milhões)”, 
criticou. Atirou ainda: “A TAP 
não se pode tornar num outro 
Novo Banco, um buraco negro 
que vai sugando os impostos 
dos já tão massacrados contri-
buintes.”

Entretanto, quatro sindica-
tos estiveram reunidos com a 
administração, da qual rece-
beram a garantia de que tudo 
será feito para evitar despedi-
mentos na empresa, que tem 
cerca de 10 mil trabalhadores. 
O próprio Governo veio alivi-
ar a pressão. O ministro das 
Infraestruturas, Pedro Nuno 
Santos, garante que não é ine-
vitável que haja despedimen-
tos para reestruturar a TAP.

Não há, no entanto, dúvidas 
de que haverá uma reestrutu-
ração pesada, que inclui cortes 
de aviões e rotas, e com isso 
arrastará trabalhadores. É um 
destino ditado pelo facto de 
esta ajuda pública estar a ser 
concedida fora do quadro de 
exceção aberto por Bruxelas 
por causa da covid-19. E, ape-
sar das garantias dadas pelo 
Governo de que os despedi-
mentos não são inevitáveis, 
os trabalhadores da TAP e os 
seus representantes, assim 
como os órgãos de gestão, 
assumem esse cenário como 
altamente provável.

acampos@expresso.impresa.pt

Governo garante que 
os despedimentos 
não são inevitáveis, 
mas na empresa  
esse cenário é 
considerado 
altamente provável

A pandemia obrigou mais 
de 18 mil aviões a ficarem 
parados em centenas  
de aeroportos um pouco 
por todo o mundo

Já há 
menos 
aviões
em terra

Pela primeira vez desde a fase 
mais crítica da pandemia, 
sensivelmente entre o final 
de março e o início do mês 
de abril, que há mais aviões a 
voar do que em terra.

A meio desta semana, a base 
de dados internacional do 
sector da aviação, a Cirium, 
identificou o regresso ao ativo 
de mais algumas centenas de 
aviões comerciais de passa-
geiros, passando assim a estar 
operacionais 13.484 aviões, 
contra 12.717 que ainda con-
tinuam estacionados — dados 
da passada quarta-feira — em 
centenas de aeroportos um 
pouco por todo o planeta.

O marco desta semana as-
sinala, assim, a primeira vez 
em dois meses em que a pro-

porção de aeronaves estacio-
nadas ficou abaixo dos 50%, 
depois de esse valor ter sido 
largamente excedido no final 
de março, quando todas as 
grandes companhias aéreas 
mundiais não tiveram outra 
alternativa senão parar uma 
grande parte ou mesmo a to-
talidade das respetivas frotas 
perante o colapso da procura 
gerado pela disseminação da 
pandemia.

Em abril, dois terços dos 
aviões estavam parados

O impacto da crise do corona-
vírus atingiu o pico em mea-
dos de abril, quando a base 
de dados da Cirium reportava 
quase dois terços dos aviões a 

jato de todo o mundo total-
mente inativos.

Dos 4221 aviões que cru-
zavam os céus europeus no 
dia 20 de janeiro de 2020, 
passou-se para apenas 752 
exatamente três meses de-
pois. A 20 de abril, as poucas 
centenas de voos registados 
pelo Flightradar 24 eram so-
bretudo missões de repatria-
mento realizadas por vários 
países europeus, mas também 
transporte de carga e, em es-
pecial, algumas missões de 
transporte de material médi-
co de apoio aos doentes com 
covid-19.

Esta semana,  os  voos 
rastrea dos por categorias de 
aviões widebody (de corredor 
duplo), narrowbody (corre-

dor único) ou mesmo peque-
nos jatos regionais estavam 
70% abaixo do que se regis-
tava em igual período do ano 
passado.

Já em matéria de horas de 
voo totais, a quebra homólo-
ga é de mais de três quartos, 
segundo os dados apurados 
pela Cirium, sendo de destacar 
que as aeronaves que agora se 
encontram ao serviço estão a 
ser utilizadas a taxas signifi-
cativamente mais baixas que 
o normal. O número médio de 
horas diárias de voo em cada 
sete dias, por aeronave, é de 
pouco mais de seis, claramen-
te abaixo das nove, em média, 
registadas no início de janeiro.

Vítor Andrade
vandrade@expresso.impresa.pt

Resgate  
da Lufthansa  
em risco

Não é ainda certo que a 
companhia alemã 
Lufthansa vá receber o 
auxílio de Estado de €9 
mil milhões já autorizado 
por Bruxelas. É que há 
acionistas da companhia 
que estão desconfortáveis 
com as condições 
impostas em troca desta 
ajuda, nomeadamente 
com a entrada do Estado 
alemão, que ficará com 
uma participação de 20%. 
Situação que levará a 
uma diluição da posição 
dos atuais acionistas. 
Heinz Thiele, um dos 
homens ricos da 
Alemanha e que assumiu 
ter 15% da Lufthansa, já 
veio dizer que poderá 
votar contra o plano de 
resgate na assembleia 
geral de 25 de junho e que 
quer que sejam 
procuradas alternativas à 
ajuda pública. Com a 
paragem dos aviões, a 
Lufthansa está a perder 
um milhão de euros de 
receitas por hora. E a 
companhia já veio dizer 
que nos próximos três 
anos irá precisar de 
menos um piloto em sete 
e menos um tripulante 
em seis. A Lufthansa está 
a negociar com os 
sindicatos a saída de 22 
mil trabalhadores.
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Impasse no 
acordo entre 
privados e 
Estado na TAP

Estado quer transformar 
empréstimos de acionistas 
privados em capital da 
companhia, mas está  
a enfrentar resistência

A TAP continua à espera dos 
milhões do plano de resgate. A 
travar o acordo está essencial-
mente um empréstimo da Azul, 
de Neeleman, no valor de €90 
milhões, que o Estado quer 
transformar em capital. E13

Centeno 
criticou BCE, 
agora pode  
lá entrar

Se for governador  
do Banco de Portugal,  
o ex-ministro das Finanças 
vai trabalhar com 
supervisores que nomeou

Subindo à liderança do super-
visor, Mário Centeno vai ter 
assento no Conselho do Banco 
Central Europeu, ao lado de 
Christine Lagarde. Como mi-
nistro, atacou a sua posição na 
reforma da supervisão. E8

Covid-19 
ameaça 
roubar mais  
de 40% ao PIB

Perda acumulada poderá 
ser mais grave do que na 
crise financeira. Centeno 
deixa contas dos tempos 
da troika a João Leão

Cenário mais negativo do Ban-
co de Portugal aponta para 
queda acumulada do PIB supe-
rior à da década que se seguiu à 
crise financeira. Défice dispara 
para níveis que não se viam des-
de o resgate. E6

Lay-off está 
a chegar ao 
fim. O que vai 
acontecer?

