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EGI  Fonte ECDC (dentro Europe:e de Controlo de Ccences) 

TOTAL DE NOVOS CASOS DE COVID NA EUROPA 
E CASOS POR 100 MIL HABITANTES 
NA SEMANA DE 14 A 20 DE JUNHO 

o 
Suécia 

o 

o Países 
Baixos 

Reino Unido 965 
8865 
13,31 

o 
Fran a 

3165 
4,72 

o 
PORTUGAL 

o 
Espanha 

2378 
4,97 

6359 

5,61 

o 
Bélgica 

657 
5,76 

23,31 

62,34 

o 
Alemanha 

3113 
3,75 

Itália 

1706 
2,81 

PORMENORES 

Testagem 
Segundo uma 
investigação da 
Universidade de 
Oxford, Portugal foi o 
País que mais testes 
fez à população na 
semana passada, 
com uma média de 
100 rastreios por 
cada mil habitantes. 

Internamentos 
O Ministério da Saúde 
justifica o crescente 
número de novas 
infeções em Portugal 
com o aumento de 
testes realizados, 
embora o número de 
internamentos em 
Lisboa e Vale do Tejo 
tenha aumentado. 

Cerca sanitária 
Salvador Malheiro, 
presidente da Câma-
ra de Ovar, questio-
nou ontem no Twit-
ter o porquê de não 
ter sido decretada 
uma cerca sanitária 
em Lisboa. "Ou só 
há coragem para 
Ovar?", pergunta. 

NA UROPA 

Portugal tem o 20  pior 
rácio de infetados 
DADOS O  Numa semana foram registadas 2378 novas infeções no País. Espanha e Itália, muito 
afetadas pela pandemia, registaram menos ALERTA O  Países proíbem a entrada de portugueses 

FRANCISCA GENÉSIO 

o ranking dos Países eu-

 

ropeus com mais novos 
casos de Govid -19 por 

100 mil habitantes, Portugal 
surge em segundo lugar, apenas 
atrás da Suécia (ver infografi2). 

Com base nos dados divulga-
dos pela Direção Geral da Saú-
de, entre 14 e 20 de junho, fo -
rani registadas 2378 novas infe 
ções - números acima dos re-
gistados por países muito afeta-
dos pela pandemia como Espa-
nha e Itália. Se fizermos as con-
tas por cada 100 mil habitantes, 
Portugal registou um racio de 
23,31 novos casos. E superado 
apenas pela Suécia, com unirá 
cio de de 62,34. 

MINISTRA DA SAÚDE 
ADMITE DIFICULDADE EM 
QUEBRAR TRANSMISSÃO 

Números que estão acima da 
fasquia de 20 novos casos por 
100 mil habitantes um limite 
adotado por alguns países de 
forma a evitar a propagação do 
novo coronavírus. Devido aos 
números, países como Áustria, 
Bulgária Chipre, Dinamarca, 
Eslov águia, Estónia, Grécia, 
Letónia, Lituânia e República 
Checa, estão a condicionar eÍ ou 
a proibir a entrada de portu-
gueses. Há 7 dias consecutivos 
que o número de novas infeções 
ronda as três centenas, estando 
sobretudo concentradas na re 
gião de Lisboa. Olhando para o 
panorama mundial dos novos 
casos (número bruto), Portugal  

ocupava ontem a 32' posição; 
quanto ao número de mortes, 
ocupa a 28'. Já na lista de acu 
mulados, o País ocupava ontem 
o34" lugar, com 39133 infeções 
desde o dia 2 de março. 

A evolução cia pandemia em 
Portugal tem gerado várias cri 
ticas nos últimos dias. Na sexta-
- feira, a ministra da Saúde, 
Marta Temido, admitiu que as 
autoridades da Saúde estão a ter 
"dificuldade em quebrar as ca 
deias de transmissão". 
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MARQUES MENDES 
ACORDO DO NOVO BANCO 

01 o comentador aconselhou 
os deputados a pedirem o 
acordo assinado entre o Go-
verno e a Comissão Europeia 
relativo ao Novo Banco e diz 
haver uma versão confiden-
cial que é "fundamental" 
para perceber o negócio. 
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ATUALIDA 

   

SAÚDE I MINISTRA APELA A JOVENS 
ministra da Saúde, Marta Temido, vol-

ris A  tou a apelar a comportamentos respon-
sáveis face à pandemia da Covid-19, nomea-
damente por parte dos mais jovens. "Não po-
demos desperdiçar o enorme esforço que os 
portugueses fizeram nos últimos meses", 
disse numa ação de sensibilização. 

  

DESAFIO 
A COVID 

 

   
 

 

   
  

   
 

FESTAS ILEGAIS 

Mãos atadas contra aj 
LEGISLAÇÃO O  Polícia não pode fazer nada contra a multidão de jovens que se reúne em espaços públicos para beber e conviver 

JOÃO CARLOS RODRIGUES/ 
/PAULO JOÃO SANTOS 

F oi um fim de semana de 
botellón. O ferfórneno, 
com origem em Espanha, 

há muito que foi adotada pelos 
jovens portugueses. Basica-
mente, trata-se de um encon-
tro em espaço público para be 
ber bebidas alcoólicas compra-
das antecipadamente. Com as 
restrições impostas pela pande 
mia, nomeadamente no que diz 
respeito aos bares e discotecas 
ainda impedidos de reabrir, o 
hábito ganhou agora maior ex-
pressão. E se os ajuntamentos 
com mais de 20 pessoas estão 
proibidos, são muitos os que 
fazem ouvidos moucos. Carca - 
velos, Vila do Conde, Porto, Se - 

MULTIPLICAM-SE OS 
ENCONTROS DE JOVENS 
POR TODO O PAÍS 

HOUVE BOTELLÓN 
NO PORTO, BRAGA, 
SETÚBAL E CARCAVELOS 

túbal e Braga foram algumas 
localidades onde centenas de 
jovens se encontraram, sexta 
e sábado à noite, para beber e 
conviver. Tantos, que a polícia 
teve de usar megafone para 
dispersar a multidão, lem-
brando que os ajuntamentos 
não estão autorizados, por for-
ma a minimizar o risco de con-
tágio da Covid-19. 

Mas apenas isso. As autorida-
des policiais estão de "mãos 
atadas" para por cobro a estas 
situações, que violam a proibi-
ção decretada pelo estado de 
calamidade e pela Direção-Ge-
ral da Saúde. Não há qualquer 
punição. Isto corta as pernas 
aos polícias, é um esquema 
coxo. Os jovens que se juntam 
nestas situações não estão a co-

  

meter um crime de desobe-
diência se acatarem as ordens 
das autoridades e dispersarem. 
Para isso é necessário uma pre - 
visão legal expressa desse cri-
me, que só pode emanar da As-
sembleia da República ou se 
essa competência for delegada 
no Governo, o que não aconte-
deu" , explica ao CM o antigo 
ministro da Administração In-
terna, Rui Pereira. No limite, 
estas pessoas, caso sejam iden-
tificadas, poderão incorrer  

num crime de propagação de 
doença contagiosa, mas só após 
inquérito do Ministério Públi-
co que prove essa situação. "As 
autoridades apenas podem 
dispersar as 
pessoas, que 
só incorrem 
num crime se 
desobedece-
rem a essa or-

dem. O facto de estarem junto, 
independentemente do nú-
mero, não é crime por si só. É a  

Assembleia da República que 
pode resolver isto", acrescenta 
Rui Pereira. 

Os policias, por seu lado, pe-
dem uma "definição" nas regras 

para que a si-
tuação não se 
torne "insu-
portável". "A 
única orienta-
ção que tive-

mos já vem do estado de emer-
gência. Legalmente é discutível 
se podemos fazer detenções  

nestes casos, por isso a atitude é 
de pedagogia, mas com esta in-
definição os polícias ficam fragi-
lizados na sua atuação", aponta 
Paulo Rodrigues, presidente da 
Associação Sindical dos Profis-
sionais da Polícia. "O Governo 
tem de avaliar e, se necessário, 
mudara lei pois os sinais que es-
tamos a recolher nas ruas todos 
os dias são negativos", acres-
centa o responsável.. 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

POLÍCIAS EXI GEM 
MUDANÇAS N A LEI PARA 
TRAVAR AJUN TAMENTOS 

COfirtEK> 

Página 3



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,99 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 87155768 22-06-2020

' • 

r  

O Ajuntamento em Braga, no Campo das Hortas 
O Polícia dispersou mais de mil pessoas que se con-
centraram na praia da Carcavelos O  Jovens do Porto 
também têm saído à rua para conviver  O Dezenas de 
pessoas nos bares e esplanadas da cidade de Vila do 
Conde O  Polícia Marítima esteve em ação nas praias 
da Arrábida, Setúbal, para dispersar ajuntamentos 

O 

1 3  • 

is 
• 

Clube de Odiáxere 
pede desculpa 

   

O Clube Desportivo de 
Odiáxere, em Lagos, onde foi 
realizada a festa ilegal que 
originou um foco de Covid-
-19, pediu desculpas pela "di-
mensão trágica" que o acon-
tecimento atingiu, mas assi-
nala que foi a direção que cha-
mou as autoridades. z& 

   

   

Pelo menos menos 90 pessoas ficaram 
infetadas na festa ilegal 

14`11.= 

Filas em bombas de gasolina 
para comprar bebidas alcoólicas 

CASCAIS PROIBIU VENDA 
DE ÁLCOOL EM POSTOS DE 
COMBUSTÍVEL Â NOITE 
O O presidente da Câmara de 
Cascais, Carlos Carreiras, de-
terminou no início deste mês 
a suspensão da venda de bebi-
das alcoólicas entre as 20h00 
e as 08h00 nos postos de 
combustível do município, 
para evitar aglomerados de 
pessoas.. • 

SÃO JOÃO I  UEP EM PREVENÇÃO NO PORTO 
n  s tradicionais festejos de São João foram 
gai cancelados no Porto e em Braga, mas 
quase todo o efetivo da Unidade Especial de 
Polícia - sobretudo o Corpo de Intervenção -
está de prevenção para responder a situações 
que violem as normas da Direção-Geral da 
Saúde na noite de amanhã. 

LIMITE 1 20 PESSOAS 

A DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE 

PROÍBE AJUNTAMENTOS COM 

MAIS DE 20 PESSOAS. ATÉ À 

SEMANA PASSADA, NA ÁREA 
METROPOLITANA DE LISBOA, 

ESSE LIMITE ERA DE DEZ. 

EMERGÊNCIA I NORMA INCONSTITUCIONAL 

A previsão do crime de desobediência que o Go-

 

verno incluiu na declaração do estado de 
emergência, em março, é inconstitucional, defen-
dem diversos especialistas em direito penal. Em 
causa está a competência exclusiva da Assembleia 
da República de legislar nesse sentido e que não foi 
explicitamente delegada no Governo. 

untamentos 
ALERTA O  Antigo ministro avisa: "O facto de estarem juntos não é crime" 

{f 

R. 

António Costa deixa aviso: "É fundamental ninguém relaxar" 

Costa admite "quadro 
punitivo" para festas 
G  O primeiro-ministro admite 
a criação de um "quadro puniti 
vo" para quem organizar e par-
ticipar em festas ilegais e ajun-
tamentos. A entrada para o 
Teatro Nacional D. Maria II, An-
tónio Costa voltou ontem a ape-
lar ao cumprimento de todas as 
regras de segurança. "Depois de 
termos feito tudo bem até aqui, 
agora não va-
mos estragar. 
Senão é uma 
chatice ter as 
forças da or-
dem a atuar e autuar", avisou 
deixando no ar a hipótese de vi --
rem a ser criadas contraorde - 
nações para estes casos. 

Já antes, no Centro Cultural de 
Belém, o Presidente da República 
tinha aberto a porta a que fossem 
tomadas medidas mais restriti-
vas. "Se houver casos pontuais, 
em que haja necessidade de to  

mar medidas mais duras em ter-
mos de intervenção das autori-
dades para impedir ajuntamen 
tose para responsabilizar, multi 
plicam -se aspart icipações ao Mi-
nistério Público e as pessoas 
percebem que começam a ter um 
problema grave em cima dos seus 
ombros", frisou Marcelo. 

Na véspera, Costa também ti-
nha lembrado 
que se não 
houver cuida - 
do " as empre - 
sas fecham, as 

atividades fecham, os empre - 
gos são postos em causa e os 
rendimentos perdem • • se" . "Te-
mos que tratar da saúde da 
nossa e de todos os que nos ro 
ciciam - mas temos que tratar de 
criar as condições para que a 
normalidade cia vida possa re-
gressar, os empregos possam 
ser mantidos." o 

if 

PRIMEIRO-MINISTRO DIZ 
QUE EMPREGOS FICAM EM 
RISCO DEVIDO A EXCESSOS 

Festas enchem 
praias da Arrábida 

A Polícia Marítima detetou 
na madrugada de ontem de-
zenas de grupos reunidos nas 
praias da Arrábida. Foram 
centenas os jovens encontra-
dos a conviver no Creio (Por-
linho da Arrábida), Coelhos, 
Galapinhos, Figucirinha e Al-
barquel,:em convívio. 
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SEGUNDO CASO EM 48 HORAS 

BEBÉ DE 
DOIS ANOS 
MOR? E 
EM PISCH§',1A 
P.16 

www.cmjomal.pt 

CORREIO 
da manhã 

DIRETOR-EXECUTIVO: CARLOS RODRIGUES CIR.-ADJUNTOS JOSE CARLOS CASTRO E PAULO JOÃO SANTOS 

DIRETOR-GERAIEorroatAL OCTAVIO RIBEIRO 
DIR.-DERAM MT. AIDS: ARMANDO ESTEVES  PEREIRA  E  ALFREDO  LEITE 

PROCESSO EDP 

MEXIA 
CHAMA 
GURUS 
DO DIREITO 
P.27 

LO EILAO P.39 

GUITARRA 
DE COBAIN 

VENDIDA POR 
5,3 MILHÕES 

ad, .

 

INFEÇÃO EM FÁTIMA P.18 

Coro do Santuário 
tem 16 casos de Covid 
VOTAÇÃO NA SEXTA P.26 

Pagamento por conta 
será suspenso 
até ao final do ano 
TRAGÉDIA NA ESTRADE P.10 

Motos matam cinco 
no fim de semana 

MENINOS DE OURO P.24 E 25 

á*. _ 
CRAQUES 

no mnÉmo 
VALEM MILHÕES 

DE EUROS 

SEGUNDA-FEIRA 22/06/2020 I DIARIOI C1.20 (CLIVA) 

POLÍCIA DE MÃOS ATADAS PARA TRAVAR AJUNTAMENTOS 
AGENTES EXIGEM IVIUDAN AS NA LEI COSTA E MARCELO ADMITEM "QUA RO PU P.6 E 7 

 

INVESTIGAÇÃO BRUXELAS ADMITE NACIONALIZAÇÃO  P.8 E 9 

 

  

ESTADO PROTEGE 
GRANDES DEVEDOR 
O ESTÃO EM CAUSA 3,89 mil milhões de euros. Listagem dos nomes 

SEGURO TAPA 
BURACO 

DO NOVO BANCO 

O BES 
não será revelada 

CORTE NO SALÁRIO COMPLICOU CONTAS P.4 E 5 

DEIXA FAMÍLIA, 
EM SUFOCO 
FINAIICEIR 
ATOR ADMITIU PEDIR 
INSOLVÊNCIA PESSOAL. 

ENTREGA 
calem 

SÁB , DIA 27 

Greihador 28 cm 

26,99 -„47,599-

 

N E R O  

EX-DIRETOR DA 
RTP ARRASA TV1: 

"ESTAVAM 
DESEJOSOS 

DE TE  DESCARTAR" 

"QUANTAS VEZES 
LHES TELEFONASTE 

E  NINGUÉM 
ATENDEU?", 

ESCREVEU DENTINHO 

TERÁ DESMAIADO, 
APÓS VÁRIOS 

GOLPES, 
E  CAÍDO À ÁGUA 

PUB 

SCHOOL 

Página 5



A6

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 21,43 x 27,89 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 87155985 22-06-2020

se4 

+•••• 

I 

",1000*- • 

• 

Deputado do PCP Duarte Alves diz que a medida é "da mais elementarjustiça" para as pequenas e médias empresas 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Pagamento por conta 
suspenso até fim do ano 
PCP °Projeto de lei tem aprovação garantida do Parlamento em votação final global esta sexta-feira 
ANTECIPAÇÃO Comunistas ultrapassam Orçamento Suplementar contra a vontade dos socialistas 

Reembolso de imposto de anos anteriores 

SALOMÉ PINTO 

outra a vontade cio PS, o 
projeto de lei do PCP que 
suspende até ao final do 

ano o pagamento por conta do 
IRC, relativo aos lucros de 2019, 
vai ter luz verde do Parlamen-
to na sexta-feira em votação fi-
nal global, adiantou ao CM o 
deputado do PCP Duarte Alves. 

- "A proposta já foi aprovada na 
generalidade e na especialida-
de com os votos favoráveis de 
todos os partidos menos do PS, 
falta apenas confirmar essa po-
sição", sustentou o comunista. 

A medida, que se destina a to-
das as micro, pequenas e médias 
empresas, "é da mais elementar 
justiça", sublinhou Duarte Al-
ves. "Não é compreensível que 
estas empresas estejam.a pagar 

MEDIDA  DESTINA-SE 
ÀS MICRO, PEQUENAS 

' E MÉDIAS EMPRESAS 

imposto relativamente a lucros 
avultados de 2019, quando, nes-
te momento, não têm lucros, 
pelo contrário, acumulam pre-
juízos avultados devido à crise 
pandémica de Covid -19", justi-
ficou o parlamentar. 

O Governo já tinha assumido 
que ponderava adiar, não sus-
pender, o pagamento por conta 
do IRC, mas os comunistas con-
seguiram adiantar-se ao Orça-

*mento Suplementar e já têm 
oprocesso legislativo pratica-
mente concluído, para que 
"entre em vigor o mais rápido 
possível". "De qualquer modo, 
oPCP apresentou a mesma pro-
posta no âmbito das alterações 
ao Orçamento Suplementar, 
caso o projeto não fosse aprova-
do " , rematou o deputado 

`Duarte Alves. • 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIGAO EM PAPEL  Há valores de 2014 não devolvidos 

O Parlamento vota na sexta-
-feira, em votação final global, 
oprojeto de lei do PCP que dita 
o reembolso este ano, e de uma 
só vez, de todos os montantes 
cobrados às micro, pequenas e 
médias empresas relativos aos 
pagamentos especiais por con-
ta de IRC. Este pagamento, re-

  

lativo às estimativas de lucro, 
deixou de existir em 2019, por 
proposta do PCP, mas "ainda 
há valores, desde 2014, que 
não foram devolvidos", afir-
mou Duarte Alves. "Quando as 
empresas nem têm lucro, este 
reembolso demora pelo menos 
seis anos", explicou.. CORREIO 
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SEGUNDO CASO EM 48 HORAS 

BEBÉ DE 
DOIS ANOS 
MOR? E 
EM PISCH§',1A 
P.16 

www.cmjomal.pt 

CORREIO 
da manhã 

DIRETOR-EXECUTIVO: CARLOS RODRIGUES CIR.-ADJUNTOS JOSE CARLOS CASTRO E PAULO JOÃO SANTOS 

DIRETOR-GERAIEorroatAL OCTAVIO RIBEIRO 
DIR.-DERAM MT. AIDS: ARMANDO ESTEVES  PEREIRA  E  ALFREDO  LEITE 

PROCESSO EDP 

MEXIA 
CHAMA 
GURUS 
DO DIREITO 
P.27 

LO EILAO P.39 

GUITARRA 
DE COBAIN 

VENDIDA POR 
5,3 MILHÕES 

ad, .

 

INFEÇÃO EM FÁTIMA P.18 

Coro do Santuário 
tem 16 casos de Covid 
VOTAÇÃO NA SEXTA P.26 

Pagamento por conta 
será suspenso 
até ao final do ano 
TRAGÉDIA NA ESTRADE P.10 

Motos matam cinco 
no fim de semana 

MENINOS DE OURO P.24 E 25 

á*. _ 
CRAQUES 

no mnÉmo 
VALEM MILHÕES 

DE EUROS 

SEGUNDA-FEIRA 22/06/2020 I DIARIOI C1.20 (CLIVA) 

POLÍCIA DE MÃOS ATADAS PARA TRAVAR AJUNTAMENTOS 
AGENTES EXIGEM IVIUDAN AS NA LEI COSTA E MARCELO ADMITEM "QUA RO PU P.6 E 7 

 

INVESTIGAÇÃO BRUXELAS ADMITE NACIONALIZAÇÃO  P.8 E 9 

 

  

ESTADO PROTEGE 
GRANDES DEVEDOR 
O ESTÃO EM CAUSA 3,89 mil milhões de euros. Listagem dos nomes 

SEGURO TAPA 
BURACO 

DO NOVO BANCO 

O BES 
não será revelada 

CORTE NO SALÁRIO COMPLICOU CONTAS P.4 E 5 

DEIXA FAMÍLIA, 
EM SUFOCO 
FINAIICEIR 
ATOR ADMITIU PEDIR 
INSOLVÊNCIA PESSOAL. 

ENTREGA 
calem 

SÁB , DIA 27 

Greihador 28 cm 

26,99 -„47,599-

 

N E R O  

EX-DIRETOR DA 
RTP ARRASA TV1: 

"ESTAVAM 
DESEJOSOS 

DE TE  DESCARTAR" 

"QUANTAS VEZES 
LHES TELEFONASTE 

E  NINGUÉM 
ATENDEU?", 

ESCREVEU DENTINHO 

TERÁ DESMAIADO, 
APÓS VÁRIOS 

GOLPES, 
E  CAÍDO À ÁGUA 

PUB 

SCHOOL 
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Portugal tem 
de se dar ao respeito! 
Portugal está a perder: os cidadãos estão 
barrados de entrar num cada vez maior número 
de países, o que é fatal para a nossa reputação. 

Cristóvão Norte 

1.0 cidadão comum testemunhou, estupefac-
to. as mais altas figuras do Estado a celebrar 
efusivamente a realização da fase final da 
Liga dos Campeões em território português. 
Em política, forma é conteúdo, e este, divulga-
do no ostentoso anúncio, não poderia depor 
melhor sobre a dessintonia entre as priorida-
des dos cidadãos e a do aparelho de Estado. 
Foi angustiante a miudinha articulação para 
promover a insuperável façanha o horário 
que dominou as audiências, a exultação no 
discurso das partes, até a formação grave, em 
respeito pela distância social, tudo destra-
mente arranjado para que encarássemos 
aqueles homens como figuras providenciais, 
homens ao jeito dos feitos que perduram na 
memória coletiva. O observador desatento, 
desafiado a adivinhar; poderia presumir que 
se anunciava o fim de uma guerra, um armis-
tício, uma proclamação de independência, a 
liberdade, a derrota de um vírus, sei lá. Mas 
estaria muito longe de acertar. 
Servidas como adorno, duas imbatíveis decla-
rações: o "prémio para os profissionais de saú-
de", por um lado, e a promessa  de que os por-
tugurses "merecem o que vão ter em agosto". 
Estão ambas para além de qualquer serena 
qualificação. Porém, a realidade não perdoa 
Portugal está no olho do furacão: uma brutal 
crise, tão insidiosa quanto o vírus, alastra sem 
piedade, matando empresas, estropiando tra-
balhadores, num rastro destrutivo que empur-
ra a nossa comunidade para tempos de deses-
pero. E se populismo é, por definição, a prática 
política que se justifica num apelo ao "povo" 
por contraponto a uma "elite", na raiz desse 
fenómeno está o poder político que ignora os 
problemas e que, por omissão gritante, se abs-
tém de os resolver, elegendo embarcar em 
perigosos e mentirosos devaneios de "somos 
os melhores" como justificação bastante para 
maquilhar aquilo que quem tem os olhos 
abertos está a ver. Assim também se promove 
o nós e eles, se oferece campo aberto a quem 
se alimenta de sentimentos primitivos que flo-
rescem em período de incerteza 
2.A talhe de foice, Portugal e Espanha vão rea-
brir a fronteira terrestre a 1 de julho. Espanha, 
de antemão, fê-lo ontem com muitos países da  

zona Schengen, dando urna valente estocada 
na credibilidade externa de Portugal. Há, pela 
Europa fora, uma aflitiva e compreensível dis-
puta para cativar turistas, de modo a diminuir 
as perdas num dos setores mais atingidos pela 
crise. Portugal está a perder: os cidadãos por-
tugueses estão barrados de entrar num cada 
vez maior número de países, o que é fatal para 
a nossa reputação como destino seguro; Portu-
gal não adota medidas para impor a entrada 
com teste obrigatório na origem; Portugal não 
consegue celebrar acordos bilaterais para 
garantir corredores turísticos. Ainda assim, os 
altos dignitários portugueses, Presidente da 
República e primeiro-ministro, cm conjunto 
como Rei de Espanha e respetivo primeiro-
ministro, aprestam-se a abrilhantar a cerimó-
nia solene de reabertura da fronteira com o 
país vizinho. Não temo Governo espanhol des-
tratado Portugal desde o início da pandemia? 
Não foi o Governo espanhol que encerrou as 
fronteiras sem informar sequer as autoridades 
nacionais? Não foi o Governo espanhol que 
durante semanas consecutivas, para salvar o 
turismo, escondeu o número de mortes? Não 
foi o Governo espanhol que, num ato de des-
lealdade, depois de acordar com o Governo 
português a abertura a 1 de julho e de afirmar 
que a mesma data se aplicaria aos demais val-
ses, abriu ontem as suas fronteiras ao espaço 
Schengen, contribuindo deste modo para a 
perceção negativa que se abate sobre Portugal 
e que nos isola no panorama internacional? 
Portugal devia dar-se ao respeito. 
3.A sul, na costa algarvia, está a nascer uma 
nova rota de tráfico de imigrantes ilegais, pro-
vinda de Marrocos. O Estado está a falhar cla-
morosamente: os quatro desembarques inter-
cetados só tiveram lugar• por denúncias de 
pescadores. Em nenhuma ocasião, Polícia 
Marítima ou a Unidade de Controlo Costeiro 
da GNR, nas suas operações de patrulhamen-
to, detetaram qualquer travessia ilegal. Em 
dois dos desembarques intercetados, mais de 
metade dos passageiros estão a monte, sem 
possibilidade de serem deportados. Quando 
sob tutelado SEF se evadem, o que os trafi-
cantes compreendem é que a rota é bem-
sucedida e, por isso, vai prosperar, patrocina-
da pelo desleixo do Governo. 
Sr. Presidente, sr. primeiro-ministro, não 
percam a compostura, não defraudem os 
vossos deveres, em nome de uma populari-
dade fugaz e da irresistível atração pelo fre-
nesim mediático. Este é o tempo, difícil, eti-
camente exigente, em que sobressaem ou 
se desvanecem os contornos dos verdadei-
ros "homens" de Estado. 
Depurado 
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PCP 

Governo 
favorece 
grandes 

empresas 
CRÍTICAS AO PS 
O secretário-geral 
do PCP acusou 
o Governo de "favorecer 
as grandes empresas" 
e deixar "de lado" 
os trabalhadores e 
pequenos empresários. 
Jerónimo de Sousa 
considera que o 
orçamento suplementar 
centra-se "em medidas 
que só vão favorecer 
as grandes empresas, 
deixando de lado os 
trabalhadores, os micro, 
pequenos e médios 
empresários, que vivem 
à beira da falência". 

ORÇAMENTO 
O líder dos comunistas 
defendeu que 
as propostas do PCP 
"tinham e têm pés para 
andar, tendo em conta 
a disponibilidade 
do Governo para 
as considerar. Só que, 
olhando para o 
orçamento suplementar, 
afinal não estão lá". 
Jerónimo lembrou, num 
comício em Portei, que 
os comunistas defendem 
a "proibição do 
despedimento" durante 
a pandemia e 
a "reposição do salário 
a 100% a todos 
os trabalhadores 
que estando em regime 
de layoff estejam 
disponíveis para 
trabalhar". 

COMÍCIO COM 
MÁSCARA 
Jerónimo de Sousa 
discursou num comício 
em Portei, no distrito 
de Évora, no Parque 
da Matriz. A iniciativa 
realizou-se num espaço 
ao ar livre no centro 
da vila com a presença 
de dezenas de pessoas. 
Todos os participantes 
usaram máscaras 
e cumpriram o mínimo 
de um metro e meio 
de distância. 
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80 pirotécnicas em 
calamidade económica 
Setor fala em ano com zero contratos e 12 mil postos de trabalho em 
risco. Só Figueira da Foz terá espetáculo de fogo de artifício no S. João 
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Foguetório do S. João, no Porto, é uma atração que junta muitos milhares Este ano, foi cancelado 

Ana Peixoto Fernandes 
sociedade@jn.pt 

FESTAS  As cerca de 80 em-
presas de pirotecnia do país 
reclamam "estado de cala-
midade económica" para o 
setor, com "zero contratos". 
Com as festas e romarias po-
pulares suspensas - só a Fi-
gueira da Foz vai ter um es-
petáculo pirotécnico no 
S. João - e a incerteza face à 
passagem de ano, há 12 mil 
postos de trabalho em risco. 