Regime termina para  
a maioria das empresas. 
Governo já aprovou novas 
medidas para conter 
desemprego

Três meses, 850 mil traba-
lhadores e 105 mil empresas. 
Lay-off simplificado termina 
na próxima semana, mas o im-
pacto no desemprego não será 
imediato. Novas medidas deve-
rão garantir efeito travão. E24

Empresas pedem mais 
dinheiro para executar 
Portugal 2020

> Associações alertam que há projetos que podem ficar pelo 
caminho ou nem sair do papel dos €11 mil milhões já aprovados  
> AEP defende subida da taxa de cofinanciamento para mais de 90% E16

Saudades de um golo, de vibrar 
e viver o futebol?

A Champions traz de volta 
mais vida com emoção.

Banco Oficial da UEFA Champions League
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CGTP agenda 
semana nacional 
de luta com 
greves e plenários 

TRABALHOAs estruturas da 
CGTP vão promover na 
próxima semana dezenas 
de greves, plenários e con-
centrações por todo o país, 
nomeadamente um desfi-
le em Lisboa, na quinta-fei-
ra, em defesa da saúde e di-
reitos dos trabalhadores. 
Isabel Camarinha defende 
que "é tempo de afirmar al-
ternativas, de avançar nos 
direitos, de garantir e pro-
mover um aumento geral 
dos salários, de combater a 
precariedade e defender o 
emprego". 
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Autoeuropa prolonga lay-off 
rxDúsTRIAAAutoeuropa decidiu prolongar o lay-off 
até 17 de julho. De acordo com o comunicado da Co-
missão de Trabalhadores, o grupo anunciou "a inten-
ção de renovar um terceiro período de lay-off com-
preendido entre 19 de junho e 17 de julho". A fabri-
cante de automóveis vai manter o complemento dos 
salários. O comunicado adianta que se mantém "a 
possibilidade de receber o valor complementado pela 
empresa em janeiro de 2021 com majoração de 
2,3 %". 
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Algarve precisa de 60 médicos 
para reforçar hospitais no Verão

A
 região do Algarve necessita 

de 60 médicos para assegu-

rar as necessidades das uni-

dades de saúde para este 

Verão. A Administração 

Regional de Saúde (ARS) do 

Algarve abriu ontem o processo de 

candidaturas no seu site, publicando 

a lista com as carências sazonais das 

instituições de saúde algarvias. Anes-

tesiologia e Pediatria são as especiali-

dades onde são necessários mais 

pro ssionais, seguidas de Medicina 

Intensiva e Ortopedia. O Hospital de 

Faro é o mais necessitado, disponibi-

lizando 36 vagas, o dobro dos médi-

cos pedidos em Portimão. Ainda 

assim, e mesmo em contexto de crise 

pandémica (o concurso lembra que 

tem de ser dada resposta ao “aumen-

to temporário de população” e à 

“situação de contenção e prevenção 

causada pela covid-19”), o número de 

pro ssionais médicos é menor do que 

em 2019, onde foram disponibilizadas 

66 vagas para este reforço. 

Questionado sobre as razões que 

motivaram esta diminuição do núme-

ro num ano marcado por uma crise 

de saúde pública, o presidente da ARS 

do Algarve, Paulo Morgado, diz ao 

PÚBLICO não conseguir apontar um 

motivo, adiantando que este número 

representa a avaliação feita pelas enti-

dades competentes: “Foram essas as 

necessidades reportadas pelo centro 

hospitalar em conjunto depois com 

os nossos serviços. Não vamos inven-

tar. Foi o que nos foi pedido pelos 

serviços e eu con o [nessa avaliação]. 

O que acontece é que quando não 

conseguimos contratar, os nossos 

pro ssionais acabam por ajudar e 

fazer horas extraordinárias. Coloca-

mos estas vagas, mas não obrigamos 

ninguém a vir.” 

Em 2019, foram disponibilizadas 66 

vagas sazonais, mas apenas foram 

recebidas três candidaturas, tendo a 

ARS recorrido depois a médicos tare-

feiros, pagos à hora. Paulo Morgado 

admite que as expectativas voltam a 

não ser elevadas, lamentando que os 

grandes centros urbanos concentrem 

quase a totalidade dos médicos. “É 

difícil fazer previsões, depende mui-

to. Estamos numa época especial e o 

Algarve tem excelentes condições 

para passar férias e estar com a famí-

lia. Pode ser um atractivo para conse-

guir mais pro ssionais. É claro que 

muito di cilmente conseguiremos 

mobilizar todos os pro ssionais de 

que necessitamos. As expectativas 

não são muito grandes. Os médicos 

não são como os polícias ou militares, 

que se mobilizam com uma ordem. 

São precisos voluntários”, explica. 

Para os candidatos seleccionados, 

a ARS Algarve garante alojamento 

gratuito temporário. São ainda preci-

sas várias dezenas de enfermeiros 

que tomem conta dos 43 postos de 

enfermagem instalados nas praias da 

região durante cinco turnos de 1 de 

Julho a 13 de Setembro. Em anos ante-

riores, eram apenas 31 postos. 

Miguel Dantas

NUNO FERREIRA SANTOS

Ao todo, haverá 43 praias do Algarve com enfermeiros

O Sindicato Independente dos 

Médicos (SIM) denuncia carências 

graves durante todo o ano nas espe-

cialidades que a ARS Algarve preten-

de ver reforçadas durante o Verão. 

Em declarações ao PÚBLICO após a 

publicação deste documento, o secre-

tário regional algarvio do SIM, João 

Silva Dias, espelhou as preocupações 

do sindicato: “Preocupo-me muito 

mais com a necessidade de resolver 

a situação de carência da região no 

resto do ano do que com uma questão 

pontual só para inglês ver. O Algarve 

continua a ser encarado, mesmo 

pelas pessoas da região, como sendo 

uma zona para os outros virem passar 

férias. O Algarve tem falta de recursos 

humanos, recursos técnicos, falta de 

um novo hospital — o actual está a 

rebentar pelas costuras e não tem 

capacidade de respostas —, não tem 

capacidade de captar e xar as pes-

soas. Isso é que me preocupa!” 

João Silva Dias considera que os 

médicos que permanecem na região 

durante todo o ano são prejudicados 

face aos colegas sazonais, defendendo 

que as autoridades regionais tomem 

medidas para colmatar as falhas nas 

unidades de saúde algarvias.