Reunidas na sexta-feira, 
as três associações do setor 
querem sensibilizar o Go-
verno para a necessidade 
de "medidas de apoio espe-
cíficas" para uma industria 
que, devido à pandemia, 
vai estar "parada um ano 
inteiro". 
"O setor está totalmente 

paralisado. Temos receio de 
que não sobreviva a esta cri-
se", disse ao JN Carlos Ma-
cedo. O presidente da Asso-
ciação Portuguesa dos In-
dustriais de Pirotecnia e Ex-
plosivos (APIPE) descreve 
um cenário de "zero contra-

  

tos" até ao final de 2020, 
que deixa na penúria "12 
mil operadores pirotécnicos 
credenciados pela Polícia e 
milhares de famílias". 

INCÓGNITA DO RÉVEILLON 
O setor começou por perder 
a Páscoa, "que costuma ser 
uma das festividades de 
maior peso na faturação", e 
não vai fazer as romarias de 
verão até setembro. Quan-
to à passagem do ano, con-
tinua a ser uma incógnita. 

Por esta altura, o setor de-
veria estar a entrar na "fase 
de mais trabalho", mas de-
vido à pandemia e às reco-
mendações da Direção-Ge-
ral da Saúde (DGS), as câma-
ras não arriscaram festejar 
os santos populares com 
fogo de artifício, ainda que 
alguns empresários tenham 
proposto espetáculos "pen-
sados" para serem assistidos 
à distância. 

A exceção é Figueira da 
Foz. Um espetáculo pirotéc-
nico com cinco minutos de 
duração, a partir de seis 
praias, vai assinalar a noite 

PONTE DE UMA 

Empresa 
centenária só 
com um contrato 

A Pirotecnia Minhota, 
empresa centenária de 
Ponte de Lima, costuma-
va assegurar os fogos de 
grandes festas, como o 
S. João do Porto e Roma-
ria d'Agonia em Viana do 
Castelo. O empresário 
David Costa afirma que o 
contrato conseguido 
com a Figueira da Foz "é 
uma gota no oceano de 
uma empresa com uma 
faturação de dois mi-
lhões de euros por ano". 
"Se chegarmos ao final 
do ano com ioo mil eu-
ros será muito bom", dis-
se, apelando a que os 
municípios contratem 
espetáculos que "pos-
sam ser apreciados a 
grande distância".  

de S. João. A Pirotecnia Mi-
nhota, de Ponte de Lima, 
será responsável pelo lança-
mento de fogo de artificio. 

O empresário David Cos-
ta afirma que propôs aque-
le tipo de espetáculo, con-
cebido para ser apreciado à 
distância, a várias autar-
quias do país, incluindo 
Porto e Gaia, mas apenas a 
da Figueira da Foz lhe abriu 
a porta. 

"Tanto quanto sei, é único 
fogo de artifício de S. João 
no país. A ideia da Figueira 
da Foz é fazer nas seis praias 
de maneira a que as pessoas 
que estejam nos hotéis e em 
casa possam ver e não se 
criem grandes aglomera-
dos", explicou ao JN. 

"Se for feito de forma coe-
rente e pensado, o fogo de 
artifício pode ser um espe-
táculo de desconfinamen-
to", defende o empresário, 
que, na noite de terça-feira 
para quarta-feira, a ilumi-
nará os céus das praias de 
Leirosa, Costa de Lavos, 
Cova Gaia, Claridade, Buar-
cos e Quiaios. • 
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Jornal de Notícias 

Novo remédio 
aumenta custos 
do tratamento de 

Despesa dos hospitais sobe para 
65 milhões de euros. Oncologia 
absorve 30% dos gastos P. a e 7 

f. 

Televisão  Pedro Lima 
tinha contrato na TVI 
renovado até 2021 P.35 

F. C. Porto e Boavista 
lançam craques  da 
formação no dérbi P.38 e 38 

zs 

BICICLET 
BOOM DE VENDAS 

ESGOTAR PRODII 
ojas sem mãos a medir para tanta procura, mesmo 

• m fábricas a laborar a todo o vapor. Portuguesa 
.  a TE, a maior empresa do ramo da Europa, garante 

ue normalidade vai demorar meses a repor P.8 e 9~4 

IMO 

À 

lr 

jn.pt Diário. Ano 133. N.° 21. PI .1,20€ Segunda-feira 22 de junho de 2020 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inês Cardoso. Manuel Mofinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 

Governo aperta medidas 
para travar ajuntamentos 
Autoridades policiais endurecem vigilância nas 
ruas, na sequência de avisos de Costa e Marcelo 

Primeiro-ministro, ministra da Saúde e autarcas da 
Grande Lisboa decidem hoje plano de ação P. 4 e 5 

Pahnela 
Menino de 
três anos 
afoga-se 
em piscina 
fechada 

Segundo caso fatal 
com crianças 
em três dias P. 25 

P;r<->tE7Seltlings 
Calamidade 
económica 
coloca em 
risco 12 mil 
empregos 
P.11 

SIC 
condenada 
após ter 
humilhado 
casal em 
programa 
de humor P.14 

Lisboa 
Centenas de 
sem-abrigo 
caem nas 
ruas devido 
à covid 
P.18 e 19 

Internet 
Quarentena 
estimulou 
negócio de 
brinquedos 
sexuais P.7 
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Poncip, 

Nb 'eéfitto a cidade  de Braga, 
a PSP teve de intervir para 

dispersar os grupos de jovens 

t 

Medidas mais 
duras para travar 

ajuntamentos 

   

 

"As forças de se-
gurança atuarão 
sempre que for 
necessário" 

Só po 
apoiar aq 

que for nec 
sário f 

V 
Marcelo Rebelo de Sousa 

Presidente da República 
António Costa 
Primeiro-ministro 

Concentrações de jovens à noite ocorrem em vários pontos do 
país e o Governo deverá decidir hoje novas formas de atuação. 

Marcelo apoia e admite intervenção mais forte da Policia 
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Inês Sehreck 
ines@jn.pt 

covil:, Os ajuntamentos ilegais 
são a nova dor de cabeça no com-
bate à covid-19. Depois de um fim 
de semana em que a Polícia foi 
chamada a dispersar convívios de 
centenas de jovens em vários pon-
tos do país, o Governo prepara-se 
para avançar com novas medidas 
para travar as festas. O primeiro-
-ministro admitiu ontem a criação 
de um "quadro punitivo" para 
quem organizar e participar em 
eventos ilegais e ajuntamentos e o 
presidente da República assinalou 
o caminho a seguir: aumentar as 
participações ao Ministério Públi-
co. Marcelo já disse que está dis-
posto a apoiar o que for necessário 
para "impedir o descontrolo" do 
desconfinamento. 

Da reunião que se realiza hoje 
em Lisboa, entre o primeiro-mi-
nistro, a ministra da Saúde e autar-

  

cas da Ãrea Metropolitana de Lis-
boa (AML) deverão sair medidas 
mais restritivas para determina-
das freguesias da AML, mas tam-
bém ações concretas para evitar os 
ajuntamentos de pessoas em todo 
o país. Ao que o IN apurou, o Mi-
nistério da Administração Interna 
deverá ser chamado a endurecer a 
vigilância nas ruas por parte das 
forças de segurança. 

PSP DISPERSOU CENTENAS 
Este fim de semana, a Polícia foi 
obrigada a dispersar concentra-
ções de centenas de jovens. Na 
madrugada de sábado, mais de mil 
pessoas reuniram-se na praia de 
Carcavelos e cerca de centena e 
meia em Vila de Conde. E, na ma-
drugada de ontem, aconteceu o 
mesmo no Porto - onde a Polícia 
foi chamada duas vezes ao mesmo 
local para dispersar centenas de jo-
vens -, em Braga e em Setúbal [ler 
na caixa]. Em todas as ocasiões,  

ninguém foi detido ou identi-
ficado, mas daqui em diante 
poderá ser diferente. 

AJUNTAMENTOS INACEITÁVEIS 

Para António Costa, os ajunta-
mentos dos últimos dias são 
"inaceitáveis" e "só podem dar 
mau resultado". O primeiro-
-ministro admitiu que possa 
ser criado um "quadro puniti-
vo" para as pessoas que organi-
zarem ou participarem em 
eventos desta natureza. Sobre 
a atuação das forças de segu-
rança lembrou que "já atuaram 
nas últimas noites e atuarão 
sempre que for necessário". 

O mesmo caminho é defen-
dido por Marcelo Rebelo de 
Sousa. O presidente da Repú-
blica nota que "estamos na fase 
de tentar persuadir", mas se for 
necessário tomar medidas es-
pecíficas para determinadas lo-
calidades ou "medidas mais du-

  

ras em termos de intervenção das 
autoridades para impedir ajunta-
mentos e para responsabilizar por 
ajuntamentos", o caminho é mu-
dar a forma de atuação da Polícia. 
"Multiplicam-se as participações 
ao Ministério Público e aí as pes-
soas, jovens e não jovens, perce-
bem que começam a ter um pro-
blema grave em cima dos seus om-
bros", afirmou Marcelo Rebelo de 
Sousa, à entrada para um concer-
to no Centro Cultural de Belém. 

O país registou ontem mais 292 
casos positivos de covid-19 e mais 
dois mortos. Lisboa e Vale do Tejo 
voltou a concentrar a maioria das 
infeções (77%) e hoje deverão ser 
aprovadas medidas focadas para 
esta região, onde a ministra da 
Saúde, Marta Temido, já admitiu 
estar a haver "dificuldade em que-
brar as cadeias de transmissão". O 
Centro teve 8,5% dos novos casos, 
oAlgarve 7,5%, o Alentejo 3,7% e 
o Norte 2,3%. 

PSP vai 2 vezes 
à Cordoaria 
A PSP do Porto dis-
persou, na madru-
gada de ontem, um 
grupo de "algumas 
centenas" de jo-
vens que convi-
viam e bebiam ao 
ar livre, ao som de 
música, na zona da 
Cordoaria, no cen-
tro da cidade. O 
grupo dispersou, 
mas regressou mais 
tarde, tendo a PSP 
voltado a atuar. 

Perto de cem na 
noite de Braga 
Em Braga, a Polícia 
teve de dispersar, 
na madrugada de 
ontem, cerca de 
uma centena de jo-
vens no centro da 
cidade. 

Praias juntam 
aglomerados 
Anteontem à noi-
te, a Polícia Maríti-
ma dispersou aglo-
merados de "deze-
nas de jovens" que 
se concentraram 
em várias praias da 
Arrábida, no distri-
to de Setúbal. 

Autarca pede 
cerca em Lisboa 
Salvador Malheiro, 
presidente da Câ-
mara de Ovar, 
questionou no 
Twitter o porquê 
de não ter sido de-
cretada uma cerca 
sanitária em Lis-
boa. "Ou só há co-
ragem para Ovar?", 
pergunta. 
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Jornal de Notícias 

Novo remédio 
aumenta custos 
do tratamento de 

Despesa dos hospitais sobe para 
65 milhões de euros. Oncologia 
absorve 30% dos gastos P. a e 7 

f. 

Televisão  Pedro Lima 
tinha contrato na TVI 
renovado até 2021 P.35 

F. C. Porto e Boavista 
lançam craques  da 
formação no dérbi P.38 e 38 

zs 

BICICLET 
BOOM DE VENDAS 

ESGOTAR PRODII 
ojas sem mãos a medir para tanta procura, mesmo 

• m fábricas a laborar a todo o vapor. Portuguesa 
.  a TE, a maior empresa do ramo da Europa, garante 

ue normalidade vai demorar meses a repor P.8 e 9~4 
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Governo aperta medidas 
para travar ajuntamentos 
Autoridades policiais endurecem vigilância nas 
ruas, na sequência de avisos de Costa e Marcelo 

Primeiro-ministro, ministra da Saúde e autarcas da 
Grande Lisboa decidem hoje plano de ação P. 4 e 5 

Pahnela 
Menino de 
três anos 
afoga-se 
em piscina 
fechada 

Segundo caso fatal 
com crianças 
em três dias P. 25 

P;r<->tE7Seltlings 
Calamidade 
económica 
coloca em 
risco 12 mil 
empregos 
P.11 

SIC 
condenada 
após ter 
humilhado 
casal em 
programa 
de humor P.14 

Lisboa 
Centenas de 
sem-abrigo 
caem nas 
ruas devido 
à covid 
P.18 e 19 

Internet 
Quarentena 
estimulou 
negócio de 
brinquedos 
sexuais P.7 
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Governo lança 
linha de apoio 
para contratar 
no setor social 

RETOMA  O Governo vai 
lançar uma linha de finan-
ciamento de dez milhões 
de euros para contratações 
no setor social, anunciou a 
ministra do Trabalho, So-
lidariedade e Segurança 
Social. Segundo Ana Men-
des Godinho, o programa 
Adaptar+Social, que arran-
cará em julho, visa tam-
bém ajudar as instituições 
a implementar "medidas 
de prevenção e aquisição 
de equipamentos de pro-
teção individual". 
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PARCEIROS DO EURO CONTINUAM DEPRIMIDOS 
Indicador de sentimento económico da área do euro, em pontos 

Os parceiros da zona euro continuam com um sentimento muito negativo. 

Maio trouxe um pequeno alívio, mas pouco relevante dada a dimensão do 

pessimismo. É sinal de conjuntura externa muito adversa. 
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CLIENTES DE PORTUGAL SEM ENCOMENDAS 
Avaliação da carteira de encomendas feita pelos principais clientes de Portugal, em pontos 

Os países que compram a Portugal estão cada vez mais negativos quando 

avaliam as suas carteiras de encomendas. Isto é um mau indicador para a 

economia nacional, que precisa de ter clientes para quem exportar. 
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CONJUNTURA 

Sinais de alívio 
na economia 
não chegam 
para acalmar 

GRÁFICOS 

O que diz o painel de bordo 
da economia portuguesa 

Não fosse abril ter sido um mês em que a economia nacional esteve 
praticamente desligada, e maio traria os números mais negros al-
guma vez registados. Os indicadores de alta frequência, aqueles que 
permitem avaliar o que está a acontecer à atividade económica qua-
se em tempo real, continuam muito negativos - sejam eles de infor-
mação quantitativa ou de sentimento. 