Em 2019, foram 66 vagas  
e não havia covid-19. São 
ainda precisas dezenas de 
enfermeiros para 43 postos 
instalados nas praias

miguel.dantas@publico.pt
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Denúncias são escassas e é 
raro ver mulheres no banco 
dos réus como agressoras. 
Assistimos a dois casos p20/21

Em entrevista, Markus 
Brunnermeier, economista 
alemão, alerta que Portugal 
não está a salvo da subida 
das taxas de juro p24 a 26

Bloco e PCP preparam-se 
para chamar diploma  
do Governo ao Parlamento. 
Eleição está marcada  
para Setembro p14

Presidente dos EUA regressa 
aos comícios de campanha  
a cair nas sondagens e após 
sofrer várias derrotas no 
Supremo Tribunal p28 a 30

Algarve pede menos médicos 
para o Verão do que em 2019
Covid-19 Lisboa está há um mês com uma média de 250 novos casos por dia — pior 
só a Suécia • Governo assume di culdades • MNE contra-ataca na Europa Destaque, 2 a 6

É raro, mas há 
mães julgadas 
por violência 
doméstica

“Se o dinheiro 
for mal gasto,  
o projecto da UE 
sai prejudicado”

Esquerda tenta 
travar eleição 
indirecta de 
líderes das CCDR

Trump procura 
apagar em Tulsa 
uma semana 
para esquecer

1964-2020 
Morreu Carlos 
Ruiz Zafón,  
o escritor que  
nos deu a ver  
os mistérios  
de Barcelona 
Cultura, 34

ESPECIAL VINHOS 
Em 2020 o vinho  
entrou em força  
no mundo digital

Cultura, 34
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Empresas
Rosa Soares

Boa parte dos trabalhadores 
vai continuar em layoff por 
mais um mês. Pagamento 
do subsídio de férias  
em Julho está em risco

rsoares@publico.pt

Num momento em que há cerca de 

30 manifestações de interesse em 

comprar a participação maioritária 

da Efacec, colocada à venda pela 

empresária angolana Isabel dos San-

tos, na sequência dos processos judi-

ciais em que está envolvida, a admi-

nistração dramatiza o discurso sobre 

o futuro imediato, acusando vários 

bancos de estarem “a as xiar” a 

empresa, ao suspender todas as 

linhas de nanciamento. 

Nos últimos dias, Ângelo Ramalho, 

presidente da empresa, tem feito 

declarações em vários meios de 

comunicação social sobre a situação 

da companhia, assumindo que o 

impasse actual pode fazer “perigar o 

seu futuro”. Mas também assumiu, 

ontem, em reunião com a comissão 

de trabalhadores (CT), que “a conti-

nuidade da empresa poderá estar em 

causa”. 

Ao PÚBLICO, a CT disse ter cado 

“muito preocupada” com as informa-

ções dadas pela administração quan-

to à falta de dinheiro da empresa, que 

a levou a pedir a extensão, por mais 

um mês, do regime de layoff, e ainda, 

“a avisar que pode não ter condições 

para pagar o subsídio de férias em 

Julho, como era habitual”. 

Os trabalhadores dizem-se revolta-

dos com a situação, uma vez que, 

garantem, “a empresa tem uma série 

de encomendas ‘penduradas’ a que 

não dá resposta porque não consegue 

pagar aos fornecedores”. E apelam 

ao Governo, “‘em especial’ ao primei-

ro-ministro, António Costa”, para 

desbloquear a situação junto dos ban-

cos credores. No apelo que faz ao 

primeiro-ministro, a comissão de tra-

balhadores destaca o facto de a Efacec 

ser uma empresa rentável, ter uma 

carteira de encomendas razoável, a 

que não consegue dar resposta, e de 

garantir 2500 postos de trabalho. 

A CT diz não saber ao certo o que 

está a bloquear o processo junto dos 

bancos credores (CGD, BCP, Novo 

Banco, BPI, Montepio e EuroBic), e o 

presidente da empresa também não 

Administração  
da Efacec acusa 
bancos de estarem  
“a asfixiar” o grupo

entrou em detalhes nas declarações 

recentes, nomeadamente à TVI. 

Ângelo Ramalho disse apenas que os 

bancos não asseguram qualquer 

nanciamento à empresa “enquanto 

não for clari cada a situação accio-

nista”, referindo que o bloqueio acon-

tece desde Janeiro. 

O presidente da empresa refere, no 

entanto, que não é Isabel dos Santos, 

detentora de cerca de 70% do capital 

social da Efacec, que está a bloquear 

o processo, assumindo que, desde 

que surgiram os processos judiciais 

em Angola, onde foi constituída argui-

da, e depois o Luanda Leaks, a accio-

nista se mostrou disponível para ven-

der a participação. O Expresso noti-

ciou já que os bancos estavam a fazer 

depender um nanciamento pedido 

pela empresa da prestação de garan-

tias por parte do Estado. 

Desvalorização da empresa 
Actualmente, a empresa con rma ter 

cerca de 30 manifestações de interes-

se na compra da participação maio-

ritária — o restante capital é detido 

pela Têxtil Manuel Gonçalves e grupo 

José de Mello —, apresentadas por 

grupos nacionais e estrangeiros. O 

período de recepção de propostas 

não-vinculativas decorre até ao nal 

de Junho. O presidente da Efacec e a 

CT defendem que a falta de nancia-

mento, para despesas correntes e 

pagamento a fornecedores, já a está 

a desvalorizar, lembrando os traba-

lhadores que “a sua degradação tam-

bém é prejudicial para os bancos”.

Isabel dos Santos colocou à 
venda cerca de 70% da Efacec Página 54
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Jornalista. Escreve ao sábado 
sao.jose.almeida@publico.pt 

Se dúvidas havia, esta semana 

começaram a car esclarecidas. 

A nal, apesar do desa o lançado 

pelo Presidente da República, no 

discurso do 10 de Junho, para que 

fossem encontradas soluções e 

saídas da crise económica e social 

provocada pela pandemia de 

covid-19 que não repetissem erros 

e más apostas do passado, tudo 

parece ir continuar a ser como 

era. Ao m da tarde de 

quarta-feira, com pompa e 

circunstância, os ocupantes dos 

principais órgãos de soberania 

juntaram-se no Palácio de Belém, 

em Lisboa, para comemorar o que 

parecem considerar um feito 

nacional: a decisão da comité 

executivo da UEFA de que as 

eliminatórias em falta na Liga dos 

Campeões 2019-20 

(quartos-de- nal, meias- nais e 

nal) se realizarão em Lisboa, 

entre 12 e 23 de Agosto, nos 

estádios do Sporting e do Ben ca. 

Não percebo nada de futebol, 

mas leio no PÚBLICO que se trata 

da “mais importante prova de 

clubes do mundo”. Acredito que 

sim, mas não deixa de ser 

esclarecedor que a celebração 

pública por este facto, que juntou 

o Presidente da República, o 

presidente da Assembleia da 

República e o primeiro-ministro, 

tenha superado, em entusiasmo, o 

que foi manifestado, durante a 

tarde, no debate parlamentar na 

generalidade do Orçamento 

Suplementar. A nal, ao nível dos 

decisores políticos, o padrão 

português parece manter-se: 

Fátima, futebol e fado. Depois de, 

a 30 de Maio, ter sido reaberto o 

Santuário da Cova da Iria às 

celebrações com peregrinos, 

agora vem aí o futebol 

internacional, em Agosto. Para 

quando a realização da Grande 

Noite do Fado? 

Percebe-se das palavras do 

Presidente da República e do 

primeiro-ministro, na quarta-feira, 

que a realização em Lisboa dos 

jogos que faltam da Liga dos 

Campeões é celebrada enquanto 

cartaz de promoção de Portugal 

como destino turístico. António 

Costa considerou mesmo esses 

jogos como “uma vitória 

antecipada de todos os 

portugueses”. Marcelo Rebelo de 

Sousa foi ao ponto de considerar 

que “ser a marca Portugal aquela 

que vence e aquela que se vai 

a rmar em Agosto não tem preço”. 

Será mesmo? 

As minhas dúvidas advêm não só 

de ser conhecido o descontrolo 

das emoções dos adeptos de 

futebol e como esses 

comportamentos sociais 

propiciam os contágios de 

covid-19, como salientou logo na 

quarta-feira, na RTP3, o jornalista 

António Tadeia. Mas é evidente, 

A Semana Política
São José Almeida

soluções para recuperar o turismo 

e com ele a economia, quando os 

contágios podem disparar? E não 

será que apenas estamos a repetir 

mais do mesmo? 

A perplexidade pela repetição 

de soluções como as de 

campeonatos de futebol é tanto 

maior quanto está em aprovação 

um Orçamento Suplementar que, 

ao despejar dinheiro através de 

medidas de apoio, tenta servir de 

almofada para evitar o colapso de 

micro, pequenas e médias 

empresas e, com ele, a criação de 

uma vaga de desemprego 

arrasadora. 

A dimensão da crise económica 

e, logo, social será imensa. Como 

Sérgio Aníbal noticiava no 

PÚBLICO de quinta-feira, a quebra 

do crescimento da economia será 

brutal. As previsões de queda 

oscilam entre os 6,9% previstos 

pelo Governo, no Orçamento 

Suplementar, e os de 9,5% a 13,1% 

projectados pelo Banco de 

Portugal. Já anteriormente o 

Conselho das Finanças Públicas 

apontava para uma quebra de 

crescimento entre 7,5% e 11,8% e a 

OCDE para entre 9,4% e 11,3%. 

No Parlamento, cou claro que 

as opções do Governo, neste 

Orçamento Suplementar, são as de 

tomar medidas de apoio e de 

distribuição de dinheiro que trave 

a derrocada da economia e o 

alastrar do desemprego e da 

pobreza até ao m do ano. Isto 

para que haja tempo de preparar 

políticas estruturadas de 

recuperação económica no 

Orçamento do Estado em 2021, 

nanciadas por 15,5 mil milhões de 

euros a fundo perdido e 10,8 mil 

milhões euros de empréstimos 

mutualizados da União Europeia.  

É, aliás, já o cial que está a ser 

preparado um Programa de 

Recuperação Económica e Social 

que aponte caminhos para uma 

década de políticas públicas, para 

cuja coordenação o 

primeiro-ministro convidou o 

gestor António Costa Silva. 

Esperemos que os caminhos do 

futuro e as medidas aí apontadas 

vão além de mais do mesmo e do 

clássico padrão português de 

Fátima, futebol e fado.

Fátima, futebol e fado,  
receitas repetidas

É evidente, para 
qualquer pessoa, 
que a pandemia 
não está 
ultrapassada em 
Portugal, nem 
mesmo controlada 
na zona de Lisboa

para qualquer pessoa, que a 

pandemia não está ultrapassada 

em Portugal, nem mesmo 

controlada na zona de Lisboa. Nem 

é preciso referir o surto do 

Algarve, basta ver os balanços 

diários na zona da capital. 

Quarta-feira, foram registados 336, 

dos quais 282 na região de Lisboa. 

Quinta-feira, houve 417 novos 

contagiados, 325 dos quais neste 

distrito. E ontem, sexta-feira, dos 

375 novos casos, 284 foram na 

capital e sua periferia. Ou seja, em 

três dias, houve 1127 casos novos, 

891 na zona de Lisboa. Sei que a 

quantidade de testes feitos é 

grande e que os actuais surtos se 

veri cam entre população activa e 

jovens e que, por isso, são menos 

graves e letais, além de permitirem 

criar imunidade de grupo. Mas 

será sensato apostar nestas Página 55



A56

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 62

  Cores: Cor

  Área: 4,90 x 11,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87136948 20-06-2020

PETROLiFERA 

Galp quer 
dispensar 200 
A Galp iniciou um programa de 
rescisões e pré-reformas que vai 
abranger cerca de 200 trabalha-
dores, o que corresponde a cerca 
de 3% do pessoal do grupo, nos 
vários países onde a Galp tem ati-
vidade. O número foi avançado 
pela petrolífera, depois dos repre-
sentantes dos trabalhadores te-
rem denunciado a existência de 
um plano social. No entanto, ga-
rante que a maioria das saídas 
será feita através de pré-refor-
mas. De acordo com a estrutura 
sindical, a pré-reforma foi pro-
posta a trabalhadores com mais 
de 55 anos que, se aceitassem, fi-
cariam  a receber 75% da remune-
ração. Para as rescisões por mú-
tuo-acordo a Galp terá proposto 
compensações de 1,8 salários por 
cada ano de serviço. 
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PCP condena 
atropelos laborais 
Os deputados do PCP 
defenderam que a pande-
mia «não pode ser a 
troika dos anos vinte». 
Numa interpelação ao 
Governo sobre salários e 
direitos dos trabalhadores, 
nesta sexta-feira, no 
Parlamento, os comunistas 
condenaram os «atropelos 
laborais» na sequência 
da pandemia. 
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ftA • 

Especial Presidencias 2021 

MARCELO À BEIRA DO RECORDE 
E VENTURA EM SEGUNDO 

A seis meses das Presidenciais de 2021, a 2.a sondagem da Eurosondagem/As-
sociação Mutualista Montepio para o SOL coloca Marcelo na casa dos 70% 
e dá a André Ventura ligeira vantagem sobre Ana Gomes e Marisa Matias. 