Mário Centeno já viu sinais de recuperação e João Leão 
acredita num fim relativamente rápido para a crise. Alguns 
números de maio e junho até melhoraram, mas pouco. 

MARGARIDA PEIXOTO 
rnargaridapeixotoginegocios.pt 
MANUEL ESTEVES 
mesteves@negocios.pt 

N
o dia em que 
apresentou °Or-
çamento do Es-
tado suplemen-
tar, a 9 de junho, 

já depois de ter anunciado ao país 
que se demitia de ministro das 
Finanças, Mário Centenogaran-
tiu que já via sinais de recupera-
ção na economia Menos de uma 
semana depois, O seu sucessor, 
João Leão, deixou uma nota de 
esperança ao Parlamento, apon-
tando para uma saída "rápida" 
desta crise pelo menos mais rá-
pida do que a vivida com a tn.)íka. 
Será que já há luz ao fundo do tú-
nel?(.) Negócios foi ver o que di-
zem os indicadores: encontrou 
alguns sinais positivos, mas ne-
nhuma tranquilidade. 

Para tentar perceber o que 
está a acontecera economia qua-
se em tempo real, há que olhar 
para Os indicadores de maior fre-
quência, ou seja, aqueles para os 
quais há dados apurados com 
pouca distância temporal ffice ao 
acontecimento. 

Centeno falou em dois: Os pa-
gamentos eletrónicos e as inscri-
ções nos ceiltros de ei nprego. Alas 
há muitos mais. Por exemplo, o 
Banco de Portugal. no Boletim 
Económicode junho, reuniu uma 
série ddes para avaliar melhor o 
que aconteceu à economia portu-
guesa entre março e maio, o mo-
mento em que a pandemia deco-
vid-19 atingiu o país. 

Agora, o Negócios voltou a 
consultar uma bateria de indica-
doresidênticosesomou osqueen-
tretanto lbram sendo publicados 
para procurarossinaisde recupe-
ração de que Centeno falou e que 
justificam a espenulça de Leão, pa-
tente no cenário macroeconómi-
co do orçamento retificativo 

( )s indicadores quantitati-
vos disponíveis para maio mos-
tram um ligeiro alívio face a 
abril. o pior mês do confina-
mento, mas continuam em mí-
nimos historicamente baixos. E 
o que acontece com as vendas 
de automóveis, que caem a ta-
xas acima dos 50%. Ou com o 
consumo de gasolina e gasóleo, 
que cai mais de 30%. O consu-
mo de eletricidade ainda recua 
a dois dígitos, algo nunca visto 
desde o início da série estatísti-
ca, em 2005. E o valor das ope-
rações em multibanco cai mais  

de 25%, quando na anterior cri-
se económica o máximo regis-
tado tinha sido uma contração 
de 8,9%, em abril de 2012. 

No mercado de trabalho, e 
verdade que as inscrições nos 
centros de emprego abrandaram 
o rit mo, mas estão longe de nor-
mal izar. conforme confirmam os 
peritos ouvidos pelo Negócios: 

Os indicadores qualitativos, 
Os que dão conta do sentimento 
das empresas e dos consumido-
res, também estão ainda muito 
deprimidos. O indicador de el i-
dia, que sintetiza as respostas dos 
empresários, melhorou ligeira-
mente em maio, mas dá pouco 
alento: enquanto na construção 
e obras públicas e no comércio o 
pessim ismo cedeu ligeiramente, 
na indústria e nos serviços con-
tinuou a afundar. Pela parte dos 
consumidores, a melhoria é mais 
unia vez mínima. 

Projeção negra do Banco 
de Portugal ganha força 
A possibilidade de Portugal re-
gistar este ano a maior recessão 
desde 1928 parece ser, aliás, cada 
vez mais forte. 

Na semana passada, o Banco 
de Portugal publicou os indicado-
rescoincidentes da atividade eco-
nómica e do consumo e os resul-
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Com o fim do estado de emergência, os carros voltaram às estradas e os 
consumidores já não podem cortar tanto no consumo de combustíveis. 
Mesmo assim, está muito abaixo do verificado no período homólogo. 

20 

Numa análise por setores de atividade, verifica-se que o alívio no pessi-
mismo está apenas na construção e obras públicas, e no comércio. Tanto 
a indústria como os serviços estão cada vez menos confiantes. 
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MÁRIO CENTENO 
Ex-ministro das Finanças, 
a 9 de junho 
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CONSUMO DE ELETRICIDADE EM MÍNIMOS 
Consumo médio em dia útil, taxa de variação homóloga (%) 

O consumo de eletricidade em maio continuava muito abaixo do verifica-
do no mesmo mês de 2019, apesar de ter recuperado ligeiramente face a 
abril, quando a economia esteve praticamente fechada. 

CLIMA ECONÓMICO MUITO PESSIMISTA 
Indicador de clima económico, em pontos 

A melhoria está lá, mas o sentimento dos empresários continua muito ne-
gativo. Nem durante os anos da troika as empresas estiveram tão pessi-
mistas como continuam agora, mostra a série de dados do INE. 
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COMPRA DE COMBUSTÍVEIS CAI MENOS 
Consumo de gasolina e de gasóleo, taxas de variação homóloga (%)  
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INDÚSTRIA E SERVIÇOS AFUNDAM SENTIMENTO 
Indicador de confiança, por setor de atividade, em pontos 

A recuperação já se 
começa a visualizar. 
No princípio da 
crise houve uma 
redução drástica 
[dos pagamentos 
eletrónicosl. Desde 
então, tem havido 
uma recuperação 
muito acelerada. 

Janeiro 2018 Maio 2020 Janeiro 2018 Maio 2020 

OPERAÇÕES NO MULTIBANCO AINDA CURTAS 
Montante global de levantamentos nacionais, de pagamentos de serviços e de compras em terminais de 
pagamento automático na rede multibanco, taxa de variação homóloga (%) 

O valor global de operações no multibanco continua 26,6% abaixo do que 
se verificava em maio de 2019. Há melhoria face a abril, mas muito curta. 
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COMPRA DE CARROS ADIADA 
Vendas de automóveis, taxa de variação homóloga (%) 

As compras de automóveis continuam a ser adiadas, sejam carros comer-
ciais, sejam de passageiros, ou pesados. As quedas continuam a um ritmo 
superior a 50%. 

CONSUMIDORES RECUPERAM CONFIANÇA 
Indicador de confiança dos consumidores, em pontos 

Os consumidores aliviaram em maio o seu pessimismo face ao sentimen-
to que evidenciaram em abril. Os níveis de confiança são agora idênticos 
aos vividos no período da troika, em 2013. 
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TENDÊNCIA DA ECONOMIA CONTINUA A PIORAR 
Indicadores coincidentes de atividade e de consumo privado 

Os indicadores coincidentes da atividade económica e do consumo priva-
do voltaram a agravar-se em maio, depois de já terem registado uma que-
bra histórica em abril. É uma tendência muito negativa para a economia.  

tados )ram muito negativos. 
Em maio, ambos os indicado-
res reforçaram a tendência ne-

 

«ativl iniciada ('113 fevereiro. < 
"Os resultados dos indica-

dores coincidentes apurados 
para maio estão em linha com 
o esperado e são consistentes 
com as projeções apresenta-
das no Boletim Económico de 
junho", indicou lOnte oficial do 
banco ao Negócios. 

No boletim económico de 
junho, c> BdP projeta uma re-
cessão de 9,59t para a econo-
mia portuguesa no seu cenário) 
central. Num cenário adverso, 
em (Iate um segundo surto da 
doença se verifique, admite 
unia recessão de 13,1%. 

Estas projeções põem em 
causa os pressupostos do Or-
çamento do Estado suplemen-
tarja aprovado na generalida-
de pela Assembleia da l'epú--
blica. No documento. oGover-
no antecipa uma recessão de 
6.9%. uma décima a mais do 
que espera a Comissão Euro-
peia, mas inferior a todas as 
outras publicadas pelas prin-
cipais instituições que acom- 
panham a conjuntura econó-
mica: FIV1 I, Conselho das Fi-
nanças Públicas, OC DE e o 
Ronco de Ra-tugal.te 
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ENTREVISTA 
ANTÓNIO SELADAS 

"Houve uma 
confiança 
excessiva nos 
mercados" 

Analista 

Independente 
afirma que quem 
Investe em ações 
conhece os riscos. 

MERCADOS 20 c,  21 

investidor 
privado 

Alternativas 
ás taxas 
nulas dos 
depósitos 
a prazo 
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CONVERSA CAPITAL ARTUR SANTOS SILVA 

Grandes empresas 
deviam ser tributadas 
Presidente honorário do BPI não concorda que seja apenas 
a banca a pagar a taxa de solidariedade anunciada pelo 
Governo. E diz que a pandemia de covid-19 transformou 
a União Europeia numa potência económica mundial. 
PRIMEIRA LINHA 4 a 

Sinais de alívio 
na economia 
não chegam 
para acalmar 
1 indicadores mostram o que está 

a acontecer em tempo real 
ECONOMIA 10 e 11 

Inscrições nos centros 
de emprego estão a 
crescer 21% em junho 
ECONOMIA 12 

Imobiliário 

Socicorreia 
arranca com 
investimento 
de 100 
milhões 
EMPRESAS I(' 

Sondagem 

Marcelo 
continua sem 
adversário 
na corrida 
presidencial 
HOMEPAGE 2 

Inquérito 
Bancários com 
mais trabalho 
e menos saúde 
física e mental 
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MANGAREM 
GOVERNO APOIA 
SETOR SOCIAL 

A ministra do Trabalho dis-
se ontem que o Govemovai 
laçarem julho, uma linha 
de financiamento,  no valor 
de 10 milhões de euros, para 
apoiar a contratação de re-
cursos humanos no setor 
'social. e a adoção de medi-
das de prevenção no âmbi-
to da pandemia. ■ 
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Hugo Quinta é trabalhador indepen-

dente e com a eclosão da pandemia 

de covid-19 e a declaração do estado 

de emergência perdeu 100% dos 

seus rendimentos. Mora em Lisboa, 

numa casa “arrendada há já vários 

anos” e que não queria perder. 

Sabia que o facto de não conse-

guir pagar a renda de casa não podia 

ser usado pelo senhorio para o pôr 

fora de casa — essa foi a primeira 

medida que o Governo tomou, num 

pacote que arrancou com o projec-

to de uma moratória no pagamento 

de rendas, a suspensão de prazos 

para cessão de contratos e o travão 

aos despejos enquanto durassem as 

medidas de mitigação da pandemia.

Mas as dívidas seriam sempre suas 

— e ele estava preocupado em per-

ceber como as iria pagar. Por isso, 

recorreu de imediato à segunda 

medida que entrou em vigor no 

âmbito da habitação — e que acaba 

por ser a mais  promissora pelo exe-

cutivo nesta área.  

A lei que instituiu este emprésti-

mo, concedido sem juros e com pra-

zo de carência de, pelo menos, meio 

ano, foi publicada a 6 de Abril. A por-

taria que a regulamentou foi publi-

cada a 14 de Abril e entrou em vigor 

no dia seguinte.  

Dois dias depois, Hugo Quinta 

entrou na plataforma criada para o 

efeito e entregou os comprovativos 

de perda de rendimento de nidos 

por lei. Recebeu automaticamente a 

mensagem de que o requerimento 

havia sido submetido e que seria 

noti cado da decisão do IHRU — Ins-

tituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana “por email, no prazo máxi-

mo de oito dias.”  

Dois meses depois, e já com três 

rendas vencidas — Abril, Maio e 

Junho — Hugo Quinta ainda não sabe 

qual vai ser a decisão desta entidade. 

“Pelo facto de ter optado por pedir 

o empréstimo ao IHRU, nem sequer 

recorri ao mecanismo de pedir a 

moratória directamente à senhoria. 

E agora criou-se aqui uma tensão 

desnecessária, porque não sei o que 

lhe dizer”, sublinha Hugo Quinta. 

Dois mil pedidos 
O pedido de Hugo será um dos 1896 

processos de pedido de empréstimo 

que a presidente do IHRU, Isabel 

Dias, revelou ter entrado no instituto 

até ao passado dia 16 de Junho — data 

em que esteve a ser ouvida numa 

audição parlamentar realizada a 

requerimento do Bloco de Esquerda. 

Há cerca de 700 mil contratos de 

arrendamento e esta linha destinava-

se a todas as famílias que apresentas-

sem comprovadas quebras de rendi-

mento de 20%. 

Se o número de processos que 

deram entrada — cerca de 2000 — 

parece muito baixo, as decisões que 

efectivamente já foram tomadas são 

ainda mais reduzidas. 

De acordo com esta responsável, 

àquela data, o IHRU tinha concluído 

apenas 479 processos. Isabel Dias 

acrescentou que havia ainda 370 a 

serem tratados pelos serviços e que 

684 pedidos tinham sido devolvidos 

aos requerentes, com pedidos de 

documentação. A soma destas par-

celas (1533) não conduz ao número 

total dos processos — mas nem Isabel 

Dias explicou essa diferença, nem a 

Secretaria de Estado da Habitação, 

Nós temos pedido 
sempre aos 
senhorios para 
falarem desta linha 
aos inquilinos. 
Seria uma boa 
solução para todos 
Iolanda Gávea 
Vice-presidente da ALP

Apoio directo ao arrendamento 
só chegou a 500 famílias
Presidentes das associações de inquilinos e senhorios 
estranham uma procura tão reduzida da linha de empréstimos 
do IHRU e temem impacto que o pós-covid vai trazer  
a um sector que já estava profundamente desequilibrado

Habitação 
Luísa Pinto

solicitações, frisando que, depois da 

decisão de não rejeitar, agora tinham 

de tomar outra: “Encurtar o número 

de contactos e o tempo que os técni-

cos andam à volta da mesma candi-

datura. Vão aumentar o número de 

pedidos rejeitados, mas vamos dizer 

às pessoas para o apresentarem de 

novo”, avisou Isabel Dias. 

Pagar até Janeiro de 2021 
Os empréstimos do IHRU destinam-

-se unicamente aos arrendamentos 

habitacionais e servem para apoiar 

apenas inquilinos que ali tenham 

residência principal, adores de 

estudantes que estejam a mais de 50 

quilómetros de casa ou senhorios 

lá todos, concordou em mandar tudo 

outra vez. 

A 14 de Maio, o portal indicava que 

foram “recepcionados elementos de 

instrução”. Três semanas depois, a 

5 de Junho, quando mais uma renda 

se estava a vencer, ligou para o IHRU 

para falar com a linha de apoio à 

covid-19 e a única coisa que ouviu foi: 

“A extensão para a qual pretende 

ligar está ocupada”. “Até hoje. Nunca 

consegui que me atendessem uma 

chamada”, lamenta. 

Na audição parlamentar, Isabel 

Dias referiu-se ao esforço de adapta-

ção e à capacidade de trabalho que 

os funcionários da IHRU estavam a 

fazer para conseguir dar resposta às 

a quem o PÚBLICO enviou pergun-

tas, respondeu em tempo útil. 

Não foi possível perceber em que 

fase está, então, o pedido de Hugo 

Quinta. Mas importa, ainda, descre-

ver mais aspectos do processo — e 

cruzá-lo com as informações que 

Isabel Dias deixou na Assembleia da 

República, para perceber que o pro-

cesso acabou por se revelar comple-

xo e que os resultados estão longe do 

esperado. 

A presidente do IHRU referiu-se às 

di culdades em analisar os proces-

sos e os documentos de prova e sub-

linhou o facto de muitas vezes a can-

didatura não estar bem instruída. A 

opção, destacou, “foi não rejeitar 

liminarmente os pedidos e procurar 

ajudar as pessoas”. 

Hugo Quinta entregou o pedido a 

17 de Abril e a primeira resposta veio 

a 27. “Recebi uma noti cação de que 

os documentos que havia assinado 

digitalmente não eram válidos, pois 

faltava a assinatura. Usei assinatura 

digital. Ao confrontar os serviços de 

que havia assinado tudo correcta-

mente, veri caram que, de facto, 

assim era. Eles é que não tinham o 

software actualizado. A pessoa que 

atendeu informou-me que nesse dia 

iria ter uma reunião dos serviços e 

que o meu pedido ia ser levado, pois 

era elegível e tinha toda a documen-

tação correcta”, relata Hugo Quinta, 

repetindo a informação que já enviou 

para o IHRU por várias vezes. 

Não tendo obtido nenhuma res-

posta até ao dia 6 de Maio, Hugo 

Quinta voltou a ligar para o instituto 

e foi informado que o processo “esta-

va com a equipa de análise dos ren-

dimentos”. Insistiu na importância 

de dizer alguma coisa ao senhorio, 

mas teve como resposta que o senho-

rio tinha “de ter paciência”. E se o 

pedido fosse recusado? “Tem de ter 

mais fé”, responderam-lhe.  

No dia 12 de Maio, voltou a ligar e 

a única informação que tinha era a 

que constava no sistema: o processo 

“aguarda elementos de instrução”. 

Perante esta “novidade”, e depois de 

insistir que os documentos estavam 
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DANIEL ROCHA

A lei que instituiu empréstimo, 
concedido sem juros e com 
prazo de carência de, pelo 
menos, meio ano, foi publicada 
a 6 de Abril

que também tenham sofrido uma 

quebra de rendimento. 

Por exemplo, se uma família pas-

sou de um rendimento mensal de 

1350 euros em Fevereiro para 1000 

euros em Março (ou seja, uma que-

bra de 26% no rendimento) e tem 

uma renda de 540 euros mensais (ou 

seja, uma taxa de esforço de 54%), se 

tivesse optado por pedir logo o 

empréstimo ao IHRU — para pagar a 

renda de Abril — não chegava a entrar 

em mora com o senhorio.  

Se tivesse prolongado o apoio por 

três meses, o valor total do emprés-

timo a pagar ao IHRU era de 760 

euros. Mas teria 17 meses para os 

pagar, uma vez que começaria a 

liquidar o empréstimo apenas em 

Janeiro de 2021 numa prestação de 

45 euros por mês. 

Tanto Iolanda Gávea, da Associa-

ção Lisbonense de Proprietários 

(ALP), como Romão Lavadinho, da 

Associação de Inquilinos Lisbonen-

ses (AIL), estranham o facto de o 

IHRU estar a lidar com um número 

tão reduzido de processos. “Nós 

temos pedido sempre aos senhorios 

para falar desta linha aos inquilinos. 

Seria uma boa solução para todos. 

Infelizmente, não está a ter adesão”, 

a rma Iolanda Gávea, lamentando, 

sobretudo, que esta linha não se 

estenda aos arrendatários de contra-

tos não-habitacionais — “há muitos 

senhorios que estão a perder rendi-

mentos”, avisa. 

Romão Lavadinho diz que “não 

percebe” como é que há tão poucos 

processos no IHRU. “Não sei se os 

inquilinos zeram acordos com o 

senhorio, se acham que vão conse-

guir pagar depois. Estamos muito 

preocupados. O importante era que 

já se estivesse a fazer uma revisão na 

Lei das Rendas. Tenho muito medo 

do que aí vem [quando forem levan-

tadas as medidas de mitigação da 

pandemia]”, avisa. 

O PÚBLICO enviou algumas ques-

tões acerca desta linha ao Ministério 

da Habitação, mas ainda não obteve 

resposta. Uma delas era acerca do 

montante que já havia sido conce-

dido em empréstimos. Na última 

informação que foi veiculada, e refe-

rente ao início do mês de Junho, o 

IHRU tinha recebido 1772 pedidos 

de empréstimos para apoio ao 

arrendamento no valor de 3,48 

milhões de euros.  

Sobre esta medida, num debate 

parlamentar, o ministro da tutela, 

Pedro Nuno Santos, sublinhava, no 

início de Abril: “Este é o equilíbrio a 

que chegámos para nos permitir dar 

estabilidade às famílias, preservar os 

direitos dos senhorios (muitos deles 

em di culdades) e manter a capaci-

dade do Estado para ajudar nos 

outros problemas de habitação”. 

Re ra-se que o IHRU recebeu 85 

milhões de euros no Orçamento do 

Estado para 2020, tendo entretanto 

o Governo previsto mais 55 milhões 

de euros no Or-çamento Suplemen-

tar para reforçar aquele que é o prin-

cipal instrumento do executivo para 

as políticas de habitação.

luisa.pinto@publico.pt

Não sei se os 
inquilinos zeram 
acordos com o 
senhorio, se acham 
que vão conseguir 
pagar depois. 
Estamos muito 
preocupados 
Romão Lavadinho AIL 
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Alouette III   
Chegou ao fim  
o voo da cotovia  
Política, 12/13

Espectáculo  
Drive-in é recurso para 
música e cinema no Verão, 
ou veio para ficar?   
Cultura, 30-31 
 
Opinião 
Mãe de Beatriz, jovem 
assassinada, critica  
a comunicação social 
Sociedade, 19
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Apoio às rendas na pandemia  
chegou apenas a 500 famílias 
Foram apresentados cerca de 2000 pedidos, mas até agora só estavam concluídos perto de 500 processos. 
Presidentes de associações de inquilinos e senhorios estranham pouca procura Economia, 24/25

Aumenta a tensão entre os 
dois países depois dos mais 
violentos confrontos desde 
1975 p26/27

Quase um terço dos 1,46 
milhões do programa ca 
para o grupo dono, no Tejo, 
da Herdade da Baliza p18

Já há mais de 2500 
denúncias, mas a Deco 
considera que a banca  
não é responsável p16/17

China vs Índia: 
choque de titãs 
na fronteira  
dos Himalaias

Amorim ganha 
maior fatia  
para substituir 
eucaliptos 

Banca não  
é obrigada a 
pagar a burlados 
por MBway

NUNO FERREIRA SANTOS

ISNN-0872-1548

Jovens são uma das questões 
dos autarcas da Grande 
Lisboa, que hoje se reúnem 
com António Costa p14/15

Infecções dos 
jovens quase 
duplicam desde 
4 de Maio 

Vieira da Silva abre uma 
série de dez entrevistas com 
que o PÚBLICO quer ajudar 
a responder à questão: 
“Portugal... e depois da 
pandemia?” p8/9

“Não vejo  
o futuro, 
trabalhando 
cada um 
para o seu 
lado” 

Mexia suspeito de 
corromper um ministro, 
um secretário de Estado  
e um director-geral 
Destaque, 2/3

pandemia? p8/9
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Contas Nacionais do INE sugerem uma 

paragem brusca da actividade económica já 

no primeiro trimestre de 2020, facto tão 

mais surpreendente quanto se sabe que as 

medidas de con namento social do 

Governo só se iniciaram a 16 de Março de 

2020, i.e., na segunda metade do último 

mês do primeiro trimestre. 

O PIB nominal estava a crescer a taxas 

elevadas até ao nal de 2019. No último 

trimestre de 2019, em termos homólogos, 

cresceu +3,8% e o 

PIB nominal de 2019 

foi 3,9% superior ao 

de 2018. Se se 

assumir que em 

Janeiro e Fevereiro o 

andamento da 

economia foi similar 

ao do nal de 2019 

(um crescimento 

nominal entre 2% e 

3,8%), a queda  

do PIB nominal de 

-0,7% no primeiro 

trimestre de 2020 

sugere que em Março 

a taxa de contracção 

das exportações  

terá sido próxima de 

20% e que o PIB 

nominal terá caído 

entre 6% e 10%. 

É necessário 

aguardar mais um Economista. Escreve à segunda-feira

Ricardo Cabral

As contas públicas mergulham  
de cabeça no abismo?

O
 Orçamento do Estado 

“Suplementar” (i.e., 

Recti cativo) foi aprovado na 

generalidade a 17 de Junho. 

Prevê um dé ce de 6,9% do 

PIB, 13,7 mil milhões de euros 

em contabilidade nacional, 

fruto de uma queda da receita 

corrente de -3,1% (e da receita 

scal de -8,2%) e de um 

aumento da despesa total de +13,1%. 

Em relação ao cenário macroeconómico, 

o Governo prevê no Orçamento do Estado 

Suplementar uma queda do PIB real de 

6,9%, em resultado da contracção do 

consumo privado (-4,3%) das exportações 

líquidas (-1,8%) e do investimento (-12,2%). 

Consumo público e investimento público 

evoluem favoravelmente, contribuindo 

para amortecer a queda do PIB. As 

exportações caem a uma taxa muito 

superior (-15,4%) à taxa de contracção das 

importações (-11,4%), em resultado do 

choque esperado no sector do turismo. 

Contudo, em termos nominais, o PIB deverá 

cair (só) 6% em 2020 em relação a 2019. 

 
É realista o quadro orçamental  
do Governo? 
As contas públicas de 2020 bene ciam do 

bom andamento da economia no nal de 

2019 e nos primeiros dois meses de 2020. 

Como há um hiato no pagamento dos 

impostos, as contas públicas (em 

contabilidade pública) evoluem muito 

favoravelmente no início do ano. Entre 

Janeiro e Abril de 2020, a receita corrente 

aumenta 4,9%, i.e., praticamente o mesmo 

que a despesa corrente (+5,1%). 

Em consequência dessa evolução das 

contas públicas no início do ano, o 

Orçamento do Estado Suplementar tem 

subjacente que, entre Maio e Dezembro de 

2020, a receita corrente irá cair a uma taxa 

nominal de 6,3% (i.e., uma queda de 

receitas correntes de 3,9 mil milhões de 

euros face ao período homólogo de 2019) e 

a despesa corrente irá crescer a uma taxa 

nominal de 14,0% (i.e., um aumento da 

despesa corrente de 8,2 mil milhões de 

euros face ao período homólogo de 2019). 

Em relação ao cenário macroeconómico, 

de acordo com o INE, o PIB nominal no 1.º 

trimestre de 2020 caiu 0,7% face ao período 

homólogo de 2019. Essas estatísticas das 

trimestre para ter a noção do impacto da 

covid-19, mas é já certo que a actividade 

económica no 2segundo trimestre de 2019 

registará uma queda nunca antes vista. 

Em suma, o quadro orçamental do 

Governo parece-me bem porque se me 

a gura optimista e no contexto actual é 

melhor que a política orçamental seja 

optimista do que pessimista ou prudente. A 

taxa de redução da receita corrente entre 

Maio e Dezembro (6,3%) parece 

subestimada. A taxa de aumento da despesa 

corrente no mesmo período (+14%) é 

generosa, mas, ainda assim, poderá 

subestimar a verdadeira taxa de aumento 

da despesa pública porque o Estado está a 

injectar (dar) dinheiro ao sector privado 

numa forma em que não controla o 

aumento da despesa pública (nem a quebra 

de receita contributiva) e em que cria 

incentivos perversos, de que um bom 

exemplo é o regime de layoff. A gura-se que 

o Governo está a procurar controlar o 

impacto nas contas públicas através da 

prorrogação limitada no tempo do 

programa de layoff e do seu âmbito (vide 

abaixo), mas dados os previsíveis atrasos 

nas transferências da Segurança Social, os 

impactos só se re ectirão nas contas 

públicas com um hiato de vários meses. 

“Troika on steroids” 
É mais uma ironia da História que a 

covid-19 tenha levado um governo 

minoritário PS — que bene cia do apoio 

No contexto 
actual é melhor 
que a política 
orçamental 
seja optimista 
do que 
pessimista ou 
prudente

tácito parlamentar do PCP e do Bloco de 

Esquerda — a implementar medidas 

económicas, temporárias, é certo, que a 

troika e o ministro das nanças Vítor 

Gaspar do Governo de Passos Coelho 

estiveram quase a implementar (em grau 

muito mais diminuto), mas foram forçados 

a recuar. 

Quem se lembra das gigantescas 

manifestações públicas acerca da redução 

da taxa TSU para os empregadores? Bem, o 

regime de layoff faz isso e muito mais 

(cortes dos salários). Note-se que o 

Conselho de Ministros decidiu 

recentemente (Resolução n.º 41/2020, de 6 

de Junho) que as grandes empresas (com 

quebras de facturação) podem bene ciar 

durante mais dois meses (até Setembro) de 

uma redução da Taxa Social Única (TSU) em 

50% e as restantes empresas da eliminação 

completa da TSU no quadro de novas 

medidas de “apoio à retoma” económica. 

Como já defendi em artigo em co-autoria 

com Francisco Louçã de nal de Março, o 

regime de layoff, ao reduzir o rendimento 

de um elevado número de trabalhadores, 

agrava o choque e a recessão económicas, 

propagando-as a milhões de famílias. A 

expectativa do Governo, supõe-se, seria que 

estas recorreriam às poupanças de que 

dispõem, não reduzindo o seu consumo. 

Mas grande parte das famílias portuguesas 

não ganha o su ciente para poupar e 

quando perde rendimento, ou mesmo o 

emprego, necessariamente reduz o seu 

consumo, ou cai na pobreza. 