 

Marcelo Rebelo de Sousa tem uma 
enorme passadeira estendida para 
continuar em Belém após as elei-
ções presidenciais do início do pró-
ximo ano. A dúvida que resta é se 
ultrapassará ou não a votação re-
corde de Mário Soares na sua ree-
leição em 1991: 70,35%. 

Na segunda sondagem especial-
mente dedicada às próximas pre-
sidenciais, realizada para o SOL 
pela Eurosondagem com o patro-
cínio da Associação Mutualista 
montepio, Marcelo fica a rondar 
a casa dos 70%. Mas relativamen-
te à primeira sondagem, realizada 
em abril passado, o Presidente 

cuja recandidatura já só falta for-
malmente confirmar regista uma 
perda na intenção de voto dos por-
tugueses de 1,1%, que será peque-
na mas que temo enorme signifi-
cado de lhe tirar um novo recor-
de de votação em atos eleitorais 
disputados na história da demo-
cracia portuguesa. 

Nesta sondagem, André Ventu-
ra (do Chega) surge como segundo 
candidato mais votado, com 7,2%, 
ultrapassando Ana Gomes e Mari-
sa Matias, ambas com 6,9%, e dis-
tanciando-se de Arménio Carlos 
(que cai para 4,8%). 

Em abril, André Ventura dispu-

 

tava o quinto lugar com o antigo lí-
der da CGTP, a dois pontos percen-
tuais de Ana Gomes e de Marisa 
Matias, que disputavam o segundo 
lugar (com vantagem para a socia-
lista, que tinha 8,9%, sobre a blo-
quista, 7,2%). 

Nesta sondagem, Miguel Albu-
querque (PSD) e Adolfo Mesquita 
Nunes (CI)S) tomaram os lugares 
de André Silva (PAN) e Cotrim Fi-
gueiredo (IL) e registaram inten-
ções de voto também com pouca ex-
pressão (na casa dos 2%, ainda as-
sim com ligeira vantagem para o 
presidente do Governo Regional da 
Madeira). 
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Se as Presidenciais fossem hoje, 
em quem votaria? 
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DESDOBRAMENTO 
POR FAIXA ETÁRIA 
SE AS ELEIÇÕES FOSSEM HOJE, EM QUEM VOTAVA? 

18-30 anos 31-59 anos 60 ou t anos 
Adolfo Mesq. Nunes 1,9% 2,4% 1,8% 

Ana Gomes 6,9% 6,5% 7,5% 
André Ventura 6,2% 7,6% 7,1% 

Arménio Carlos 3,1% 4,6% 6,1% 
Marcelo R. de Sousa 70,0% 68,3% 71,4% 

Marisa Matias 9,4% 7,8% 3,9% 
Miguel Albuquerque 2,5% 2,8% 2,2% 

POR REGIÃO A.M. A.M. R.A. R.A. 
Norte Porto Centro Lisboa Sul Açores Madeira 

Adolfo Mesq. Nunes 1,2% 3,1% 1,9% 2,7% 1,2% 2,4% 2,3% 
Ana Gomes 1,3% 7,7% 5,2% 10,4% 10,4% 4,8% 4,5% 

André Ventura 5,9% 6,1% 5,2% 11,4% 11,4% 2,4% 2,3% 
Arménio Carlos 2,3% 3,9% 3,3% 8,2% 8,2% 2,4% 2,3% 

Marcelo R. de Sousa 78,8% 69,2% 77,6% 56,4% 56,4% 80.8% 59,1% 
Marisa Matias 4,7% 8,5% 5,7% 9,5% 9,5% 4,8% 4,5% 

Miguel Albuquerque 1,8% 1,5% 1.1% 1,4% 1,4% 2,4% 25.0% 
FONTE: EUROSONDAGEM 
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POR SEXO VENCEDORES DAS PRESIDENCIAIS PÓS-25 DE ABRIL 

RCHAltelICA: Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem para o jornal O SOL, 
o Porto Canal, Açoreano Oriental, Correio do Minho, Diário de Aveiro, Diário 
Insular dos Açores, Diário de Coimbra, Diário de Leiria, D.N. Madeira, Diário 
de Viseu, Oeiras Actual (C.M.Oeiras), e o Setubalense com o patrocínio da As-
sociação Mutualista Montepio, de 15 a 18 de Junho a de 2020. Entrevistas telefó-
nicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados, para tele-
móveis e telefones da rede fixa. O Universo é a população com 18 anos ou mais, 
residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas. Amostra estratifica-
da por Região, e aleatória no que conserve ao Sexo e Faixa Etária. Foram efe-
tuadas 1220 tentativas de entrevistas e, destas, 148 (12,1%) não aceitaram colabo-
rar no Estudo de Opinião..Foram validadas 1072 entrevistas. O erro máximo da 
Amostra é de 2,9%, para um grau de probabilidade de 95,0%. Um exemplar des-
te Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comuni-
cação Social.. Lisboa, 19 de junho de 2020 O Responsável Técnico da Eurosonda-
gem Rui Oliveira Costa 
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Nas vésperas de ficar 
a conhecer a acusação 
no caso GES/BES, 
Ricardo Salgado 
almoçou em Lisboa 
com um grupo de 
economistas e antigos 
banqueiros, entre os 
quais Eduardo Catroga 
e Filipe Pinhal 
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O jogo foi à porta fechada, na 4.0-feira, mas a conquista 
da Taça de Itália pelo Nápoles originou fostn de arromba. 
Essa envolvenda do futebol - e a incoerência 
da mensagem das autoridades - aumenta o risco 
da fase final da Champions em Portugal 
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Sondagem Presidenciais ri\ 
Marcelo continua à beira , do recorde de Soares 
André Ventura disputa 2» lugar 
com Ana Gomes e Marina Marins 
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LIGA DOS CAMPEÕES É UMA AMEAÇA 
O anúncio da Champions em Lisboa coincide com uma maior apreensão das 
autoridades de Saúde do mundo inteiro com a evolução da pandemia • Hotéis 
esperam encaixe de milhões • Mas os especialistas temem caixa de Pandora  Págs. 8-14 

SNS EM ALERTA 

POTENCIAL 
DA PANDEMIA 
É AGORA 
ENORME p.a „ 
ERRO DE PROCESSAMENTO 

PESSOAL 
DA SAÚDE 
VOLTA A SER 
PREJUDICADO 
Profissionais do IPO de 
Lisboa não receberam os 
subsídios de turno relati-
vos a maio.  Págs. ae-ae 
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`Está em curso há anos 
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do homem branco' 
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IPO. ENFERMEIROS 
NÃO RECEBEM 
HORAS EXTRA 

E 
[!I 

Rita Pereira Carvalho 
rita.carvalho@sol.pt 

Enfermeiros do IPO não receberam subsídios 
de turno devido a problema no processamen-
to. Em plena pandemia, esta é a segunda vez 
que estes profissionais de Saúde são prejudica-
dos por erros informáticos. 
Pela segunda vez este ano, os 
profissionais de Saúde estão a 
ser sujeitos a atrasos nos paga-
mentos das suas remunerações 
mensais devido a erros informá-
ticos. Desta vez, a história é so-
bre os enfermeiros do Instituto 
Português de Oncologia (IPO) 
de Lisboa que ainda não recebe-
ram o pagamento dos subsídios 
de turno - horas feitas no perío-
do da noite e aos fins de sema-
na. E a queixa já chegou, ainda 
que de forma informal, à Ordem 
dos Enfermeiros. 

Segundo o SOL apurou, os en-
fermeiros questionaram o depar-
tamento dos recursos humanos 
do IPO de Lisboa que lhe disse 
desconhecer o motivo dos atra-
sos. Mais tarde, foram informa-
dos pela chefia que teria existi-
do um problema no processa-
mento dos respetivos subsídios 
de turno - à semelhança daqui-
lo que aconteceu em abril deste 
ano com os aumentos salariais. 
Os profissionais de Saúde estão, 
novamente, a ser duplamente 
prejudicados, já que trabalham 
mais horas e são pagos por esse 
trabalho com atraso de, pelo me-
nos, um mês. 

Tratando-se do pagamento de 
horas de qualidade que não fo-
ram processadas, esta é uma 
questão que diz respeito aos sin-
dicatos do setor, explicou ao SOL 
a bastonária da Ordem dos En-
fermeiros, Ana Rita Cavaco que 
confirmou ter recebido a infor-
mação, ainda que de forma infor-
mal, através de uma chamada. 
«Nesta fase é inadmissível que 
isto continue a acontecer. Por-
que é que estes erros persis-
tem em acontecer? Ainda por  

cima, parece que é sempre só 
para os enfermeiros. É um 
desrespeito pelas pessoas», 
disse Ana Rita Cavaco. 

Uma vez que a Ordem dos En-
fermeiros não pode fazer quei-
xa, a bastonária explicou que, 
em situações de pagamentos, a 
informação é enviada para a tu-
tela, até porque este caso não é 
único. «Aquilo que nós temos 
feito nas situações que nos 
chegam aqui formalmente 
por e-mail é dar conhecimen-
to ao Ministério da Saúde, 
porque o senhor secretário de 
Estado tem resolvido essas 
questões». Por isso, a Ordem 
dos Enfermeiros garante que, 
assim que chegar a denúncia 
por via formal, através de email, 
a mesma será encaminhada 
para o Ministério da Saúde, já 
que «do ponto de vista legal, 
mais do que isto, a Ordem 
nunca pode fazer». 

Foi isto que, aliás, a Ordem fez 
quando soube que havia enfer-
meiros sem direito a receber bai-
xa depois de terem sido infeta-
dos nos hospitais onde trabalha-
vam. «Enfermeiros de todo o 
país, que foram infetados com 
a covid-19 no exercício de fun-

 

`É inadmissível que 
isto continue a 
acontecer. Ainda 
por cima, parece 
que é sempre só 
com enfermeiros', 
diz Ana Rita Cavaco 

ções, foram confrontados com 
a ausência de remuneração ou 
cortes significativos», disse a 
Ordem no mês passado. 

A propósito destes atrasos, 
Ana Rita Cavaco defende que os 
profissionais de Saúde não po-
dem calar-se quando há incum-
primentos, sobretudo quando 
são uma peça fundamental no 
combate à covid-19. «As pessoas 
continuam a ter medo de di-
zer que não receberam o di-
nheiro. Estão a ser prejudica-
das e ainda têm medo de falar. 
Acho que esta cultura tam-
bém tem de acabar», explicou. 

O SOL pediu ontem esclareci-
mentos ao Ministério da Saúde, 
tendo este remetido a questão 
para o IPO que, até ao fecho des-
ta edição não enviou qualquer 
resposta. 

O primeiro erro Informático 
Em abril, quando os funcionários 
públicos começaram a receber os 
aumentos salariais de 0,3% ou, no 
caso das remunerações inferio-
res a 700 euros, de dez euros, os 
médicos e os enfermeiros viram 
os seus aumentos suspensos de-
vido a um erro informático. Na 
altura, ao SOL, o Ministério da 
Saúde confirmou que «o paga-
mento em abril depende das 
circunstâncias concretas de 
cada área», adiantando mesmo 
que no Ministério da Saúde «não 
foi possível efetuar a parame-
trização dos sistemas informá-
ticos no corrente mês». 

Os sindicatos representantes 
dos profissionais de Saúde clas-
sificaram este atraso como 
«inadmissível», lembrando 
que médicos e enfermeiros es-
tão na linha da frente no com-
bate à covid-19. 

Enfermeiros em manifestação 
Esta quinta-feira, perto de 40 di-
rigentes do Sindicato dos Enfer-
meiros Portugueses (SEP) esti-

 

•• I 

veram reunidos à frente da As-
sembleia da República. Nesse 
dia, foram discutidas pelos de-
putados as duas petições entre-
gues em setembro de 2019 - uma 
sobre a contagem de pontos para 
efeitos de progressão e outra so-
bre a carreira destes profissio-
nais de saúde. 

José Carlos Martins, presiden-
te do sindicato, referiu aos jor-
nalistas que é «inadmissível» 
que enfermeiros com mais de 20 
anos de carreira recebam o mes-
mo valor ao final do mês do que 
enfermeiros que acabam de sair 
do ensino superior. Sobre a con-
tagem dos pontos o dirigente sin-

  

dical sublinhou que o facto de o 
Governo não contabilizar os pon-
tos com retroativos é roubar 
«anos de trabalho». Para o SEP, 
é fundamental que «todos os en-
fermeiros que têm o título de 
enfermeiro especialista tran-
sitem automaticamente para 
a categoria de enfermeiro es-
pecialista, resolvendo desde 
logo, entre outros, o proble-
ma de milhares de colegas que 
têm funções de chefia». 

Dentro do Parlamento, BE, PCP 
e CDS apresentaram os respetivos 
projetos lei relativamente à pro-
gressão da carreira dos enfermei-
ros. Do lado do CDS, a deputada 
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Enfermeiros do IPO não sabem quando vão receber valores que já deveriam ter sido processados 

Ana Rita Bessa, reforçou que 
«está em causa um processo ne-
gociai entre o Governo e os en-
fermeiros, iniciado em 2017, 
que ficou encerrado com a pu-
blicação do decreto lei 71 de 
2019 que altera o regime espe-
cial da carreira de enfermagem, 
bem como o regime da carreira 
de enfermagem nas entidades 
empresariais e parcerias em 
saúde». E, sobre o processo nego-
cia!, a deputada acrescentou que 
«o Governo publicou o diploma 
sem acordo e sem o cumprimen-
to dos compromissos que tinha 
previamente assumido com es-
tas entidades». 