Com a resolução do Conselho de 

Ministros n.º 41, de 6 de Junho, o Governo 

veio emendar parcialmente a mão, 

aumentando a remuneração dos 

trabalhadores em regime de layo . E a 

referida resolução também reduz 

parcialmente os apoios às grandes 

empresas, ainda assim demasiado 

generosos. 

No nal de Abril, o número de 

trabalhadores em layoff era de 1,2 milhões e 

372 mil portugueses estavam registados 

como desempregados. No nal de Maio, 800 

mil trabalhadores ainda estavam em layoff. 

Mas o Governo ainda corre atrás do 

prejuízo. O regime de layoff e outras 

medidas adoptadas pelo Governo procuram 

complementar os estabilizadores 

orçamentais automáticos porque reconhece 

que, após anos de cortes, estes não eram 

su cientes para responder à situação actual. 

O primeiro-ministro encarregou António 

Costa Silva de desenhar as medidas de política 

económica proactivas, i.e., o novo plano de 

desenvolvimento para o futuro do país. 

As expectativas (e as necessidades) são 

muitas!

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

É já certo que a actividade 
económica no segundo 
trimestre de 2019 registará 
uma queda nunca antes vista
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Santos é o acionista Estado. Não tem a 

intervenção rme que se lhe exige face ao 

descalabro das contas de 2018, que 

continua em 2019. No início de junho de 

2019 e na praça pública, acusa a gestão da 

TAP de “desrespeito dos deveres de 

colaboração institucional” e “quebra da 

relação de con ança” com o Estado 

português ao não a informar sobre prémios 

a “grupo restrito de trabalhadores”. No nal 

de junho, põe em causa o acordo entre o 

Estado e os privados, quando “lamenta que 

o Governo não tenha poder para demitir a 

comissão executiva da TAP”. 

Paradoxalmente, não impõe rigor à gestão 

da TAP e e o grupo 

apresenta prejuízo 

de €-106 milhões em 

2019. 

O Relatório e 

Contas da TAP, SA 

para 2019 permite 

três avaliações. A 

margem operacional 

ter passado de -0,8% 

para 1,4% em 2019 

mantém a TAP na 

zona de insolvência 

ou falência. Em 2019, 

os 1,4% de margem 

operacional 

comparam com 

14,5% da British 

Airways, 8,8% da 

Iberia, 7,6% da 

Lufthansa e 10,8% da 

SWISS. O custo 

unitário está em linha com a British, mas é 

inferior ao da Iberia, é aceitável. Margem 

quase nula e custos comparáveis com outras 

companhias con rmam que a TAP não está a 

vender o su ciente e vende a mau preço. Por 

m, em 2019 e em relação a 2018, o preço 

médio do jet fuel diminui -8,1%, a oferta de 

capacidade da TAP aumenta 11,8% (3,5% no 

mercado global) e a “receita passageiro” 

diminui -4,3%. São sintomas de estratégia de 

crescimento arti cial alimentado por jet fuel 

barato e condenado a chocar com a parede. 

David Neeleman sabe isto mil vezes melhor do 

que eu, mas deve uma explicação pro ssional 

ao acionista Estado. 

A reestruturação dolorosa da TAP vai ter 

lugar nas piores condições. O acionista 

Estado desestabilizou a estrutura acionista 

por motivos ideológicos, criou choque 

estéril com a gestão privada em vez de 

forçar demissões por má gestão e ostraciza 

o gestor reconhecido pelo mundo da 

aviação e que, com o hub dos EUA e a 

renovação da frota, salva a TAP a partir de 

2016. A não haver inversão desta realidade, 

é de recear o pior. 

Analista sénior de Turismo

Sérgio Palma Brito

Eis como a TAP chegou 
ao estado em que está

A
 Comissão recusa integrar a TAP, 

SA (a seguir TAP) no Quadro 

Temporário da Ajuda do Estado 

destinado a empresas viáveis 

(covid-19). Integra-a no regime de 

emergência e reestruturação de 

empresas não nanceiras em 

di culdade de 2014, aquele que o 

Governo de Passos Coelho quis 

evitar com a privatização de 2015. 

Começa um processo que inclui 

despedimentos e não exclui falência ou 

insolvência. O problema de hoje tem raízes a 

recordar. 

Entre novembro de 2015 e fevereiro de 

2019, Pedro Marques é o acionista Estado na 

TAP e responsável pelo que se segue. A 

margem operacional no nal do 1.º semestre 

de 2018 ronda o valor do ano (0,8%), quando 

devia ser de 7% a 12% (ver a seguir). A gestão 

não divulga indicadores pro ssionais que 

mostram a companhia em zona de 

insolvência ou falência. O acionista Estado 

nada faz perante esta falha grave da gestão. 

Em 2017, o Plano Estratégico do Grupo TAP 

prevê lucros de €84,4 milhões em 2018, €75 

em 2019 e mais de €100 a partir de 2020. O 

acionista Estado continua a nada fazer, 

quando o resultado de 2018 viola o Plano e 

reforça o perigo em que a TAP se encontra. 

A partir de fevereiro de 2019, Pedro Nuno 

O acionista 
Estado 
desestabilizou 
a estrutura 
acionista por 
motivos 
ideológicos

A reestruturação dolorosa 
da TAP vai ter lugar nas 
piores condições. A não 
haver inversão desta 
realidade, é de recear o pior
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DESTAQUE

EDP

Mexia suspeito de 
corromper um 
ministro e um 
secretário de Estado
Presidente executivo da EDP é também suspeito de corromper 
um director-geral e um assessor do então ministro da Economia, 
Manuel Pinho, que é desde 2009 da comissão executiva da REN

Mariana Oliveira

O
 presidente executivo da 

EDP, António Mexia, e o 

presidente executivo da 

EDP Renováveis, João Man-

so Neto, são suspeitos de 

terem corrompido, em con-

junto, um ministro, um secretário de 

Estado, um assessor governamental 

e um director-geral, imputações que 

integram o inquérito das rendas da 

EDP e que levaram os procuradores 

do caso a pedir a suspensão de fun-

ções de ambos na eléctrica nacional. 

O mesmo é solicitado para João Con-

ceição, antigo assessor do então 

ministro da Economia, Manuel Pinho, 

que terá sido corrompido pela dupla 

e que, desde 2009, faz parte da comis-

são executiva da Redes Energéticas 

Nacionais (REN). 

As defesas dos três têm até hoje 

para contestar os fundamentos e a 

necessidade da medida de coacção 

que o Ministério Público pede vários 

anos após ter iniciado a investigação, 

numa altura em que o inquérito está 

nas mãos do juiz de instrução Carlos 

Alexandre.  

As defesas  
têm até hoje para 
contestar os 
fundamentos  
e a necessidade 
da medida de 
coacção que  
o MP pede

cionais da Universidade de Columbia, 

em Nova Iorque, que permitiu a Pinho 

ser convidado e pago como professor 

visitante na prestigiada escola, entre 

2010 e 2012, após ter saído do Gover-

no. E tornar realidade um sonho da 

mulher de Pinho, que sempre quisera 

viver em Nova Iorque, como a mesma 

reconhece num email trocado com a 

mulher de um professor daquela uni-

versidade, que intermediou o contac-

to como reitor da escola. Num desses 

emails, em Setembro de 2009, a nor-

te-americana explicava ao reitor que, 

segundo a mulher de Pinho, um “salá-

rio alto não era necessário”. “Ela diz-

-me que ele já angariou fundos para 

projectos e pode trazer parte deles 

para a Columbia”, explicava num 

email enviado ao reitor. 

Mexia e Manso Neto são igualmen-

te suspeitos de terem corrompido o 

então secretário de Estado da Ener-

gia, Artur Trindade, que exerceu 

funções entre 2012 e 2015, no Gover-

no liderado por Passos Coelho. É que 

em 2013 contrataram o pai do então 

secretário de Estado, como consul-

tor externo, para integrar o recém- 

-criado Comité de Acompanhamen-

to das Autarquias. O pai do então 

mandato, Pinho recebeu mais de 

500 mil euros, metade do que rece-

beu por esta via, já que a mensalida-

de continuou a ser paga até Junho de 

2012. Através de várias o shores, 

noticiou o Observador, Pinho terá 

recebido 2,1 milhões de euros, alega-

damente para favorecer o universo 

empresarial Espírito Santo. 

A principal contrapartida de Mexia 

e Manso Neto a Pinho terá sido uma 

doação de 1,2 milhões de euros de 

uma empresa da EDP, a Horizon, à 

Escola de Relações Públicas e Interna-

Segundo documentos do processo 

a que o PÚBLICO teve acesso, os dois 

executivos da EDP estão ainda indi-

ciados por lesarem os interesses da 

própria eléctrica com a adjudicação 

da construção da barragem do Baixo 

Sabor, em meados de 2008, ao con-

sórcio composto pelo Grupo Lena e 

pela Odebrecht. A primeira foi acu-

sada de corrupção na Operação Mar-

quês e a segunda condenada na Ope-

ração Lavo-Jato como uma das peças 

fundamentais de um grande esque-

ma de corrupção no Brasil, que pas-

sava por carregar nos preços de 

grandes obras públicas para supor-

tar assim o pagamento de luvas aos 

políticos que as contratavam. 

Entre as personagens principais 

desta intrincada teia de interesses, 

está o antigo ministro da Economia, 

Manuel Pinho — que exerceu funções 

governativas entre 2005 e 2009, 

durante o executivo liderado por José 

Sócrates —, que é suspeito de ter sido 

corrompido pela dupla de executivos, 

que controla a EDP desde 2006. Mexia 

é padrinho da lha mais nova de 

Pinho e ambos foram executivos no 

Banco Espírito Santo (BES), liderado 

por outro arguido deste caso, Ricardo 

Salgado, também ele, segundo a tese 

do Ministério Público, corruptor acti-

vo do antigo ministro da Economia. 

Recorde-se que o BES tinha uma par-

ticipação quali cada na EDP, empre-

sa que, segundo relatórios externos, 

terá sido bene ciada em cerca de 1200 

milhões de euros pelos vários argui-

dos do caso. A maior parte (852 

milhões) terá resultado do alegado 

baixo preço atribuído em 2007 à 

extensão da concessão, sem concur-

so, de 27 barragens, que continuaram 

a ser exploradas pela EDP e da sobre-

valorização nessa mesma altura do 

valor acordado pelo m antecipado 

dos 32 Contratos de Aquisição de 

Energia. Estes contratos tinham sido 

celebrados em 1996 para atrair inves-

timento em centrais eléctricas de que 

o país precisava, mas que o Estado 

optou por não nanciar. 

Ricardo Salgado é suspeito de ter 

ordenado pagamentos mensais de 

quase 15 mil euros mensais através 

da Espírito Santo Enterprises, conhe-

cida como o “saco azul” do grupo 

Espírito Santo, que começou a trans-

ferir o dinheiro para uma o shore 

controlada por Pinho, já este era 

ministro da Economia. Só durante o 
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O
 Ministério Público (MP) quer 

que três dos arguidos do 

inquérito do caso das ren-

das da energia — António 

Mexia, João Manso Neto e 

João Conceição — sejam sus-

pensos de funções das respectivas 

empresas, os dois primeiros da 

comissão executiva da EDP e o últi-

mo da REN, por considerar que a 

manutenção destes nos respectivos 

cargos implica um perigo de conti-

nuação da actividade criminosa e um 

perigo de perturbação do inquérito, 

nomeadamente por haver risco de 

condicionamento dos depoimentos 

de testemunhas das duas empresas 

ou de destruição de documentos. 

Os procuradores querem ainda que 

seja aplicada uma caução não inferior 

a dois milhões de euros a António 

Mexia e de, pelo menos, um milhão 

ao presidente da EDP Renováveis. Já 

relativamente a Conceição, da comis-

são executiva da REN, pedem a apli-

cação de uma caução, de valor não 

inferior a 500 mil euros, só no caso 

de não ser aplicada a suspensão de 

funções. 

Os pedidos foram recebidos com 

indignação por parte das defesas dos 

arguidos, que consideram oportunis-

ta e injusti cada a atitude do Ministé-

rio Público, numa altura em que já 

passaram oito anos sobre o início do 

inquérito. Os advogados dos três 

arguidos têm até hoje para contestar 

os fundamentos e a necessidade do 

agravamento das medidas de coac-

ção. Todos relacionam o pedido com 

o facto de, desde Fevereiro passado, 

o juiz de instrução deste caso ter pas-

sado a ser Carlos Alexandre, que habi-

tualmente aceita os pedidos do Minis-

tério Público, contrariamente ao 

colega Ivo Rosa, que tem frequente-

mente decidido de forma favorável às 

defesas. Carlos Alexandre deve deci-

dir até ao m desta semana se agrava 

as medidas de coacção de Mexia, 

Manso Neto e Conceição.  

Não é, por isso, estranho que os 

advogados tenham lançado de todas 

Testemunhas condicionadas? 
MP quer arguidos suspensos

as armas ao seu dispor, tendo a defe-

sa de Mexia e de Manso Neto chegado 

a pedir o afastamento do juiz, dando 

entrada de um incidente de recusa 

que tentou lançar dúvidas sobre a 

imparcialidade de Carlos Alexandre. 

O Tribunal da Relação de Lisboa inde-

feriu na passada sexta-feira este pedi-

do, considerando a utilização do 

incidente como “insustentável, 

impertinente e abusiva”. 

Os procuradores Carlos Casimiro e 

Hugo Neto justi cam que a manuten-

ção nos cargos dos presidentes exe-

cutivos da EDP e da EDP Renováveis 

implica riscos, numa fase em que se 

encontram a ouvir testemunhas da 

eléctrica. “Enquanto [António Mexia 

e João Manso Neto] permanecerem 

na EDP, conseguem não só condicio-

nar o depoimento de todos os colabo-

radores da EDP (desde técnicos e 

directores a administradores, passan-

do por chefes e ex-chefes de gabinete 

e secretários e ex-secretários da socie-

Mariana Oliveira

MP quer que João 
Conceição pague 
caução de 500 
mil euros se não 
lhe for aplicada a 
suspensão de 
funções

governante era o único membro 

daquele comité com essa qualidade, 

onde tinham assento apenas admi-

nistradores e directores da EDP.  

Artur Trindade, que actualmente 

preside ao Operador do Mercado Ibé-

rico Portugal, uma das empresas que 

tem a função de gerir os mercados 

energéticos na Península Ibérica, não 

é arguido deste caso, mas os procura-

dores referem-se a ele como “suspei-

to” num dos documentos do proces-

so a que o PÚBLICO teve acesso.  

Arguido por suspeitas de corrup-

ção passiva é o antigo director-geral 

de Geologia e Energia Miguel Barre-

to, que entre 2004 e 2008 presidiu, 

por inerência, à agência que prepa-

rou o sistema de certi cação energé-

tica. Nesse ano, saiu para fundar, em 

parceria com o grupo Martifer, uma 

empresa de certi cação energética, 

a Home Energy, onde cou com uma 

quota de 40%. A sociedade acabou 

por ser vendida em 2010 à EDP por 

3,4 milhões de euros.  

O cruzamento de relações entre os 

vários arguidos é uma constante ao 

longo dos anos, sendo comum a pas-

sagem do sector público para o sec-

tor privado e vice-versa, com o 

como administrador executivo da 

REN. Segundo o Ministério Público, 

tal só aconteceu porque o então 

ministro da Economia pediu a um 

outro administrador da REN, Filipe 

Botton, sócio fundador da Logoplas-

te, que propusesse esse nome, como 

o empresário contou num depoimen-

to em Janeiro passado. Isto apesar de 

este não reconhecer a João Conceição 

currículo para o cargo. Essa seria, na 

perspectiva do Ministério Público, a 

“solução de nitiva”, referida num 

email enviado em Julho de 2008 por 

Manso Neto a Mexia. Antes, Concei-

ção pedira-lhes emprego, exigindo 

um salário anual de 140 mil euros, 

mais seguro e bónus. O presidente da 

EDP Renováveis reenvia o email a 

Mexia dizendo-lhe: “Nesta fase no 

BCP [accionista quali cado da EDP], 

teriam de lhe pagar 10.000 eur/mês 

(14 meses) e os seguros de vida e saú-

de. O resto seria regularizado depois 

na solução de nitiva”. De facto, Con-

ceição veio a ser contratado para o 

BCP, apesar de tal ter sido omitido 

durante muito tempo pelo próprio no 

seu currículo. 

O PÚBLICO contactou ou tentou 

contactar os vários visados neste caso. 

O advogado de Mexia e Manso Neto 

não respondeu aos inúmeros pedidos 

de contacto nem às mensagens envia-

das. Já o defensor de João Conceição, 

Rui Patrício, enviou a seguinte respos-

ta: “O que temos a dizer, e é muito, 

temos dito e diremos no processo, 

como sempre aconteceu, desde logo 

em Novembro do ano passado, quan-

do — espontaneamente — pela primei-

ra vez ocorreu prestação de declara-

ções e de esclarecimentos, e agora se 

repetiu, também com oferecimento 

de documentação vária e com reque-

rimento de diligências de prova”. 

Também o advogado de Manuel 

Pinho, Ricardo Sá Fernandes, optou 

por não comentar as alegações dos 

procuradores. “O Dr. Manuel Pinho 

não tem o estatuto de nido, o que 

dependerá de decisões do Tribunal 

Constitucional. Quando o estatuto 

estiver de nido, ele prestará declara-

ções e esclarecerá todas as questões”, 

a rma Ricardo Sá Fernandes. O defen-

sor de Ricardo Salgado, Francisco 

Proença de Carvalho, diz que não 

presta declarações sobre investiga-

ções em curso. O PÚBLICO tentou, 

sem sucesso, contactar Artur Trinda-

de e o advogado de Miguel Barreto.

meoliveira@publico.pt meoliveira@publico.pt

RUI GAUDÊNCIO

dade), como obstar à colaboração 

total da EDP com a presente investi-

gação”, sustenta o MP no requerimen-

to a que o PÚBLICO teve acesso. 

Além de pedirem a suspensão de 

funções dos três arguidos, os procu-

radores querem que Mexia e Manso 

Neto quem proibidos de se ausentar 

para o estrangeiro e proibidos de con-

tactar cinco arguidos e oito testemu-

nhas. No caso do presidente executi-

vo da EDP, o rol inclui o director de 

informação da TVI, Sérgio Figueire-

do. O Ministério Público quer ainda 

que os dois executivos da EDP sejam 

proibidos de entrar em todos os edi-

fícios da EDP. Relativamente a João 

Conceição, só é pedida a proibição de 

contacto com quatro arguidos e não 

se solicita a entrega do passaporte do 

mesmo. 

expoente máximo no caso de João 

Conceição, que trabalhou como 

assessor de Manuel Pinho entre 2007 

e 2009, mas foi pago pela Boston 

Consulting, que trabalhava para a 

EDP, e pelo BCP, um dos accionistas 

da eléctrica portuguesa. Tal permitiu 

ao assessor manter o salário mensal 

de 10 mil euros, o ordenado que 

tinha na Boston Consulting, empresa 

à qual tinha sido requisitado Miguel 

Barreto, em Maio de 2004, que fora 

colega de João Conceição na consul-

tora durante três anos.   

Enquanto foi assessor de Pinho, 

são inúmeros os emails enviados por 

Conceição, sobretudo da sua conta 

de Boston, para os executivos da EDP, 

dando-lhes conta de projectos de 

diplomas do Governo e pedindo-lhes 

comentários. Por vezes, os elementos 

até eram enviados ao principal advo-

gado que assessorava a EDP. Num 

email enviado por Conceição a Man-

so Neto a 2 de Maio de 2007, este 

pedia ao presidente da EDP Renová-

veis cuidados com quem partilhava 

o diploma, solicitando “reserva por-

que é um documento interno”. 

 O então assessor de Pinho acabou 

por ser nomeado, em Maio de 2009, 

A principal 
contrapartida de 
Mexia e Manso 
Neto a Pinho terá 
sido uma doação 
de 1,2 milhões de 
uma empresa da 
EDP, a Horizon
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Alouette III   
Chegou ao fim  
o voo da cotovia  
Política, 12/13

Espectáculo  
Drive-in é recurso para 
música e cinema no Verão, 
ou veio para ficar?   
Cultura, 30-31 
 
Opinião 
Mãe de Beatriz, jovem 
assassinada, critica  
a comunicação social 
Sociedade, 19
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Apoio às rendas na pandemia  
chegou apenas a 500 famílias 
Foram apresentados cerca de 2000 pedidos, mas até agora só estavam concluídos perto de 500 processos. 
Presidentes de associações de inquilinos e senhorios estranham pouca procura Economia, 24/25

Aumenta a tensão entre os 
dois países depois dos mais 
violentos confrontos desde 
1975 p26/27

Quase um terço dos 1,46 
milhões do programa ca 
para o grupo dono, no Tejo, 
da Herdade da Baliza p18

Já há mais de 2500 
denúncias, mas a Deco 
considera que a banca  
não é responsável p16/17

China vs Índia: 
choque de titãs 
na fronteira  
dos Himalaias

Amorim ganha 
maior fatia  
para substituir 
eucaliptos 

Banca não  
é obrigada a 
pagar a burlados 
por MBway

NUNO FERREIRA SANTOS

ISNN-0872-1548

Jovens são uma das questões 
dos autarcas da Grande 
Lisboa, que hoje se reúnem 
com António Costa p14/15

Infecções dos 
jovens quase 
duplicam desde 
4 de Maio 

Vieira da Silva abre uma 
série de dez entrevistas com 
que o PÚBLICO quer ajudar 
a responder à questão: 
“Portugal... e depois da 
pandemia?” p8/9

“Não vejo  
o futuro, 
trabalhando 
cada um 
para o seu 
lado” 

Mexia suspeito de 
corromper um ministro, 
um secretário de Estado  
e um director-geral 
Destaque, 2/3

pandemia? p8/9
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O PSD defende a criação de equipas 

multidisciplinares distritais para o 

acompanhamento e possível legaliza-

ção de lares clandestinos. Num pro-

jecto de resolução, a bancada parla-

mentar alerta para a “vulnerabilida-

de” destes idosos, sobretudo no 

contexto da pandemia, referindo esti-

mativas divulgadas recentemente e 

que apontam para 3500 lares ilegais, 

que acolhem 35 mil pessoas. 

“Queremos que haja uma preocu-

pação da Segurança Social para fazer 

o levantamento da realidade e ver 

quais os casos concretos em que estão 

ilegais ou irregulares, já que há casos 

em que podem ser questões burocrá-

ticas. É preciso exibilizar. Nos casos 

em que não tenham condições, então 

tem de haver outra resposta”, a r-

mou ao PÚBLICO a deputada Helga 

Correia. 

Logo em Abril, o PSD questionou o 

Ministério da Segurança Social sobre 

a situação dos lares ilegais perante a 

pandemia — não tendo obtido respos-

ta no prazo regimental (30 dias) — e 

depois insistiu sobre o assunto nas 

audições parlamentares à ministra 

Ana Mendes Godinho e aos seus 

secretários de Estado. 

“Continuámos sem resposta. Ape-

sar de o Governo dizer que está a 

acautelar a situação destes idosos e 

que estão atentos, não vemos isso”, 

a rma a deputada Helga Correia, 

referindo a recente denúncia da 

Associação de Apoio Domiciliário, 

de Lares e Casas de Repouso de Ido-

sos de que existem 35 mil idosos a 

viver em 3500 lares ilegais em Por-

tugal, “em paradeiro desconhecido”. 

Dados que, “se se con rmarem, são 

muito preocupantes”, sublinha, lem-

brando que, segundo dados o ciais 

de 2018, existem 2500 lares legaliza-

dos em Portugal. 

A parlamentar social-democrata 

alerta ainda para os chamados casos 

sociais de internamento hospitalar 

de idosos, que ocupam camas nas 

instituições de saúde por falta de 

respostas nos lares ou nas casas das 

PSD quer período 
excepcional para 
legalização de lares

suas famílias, e que são uma agra-

vante para a resposta ao vírus na 

área da saúde.  

 No projecto de resolução, que é 

uma recomendação ao Governo, a 

primeira medida proposta é a de 

conhecer a realidade das instituições 

que acolhem idosos e que não estão 

legalizadas pela Segurança Social. 

Nesse sentido, o PSD pede que seja 

feito, no prazo de 120 dias, o levanta-

mento e a identi cação dos lares nes-

sa situação. 

O projecto de resolução propõe 

que se “identi que e de na os crité-

rios que possibilitem a adopção de 

um período excepcional para que os 

proprietários possam adequar as suas 

instalações às exigências regulamen-

tares da Segurança Social para este 

tipo de infra-estruturas”. 

Por outro lado, o PSD defende que 

se analise a “possibilidade de exibi-

lizar as normas e limitações existentes 

nos lares, de modo a permitir um 

alargamento da capacidade de aco-

lher idosos, tendo sempre em conta 

a garantia da qualidade dos serviços 

prestados e o seu bem-estar”. Helga 

Correia refere que, por vezes, são 

“pequenas coisas” que impedem a 

legalização das instituições. 

Por último, o PSD propõe que 

sejam criados “instrumentos nan-

ceiros de apoio às alterações que 

venham a ser necessárias por via da 

reconversão e legalização”. 

Lembrando que estes idosos estão 

numa situação mais “vulnerável” no 

contesto da covid-19, Helga Correia 

considera que a iniciativa do PSD 

pode servir como “uma base de tra-

balho ao Governo”. 

srodrigues@publico.pt

Parlamento
Sofia Rodrigues

Bancada recomenda 
levantamento dos lares 
ilegais e “flexibilização” no 
cumprimento dos 
requisitos exigidos por lei

Estimativas apontam para que 
haja 3500 lares ilegais

Página 27



A28

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 4,63 x 5,15 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87156000 22-06-2020

CGTP 
SEMANA DE LUTA 
A CGTP inicia hoje com um 
semana nacional de luta, 
com ações nos locais de tra-
balho e na rua. Hoje, Isabel 
Camarinha marcará presença 
numa marcha em Évora, mas 
o dia de protestos arranca 
num plenário de trabalhado-
res da DHL da Azambuja. 
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Centenas caem nas 
ruas devido à pandemia 
Sofia Cristino 
Iocais@jn.pt 

POBREZA  Enquanto o apelo mais 
ouvido no país era "fiquem em 
casa", chegavam às ruas de Lisboa 
centenas sem possibilidade de 
cumprir o dever de confinamen-
to. Associações que trabalham 
diariamente com sem-abrigo esti-
mam "um grande aumento" de 
pessoas nesta situação. A Comu-
nidade Vida e Paz diz que "há 
mais 400 nas ruas a pedir refei-
ções, não necessariamente sem 
teto". A Câmara de Lisboa criou 
quatro centros de acolhimento, 
nos últimos dois meses, com ca-
pacidade para 220 sem-abrigo. 
Nestes centros já passaram mais 
de 500, mas destes 98 já arranja-
ram casa e 45 emprego. 

Quando as universidades encer-
raram, durante o estado de emer-

  

gência, Valéria Mendes, 54 anos, 
ficou primeiro sem emprego e, 
depois, sem casa. "Trabalhava 
umas horas na cantina do Insti-
tuto Universitário de Lisboa a re-
cibos verdes. Fiquei sem dinhei-
ro para pagar a renda e a senhoria 
pediu-me para sair", recorda. 
Quase três meses depois, já no 
centro de acolhimento para sem-
-abrigo na Pousada da Juventude 
do Parque das Nações, procura 
emprego e sonha com o dia em 
que voltará a ter a sua casa. 

"Aqui consegui voltar a focar-
-me nos meus objetivos. Acredito 
que assim que voltar a ter uma 
fonte de rendimento conseguirei 
ter a minha casa", diz, otimista. 
Natural de Minas Gerais, no Bra-
sil, chegou a Portugal há dois anos 
à procura de uma vida melhor, 
mas a pandemia alterou-lhe os 
planos. "Vim para cá para traba-

  

lhar, não para pedir uma esmola. 
Infelizmente, o setor da restaura-
ção foi muito afetado e agora te-
nho de procurar emprego na área 
da limpeza, que acho que está 
com mais saída", diz. 

PAGAVAM 2,5 EUROS POR DIA 
Foi nesta área profissional que 
Paulo Lopes, 51 anos, também 
utente deste centro de acolhi-
mento, encontrou emprego. "Um 
dia estava a pedir junto a um su-
permercado e perguntaram-me se 
queria trabalhar na desinfeção 
dos autocarros da Rodoviária de 
Lisboa e aceitei", conta Paulo, que 
fala cinco línguas. Antes da pan-
demia, geria uma equipa de em-
pregados de mesa, num restau-
rante da Baixa de Lisboa. "Quan-
do encerrou ao público, ainda tra-
balhámos em takeaway, mas pa-
gavam-me dois euros e meio por  

dia, era uma vergonha", recorda. 
Quando ficou sem dinheiro para 

pagar os quartos onde dormia, por 
não conseguir suportar a renda de 
uma casa, pernoitou uma semana 
no restaurante, mas acabou por 
ter de sair. Após várias semanas a 
dormir na rua, no Martim Moniz, 
conseguiu encontrar um teto. 
"Não podia trabalhar e não ter 
onde dormir e liguei para a Linha 
Nacional de Emergência Social 
(144). Senão fosse o centro de aco-
lhimento, teria sido mais difícil. 
Foram as únicas pessoas a acredi-
tar em mim. Sinto que renasci", 
diz, de brilho no olhar. 