Já do BE, Moisés Ferreira que, 
aliás, se juntou à manifestação do 
SEP, defendeu, além da contagem 
de todos os pontos com efeitos de 
progressão na carreira, «remo-
ção de barreiras à progressão 
às quotas de acesso a determi-
nadas categorias». E aproveitou 
para deixar a crítica às palavras 
de António Costa, que disse esta 
semana que receber a Liga dos 
Campeões «é um prémio para 
os profissionais de Saúde»: «O 
esforço e trabalho dos profis-
sionais de Saúde não se paga 
com a Liga dos Campeões, 
paga-se com valorização das 
suas carreiras, com melhoria  

das suas condições de trabalho 
e com reforço do Serviço Na-
cional de Saúde». 

O PCP, pela voz da deputada 
Paula Santos, pediu mais clare-
za relativamente às regras sobre 
«transições das anteriores ca-
tegorias para as agora cria-
das». Ao contrário destes parti-
dos, que apresentaram projetos 
lei, o PAN avançou com um pro-
jeto de resolução, recomendando 
ao Governo que «que retome a 
negociação com as entidades 
representativas dos profissio-
nais de enfermagem com res-
posta às suas reivindicações», 
disse a deputada Bebiana Cunha. 
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Nas vésperas de ficar 
a conhecer a acusação 
no caso GES/BES, 
Ricardo Salgado 
almoçou em Lisboa 
com um grupo de 
economistas e antigos 
banqueiros, entre os 
quais Eduardo Catroga 
e Filipe Pinhal 
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O jogo foi à porta fechada, na 4.0-feira, mas a conquista 
da Taça de Itália pelo Nápoles originou fostn de arromba. 
Essa envolvenda do futebol - e a incoerência 
da mensagem das autoridades - aumenta o risco 
da fase final da Champions em Portugal 

a 

• 

Sondagem Presidenciais ri\ 
Marcelo continua à beira , do recorde de Soares 
André Ventura disputa 2» lugar 
com Ana Gomes e Marina Marins 
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LIGA DOS CAMPEÕES É UMA AMEAÇA 
O anúncio da Champions em Lisboa coincide com uma maior apreensão das 
autoridades de Saúde do mundo inteiro com a evolução da pandemia • Hotéis 
esperam encaixe de milhões • Mas os especialistas temem caixa de Pandora  Págs. 8-14 

SNS EM ALERTA 

POTENCIAL 
DA PANDEMIA 
É AGORA 
ENORME p.a „ 
ERRO DE PROCESSAMENTO 

PESSOAL 
DA SAÚDE 
VOLTA A SER 
PREJUDICADO 
Profissionais do IPO de 
Lisboa não receberam os 
subsídios de turno relati-
vos a maio.  Págs. ae-ae 
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O Banco de Portugal está mais pessimista do 
que o Governo e aponta para uma queda do PIB 
de 9,5% e uma taxa de desemprego de10,1% em 
2020. Analistas contactados pelo SOL dizem 
que avançar com números é 'fazer astrologia'. 

Os dados económicos continuam 
a não ser animadores. O Institu-
to Nacional de Estatística (INE) 
revelou esta sexta-feira que a eco-
nomia portuguesa continuou a 
contrair em maio, apesar de ter 
sido a um ritmo menos acentua-
do face a abril. «Em Portugal, 
não considerando médias mó-
veis de três meses, a informa-
ção disponível revela uma con-
tração menos intensa da ativi-
dade económica em maio, 
quando comparada com o mês 
anterior», diz o relatório. 

Por setores de atividade, os 
indicadores de confiança au-
mentaram de forma moderada 
na construção e obras públicas 
e no comércio, mas diminuiram 
na indústria transformadora e 
nos serviços, atingindo novos 
mínimos. 

Já o indicador de atividade 
económica que só está disponí-
vel para o mês de abril dá conta 
de que, nesse mês, registou o va-
lor mais baixo da série de dados, 
«sobretudo devido à diminui-
ção abrupta do consumo du-
radouro, em particular da 
componente automóvel». Re-
corde-se que a venda de automó-
veis ligeiros de passageiros re-
gistou contração de 74,8% em 
maio (face a 87% em abril) e a 
dos comerciais foi de 51,3% (con-
tra 69,9% em abril). Nos veículos 
pesados, a quebra foi de 68,5%. 
contra os 72,7% registados no 
mês anterior. Também o indica-
dor de investimento registou em 
abril a redução mais intensa des-
de dezembro de 2012. 

E as perspetivas não são ani-
madoras. O Banco de Portugal 
prevê uma recessão económica  

de 9,5% em 2020 devido à pande-
mia de covid-19, com recupera-
ções de 5,2% em 2021 e 3,8% em 
2022, de acordo com o Boletim de 
março, divulgado esta semana. 
Uma projeção mais pessimista 
do que a do Governo, que apon-
ta para uma queda do PIB de 
6,9% este ano, e também do que 
a do Conselho das Finanças Pú-
blicas (7,5%), Comissão Europeia 
(6,8%), OCDE (9,4%) e Fundo Mo-
netário Internacional (8%). 

Os analistas contactados pelo 
SOL admitem que as incertezas 
em relação ao futuro continuam a 
ser muitas. «Neste momento, 
procurar determinar com pre-
cisão a queda do PIB rasa a as-
trologia», admite André Pires, 
analista da XTB. Mas garante que 
oGoverno está «a menosprezar 
o impacto da atual crise nas 
PMEs, do qual a recuperação 
das empresas deverá ser mais 
longo do que o esperado, se con-
seguirem sobreviver e evitar a 
insolvência. Principalmente o 
setor de turismo, do qual nos 
tornamos parcialmente depen-
dentes, está com muita dificul-
dade em recuperar-se». 

Também Francisco Alves, ana-
lista da corretora Infmox, lembra 

Todos os resultados 
e perspetivas 
estão sempre 
dependentes 
de uma segunda 
vaga do vírus, 
admite economista 

que estas projeções estão sempre 
dependentes de uma segunda 
vaga do vírus. «Com a reabertu-
ra da economia e a publicação 
de alguns resultados, consegui-
mos ter uma melhor perspeti-
va do futuro económico em 
Portugal», diz ao SOL. 

A entidade liderada por Carlos 
Costa admite que a redução pro-
jetada para o PIB em 2020 é mui-
to significativa, «excedendo lar-
gamente as quedas observadas 
nas recessões mais recentes, 
sendo necessário recuar aos 
anos 20 do século passado 
para encontrar uma queda 
desta magnitude». 

No entanto, assinala uma recu-
peração a partir do segundo se-
mestre de 2020 e em 2021 será 
mais acentuada, caracterizando-
-se «por uma retoma mais céle-
re do investimento - assumin-
do que as medidas de política 
adotadas limitam o impacto da 
crise sobre o tecido empresa-
rial e que o investimento pú-
blico se mantém relativamen-
te dinâmico». 

Uma expectativa que vai ao en-
contro da opinião do analista da 
Infmox. Para Francisco Alves, os 
investimentos devem ser feitos 
em áreas da saúde e bem-estar, 
bem como no turismo, setor com 
grande peso no PIB português. 
Mais pessimista está André Pi-
res, que considera que o investi-
mento no segundo semestre tam-
bém poderá ser tímido devido à 
conjuntura incerta do mercado 
global. «Teremos de aguardar 
para saber se o outono trará 
uma segunda onda de contá-
gios por covid-19, uma vez que 
não é expectável que um trata-
mento chegue os mercados an-
tes do final do ano», diz ao SOL. 
E acrescenta: «Para incentivar 
o investimento, o Governo de-
veria diminuir impostos e fle-
xibilizar as contratações. No 
entanto, o atual procedimento  

do Governo nos últimos anos 
tem sido o completo oposto». 

Exportações e desemprego 
em queda livre 
O Banco de Portugal prevê ainda 
uma queda de 25,3% das exporta-
ções, admitindo que a recupera-
ção projetada «é mais lenta do 
que a observada na sequência 
das recessões anteriores, o que 
reflete as tensões comerciais 
existentes e, sobretudo, o com-
portamento das exportações de 
turismo», que aumentaram nos 
últimos anos e foram muito afeta-
das pela pandemia de covid-19. 

No entanto, o banco central re-
vela que deverão recuperar em 
11,5% em 2021 e 11,2% em 2022. Já 
as importações deverão ter uma 
quebra de 22,4% este ano, crescen-
do 13,5% em 2021 e 8,5% em 2022. 

Quanto à taxa de desemprego, 
oBc1P prevê que a taxa de desem-
prego seja de 10,1% em 2020, di-
minuindo para 8,9% em 2021 e 
7,6% em 2022, e aponta para uma 
quebra de 4,5% do emprego este 
ano. Mais uma vez, esta estimati-

  

va fica acima da meta do Gover-
no, que prevê uma taxa de desem-
prego de 9,6%, mas abaixo das 
perspetivas do Fundo Monetário 
Internacional para Portugal, que 
é de 13,9% em 2020, do Conselho 
das Finanças Públicas, 11%, e da 
OCDE, 11,6%. 

«O impacto da crise sobre o 
mercado de trabalho tenderá 
a ser atenuado ou desfasado 
pela existência de políticas que 
visam preservar o emprego e 
a liquidez das empresas», apon-
ta o banco central, sustentando 
que «o perfil temporal das va-
riáveis do mercado de traba-
lho dependerá do impacto e du-
ração dessas políticas». 

«Para 2021-22 antecipa-se uma 
recuperação do emprego, que 
não será no entanto suficiente 
para retomar o nível de 2019», 
diz ainda o 1341P, que faz os cálculos 
«num cenário em que a popula-
ção ativa deverá permanecer re-
lativamente inalterada em mé-
dia no horizonte de projeção». 

André Pires Lembra que a 
quarentena forçada e os blo-
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km Entidade liderada por Carlos Costa acredita numa recuperação a partir do segundo semestre deste ano 

queios levaram muitos pequenos 
estabelecimentos, nomeadamen-
te hoteleiros, a despedirem pes-
soal, o que lhes acarreta muitos 
custos de compensação. «E os 
estabelecimentos que não des-
pediram, caso não vejam uma 
recuperação, poderão come-
çar a despedir tarde demais. 
O mesmo se pode dizer de vá-
rios outros setores. Daí que 
não seria de espantar que a 
taxa de desemprego venha a 
ser superior à prevista pelo 
Governo», afirma. 

Já para Francisco Alves, este ce-
nário do regulador é pessimista, 
tendo em conta os valores anterio-
res. Mas, uma vez mais, chama a 
atenção: «Está dependente da 
evolução do vírus e no caso de 
uma segunda vaga, os números 
poderão ser ainda piores». 

Riscos 
Mesmo com as perspetivas pou-
co animadoras, há ainda que con-
tar com riscos acrescidos que po-
derão ter impacto no orçamento. 
Nesses casos incluem-se as inje-

  

ções de capital na TAP e no Novo 
Banco, que poderão ser maiores 
do que o previsto atualmente no 
Orçamento Suplementar. As con-
tas são da Unidade Técnica de 
Apoio Orçamental (UTAO), que 
apontam para um aumento da 
despesa primária (excluindo os 
encargos com a dívida pública) 
em 1.170 milhões de euros face ao 
Orçamento do Estado aprovado 
inicialmente para 2020 - isto em 
contabilidade nacional, a que as-
sume as regras europeias, dos 
compromissos. Este montante 
engloba 946 milhões do emprés-
timo a conceder à TAP. No entan-
to, a UTAO afirma que, em con-
tabilidade pública, esta operação 
está orçamentada em 1.200 mi-
lhões de euros, «o que indicia 
um forte risco ascendente so-
bre esta despesa». 

Além desta operação, o Orça-
mento Suplementar «deverá 
também refletir a recapitaliza-
ção do Novo Banco realizada 
no segundo trimestre por um 
valor superior ao previsto ini-
cialmente», afirma a UTAO. No  

Orçamento do Estado para 2020 
estava prevista urna recapitaliza-
ção do banco, através do Fundo 
de Resolução, de 600 milhões de 
euros em 2020. No entanto, no se-
gundo trimestre, o impacto orça-
mental foi superior, tendo ascen-
dido a 1.035 milhões. 

Preocupações que vão ao en-
contro dos economistas contacta-
dos pelo SOL. 

Para Francisco Alves, a injeção 
de dinheiro nestas empresas não 
era algo esperado e, por isso, é ex-
pectável que o impacto orçamen-
tal seja maior. Já André Pires, 
acredita que o impacto orçamen-
tal destas duas operações não pa-
rece estar inteiramente contem-
plado na revisão em alta das des-
pesas de capital. 

E os riscos não ficam por aqui. 
Também a presidente do Conse-
lho de Finanças Públicas (CFP), 
Nazaré Costa Cabral, já veio aler-
tar para os «riscos descenden-
tes» apresentados no Orçamento 
Suplementar, nomeadamente no 
que diz respeito à subestimação 
da queda do consumo privado. 
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