Numa visita pelo centro de 
acolhimento, Carlos Farias, 
coordenador do espaço, diz que 
já há utentes com emprego e 
casa. "Já saíram três para o pro-
grama Housing First, que dá casa 
aos sem-abrigo, e para a semana 
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TESTEMUNHO 

Manuel Grilo 
Vereador da Câmara 
de Lisboa 

"Uma parte dos sem-
-abrigo perdeu o empre-
go e a casa durante a 
pandemia. Sào pessoas 
que mantêm a capacida-
de de trabalho" 
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milhões de euros é o valor 
que a Câmara já gastou 
para pessoas em situação 
de sem-abrigo e outras res-
postas sociais de emergên-

 

r cia, como distribuição ali-

 

mentar, desde o início da 
pandemia. 

o 

Centros 
A Câmara de Lisboa abriu 
centros de acolhimento no 
Pavilhão do Casal Vistoso 
(95 pessoas), na Pousada 
da Juventude do Parque 
das Nações (55 pessoas), 
no Clube Nacional de Na-
tação (48 homens) e na 
Casa do Lago (18 mulhe-
res). A Pousada da Juventu-
de do Parque das Nações 
está quase cheia, com 49 
utentes. Destes, quatro já 
estão a trabalhar. Estes 
equipamentos garantem 
dormida, casa de banho, 
roupa lavada, refeições e 
respostas de saúde, como 
psiquiatria. 

Trabalho 
Através da Rédemprega 
Lisboa, que ajuda pessoas 
em risco de exclusão social 
a encontrarem emprego, 
45 pessoas que passaram 
pelos centros de acolhi-
mento de sem-abrigo já es-
tão a trabalhar. 

     

- Paulo Lopes à porta 
do quarto no centro de 
acolhimento onde vive 
há algumas semanas 
2 — Valéria Mendes já tem 
uma cama 
3 - Copa onde sem-abrigo 
tomam café 
4 - Sala onde se faz 
medições de temperatura 
diariamente 

  

1 

  

     

F,os 
sítu 
sem 
Dist 
Alimen 
em Rua 

    

   

av 

    

     

SABER MAIS 

 

     

pessoas em situação de 
sem-abrigo em Lisboa de-
verão estar alojadas atra-
vés do "Housing First" até 
ao final do ano. Destas, 121 
já estão a usufruir do pro-
grama. 

      

Pelos centros de 
acolhimento para 
sem-abrigo de 
Lisboa já passaram 
meio milhar de 
pessoas desde o 
início da doença 

PROGRAMA 

Quase uma 
centena 
já tem casa 

Desde o início da pande-
mia, 47 sem-abrigo já fo-
ram encaminhados para 
o programa Housing 
First, financiado pela Câ-
mara Municipal de Lis-
boa e que garante uma 
habitação arrendada e 
acompanhamento social 
para pessoas que viveram 
na rua. Outros si foram 
encaminhados para ou-
tros tipos de resposta de 
alojamento, como quar-
tos em apartamentos 
partilhados. Destes, dois 
voltaram para casa de fa-
miliares. 

1p3 

sairão mais. Alguns já estão a tra-
balhar, mas ainda não deixaram 
o centro porque ainda não têm 
estabilidade financeira para pa-
gar casa", explica. 

FICARAM A DORMIR NO ROSSIO 
O vereador dos Direitos Sociais, 
Manuel Grilo, explica ao JN que o 
setor do turismo foi o que sofreu 
mais. "Muitos tinham contratos 
verbais ou precários e, de um mo-
mento para o outro, ficaram a dor-
mir no Rossio. Muitos têm um 
bom nível cultural e vai ser difícil 
regressarem à área profissional 
onde estavam, pelo menos para já, 
porque atravessamos uma crise di-
fícil", afirma. 

A Comunidade Vida e Paz, em 
resposta escrita ao JN, diz que "em 
relação ao período 'pré-pande-
mia', encontramos mais pessoas 
numa situação financeira frágil". 

&ú fale 44 

"Contactávamos 430 pessoas por 
noite e agora estamos a contactar 
cerca de 600. Tendo em conta que 
foram acolhidos cerca de 200 em 
centros de acolhimento temporá-
rio, poderemos considerar que 
houve uma chegada à rua de cer-
ca de 400 pessoas desde então", 
acrescenta. Estas "não são, contu-
do, necessariamente pessoas em 
situação de sem-abrigo", salienta. 

MAIS SEM-ABRIGO JOVENS 
"Muitas que se dirigem à nossa 
carrinha a pedir uma refeição são 
pessoas com habitação, mas em si-
tuação de debilidade económica, 
podendo em muitos casos ficar 
sem teto, pelo que não existem 
mais 400 pessoas nas ruas, mas o 
seu número aumentou claramen-
te", esclarece. Ainda segundo a 
instituição de apoio a pessoas vul-
neráveis, as zonas onde se sentiu 

i. 

"um aumento mais expressivo de 
sem-abrigo" foi na Avenida Almi-
rante Reis, Saldanha, Oriente, 
Santa Apolónia e Rossio e quem 
solicita mais refeições são "grupos 
de emigrantes". 

José Janeiro, coordenador da de-
legação do Centro de Apoio ao 
Sem Abrigo (CASA) de Lisboa, 
confirma que "os casos de pessoas 
necessitadas aumentaram bas-
tante". "Em Arroios, antes da co-
vid-19 fornecíamos 60 jantares e, 
agora, damos 250 refeições a 
sem-abrigo, famílias carenciadas 
e migrantes. Diariamente, o 
CASA disponibiliza cerca de 800 
kits alimentares à população de 
Lisboa, em oito zonas da cidade", 
afirma. Américo Nave, diretor da 
associação Crescer, confirma 
também ao JN que há "mais pes-
soas em situação de sem-abrigo e 
muitas delas jovens".0 

1:3k~ 2 rog 
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Jornal de Notícias 

Novo remédio 
aumenta custos 
do tratamento de 

Despesa dos hospitais sobe para 
65 milhões de euros. Oncologia 
absorve 30% dos gastos P. a e 7 

f. 

Televisão  Pedro Lima 
tinha contrato na TVI 
renovado até 2021 P.35 

F. C. Porto e Boavista 
lançam craques  da 
formação no dérbi P.38 e 38 

zs 

BICICLET 
BOOM DE VENDAS 

ESGOTAR PRODII 
ojas sem mãos a medir para tanta procura, mesmo 

• m fábricas a laborar a todo o vapor. Portuguesa 
.  a TE, a maior empresa do ramo da Europa, garante 

ue normalidade vai demorar meses a repor P.8 e 9~4 

IMO 

À 

lr 

jn.pt Diário. Ano 133. N.° 21. PI .1,20€ Segunda-feira 22 de junho de 2020 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inês Cardoso. Manuel Mofinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 

Governo aperta medidas 
para travar ajuntamentos 
Autoridades policiais endurecem vigilância nas 
ruas, na sequência de avisos de Costa e Marcelo 

Primeiro-ministro, ministra da Saúde e autarcas da 
Grande Lisboa decidem hoje plano de ação P. 4 e 5 

Pahnela 
Menino de 
três anos 
afoga-se 
em piscina 
fechada 

Segundo caso fatal 
com crianças 
em três dias P. 25 

P;r<->tE7Seltlings 
Calamidade 
económica 
coloca em 
risco 12 mil 
empregos 
P.11 

SIC 
condenada 
após ter 
humilhado 
casal em 
programa 
de humor P.14 

Lisboa 
Centenas de 
sem-abrigo 
caem nas 
ruas devido 
à covid 
P.18 e 19 

Internet 
Quarentena 
estimulou 
negócio de 
brinquedos 
sexuais P.7 
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Ofertas de 
emprego 
em queda livre 
Em abril, o IEFP só teve 3142, uma quebra de 
70%. Empresas apostam em salários baixos 

Sófia Pereira Santos 
sonias.pereira@dinheirovivo.pt 

TRABALHO  A paragem da 
economia provocada pela 
pandemia do coronavírus 
está a marcar profunda-
mente o mercado de traba-
lho. As ofertas de emprego 
quase desapareceram e, as 
poucas que há, oferecem 
remunerações que, na sua 
maioria, não ultrapassam 
o salário mínimo: 635 eu-
ros brutos. 

O Instituto de Emprego e 
Formação Profissional 
(IEFP) registou, em abril, 
392 mil desempregados e 
apenas 3142 novas ofertas 
de emprego. É uma quebra 
de 70% face ao mesmo mês 
do ano passado e menos 
58,8% do que em março. 
Nem na crise de 2008 se re-
gistou níveis tão baixos. 

Os números de maio, que 
deverão ser conhecidos hoje 
ou amanhã, deverão ser pio-
res. O desemprego, alertam 
os economistas, deve dispa-
rar com o fim do regime de 
lay-off simplificado, medi-
da que visava assegurar a 
manutenção do emprego 
nas empresas afetadas pela 
pandemia. 

As ofertas de emprego co-
locadas no cite do IEFP já 
espelham uma nova reali-
dade: por exemplo, há uma 
entidade que pretende re-
crutar um especialista em 
trabalho social. Exige for-
mação de nível superior e 
oferece uma remuneração  

bruta de 635 euros. Mesmo 
para empregos em que a 
procura é maior que a ofer-
ta, as empresas estão a 
comprimir os salários. Há 
um pedido para analistas e 
programadores de softwa-
re, licenciados e com expe-
riência, em que a remune-
ração prometida é de 750 
euros brutos. E uma indús-
tria transformadora quer 
recrutar um diretor apos-
tando num salário de mil 
euros ilíquido. 

"É natural que aconteça al-
guma depreciação salarial 
por via da pressão do au-
mento do desemprego", re-
conhece João Cerejeira, pro-
fessor na Universidade do 
Minho, recordando que as 
projeções apontam para que 
este ano a taxa de desem-
prego atinja 9% a 10%, de-
pois de, no ano passado, ter 
caído para 6,5%. 

José Reis, da Universidade 
de Coimbra, admite que a 
queda dos salários a breve 
prazo "é um cenário possí-
vel e que pode corresponder 
a um decréscimo da ativida-
de económica ". Reconhece 
que o lay-off - a que recor-
reram mais de 105 mil em-
presas, abrangendo um uni-
verso de quase 850 mil tra-
balhadores - "pode ser a an-
tecâmara do desemprego. É 
um risco muito sério, pode 
haver empresas que depois 
de receberem os apoios pú-
blicos aproveitem para se li-
bertar de mão de obra e de 
custos salariais". • 

o 

o 

Depois de lay-off acabar, desemprego deve disparar 
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ECONOMIA 

MERCADO DE TRABALHO 

Inscrições nos centros de 
emprego estão a crescer 21% 
O ritmo de inscrições diárias diminuiu em maio e em junho, mas na comparação 
homóloga há ainda um agravamento de 21%. É preciso esperar pelo fim do lay-off 
para ver o que vai acontecer no mercado de trabalho. 

4 

1,1 

??2 

MANUEL ESTEVES 
mesteves©negocios.pt 

AS COMPARAÇÕES PODEM ENGANAR 
inscrições médias diárias (escala da direita) e respetivas variações homólogas e em cadeia (escala 
da esquerda em %) 

Centeno comparou as inscrições nos centros de emprego de maio com mar-
ço defendendo que se notava uma recuperação do mercado de trabalho. 
Acontece que março já teve uma variação homóloga muito elevada. Se com-
pararmos maio e junho com 2019 observamos subidas de 36% e 20,7%. 

N
a sua última aparição 
pública enquanto mi-
nistro das Finanças, 
Mário Centeno pas-

sou a ideia de que o ritmo& ins-
crições de desempregados nos 
centros de emprego estava a re-
gressar à normal idade. "Assisti-
mos, de março para abril, ao au-
mento de novos registos nos cen-
tros de emprego e, desde então, 
o número tem vindo a reduzir-se 
e os registos de maio mostram 
números de inscrição nos cen-
tros de em prego inferiores aos de 
março", disse na conferência de 
apresentação do Orçamento re-
tillcativ( >. a 9 de junho. 

As tendências descritas por 
:Mário Centena estão corretas. 
mas. intencionalmente ou não. 
passam unia mensagem errada. 
E verdade que o número de re-
gistos dispara em abril face a 
março, e depois cai em cadeia em 
maio e em junho, mas isto não si-
gn i fica que o ritmo de inscrições 
esteja a voltar à normalidade. 

Na origem do equívoco está 
a ideia de que março ainda foi 
um mês normal em matéria de 
inscrições nos centros de empre-
go. Mas não foi. 1)e acordo com 
os dados do IEFI), esse mês teve 
uni ritmo de inscrições diárias 
31% acima do período homólo-
go e 26% acima de fevereiro. Ou 
seja. março não serve de referên-
cia à normalidade. "O mês de 
março, mesmo na primeira quin-
zena, j;.i deve ter tido muitos des-
pedimentos no setor do trabalho 
temporário", alerta Francisco 
Madelino, antigo presidente do 
1E11' e professor do ISCTE. 

100 

Inscrição média diária 

- Variação homóloga 

- variação em cadeia 
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Janeiro Fevereiro Março 

Abril, claro, o pior mês, 
com a economia praticamente 
parada. Aí, os registos diários su-
biram 85%, variação que caiu 
para 36%, em maio e para 20,7% 
na primeira quinzena de junho. 

Quem quisesse seguira linha 
de comunicação de Mário Cen-
teno poderia aliás ír mais longe 
e afirmar que o ri buo de inscri-
ções diárias em junho (2.169) 
tem sido até interior ao regista-
do em janeiro (2.213). Voltámos 
então à normalidade'? Não, unia 
vez mais o que parece não é. 

Neste caso, o problema resi-
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de no facto de janeiro e junho 
não sereia de todo comparáveis. 
.Janeiro é historicamente o pior 
mês no registo de novos desem-
pregados. expl ica Francisco Ma-
deli no. A título de exemplo, em 
2018, o volume de inscrições em 
janeiro foi 51% superior face a 
junho e em 2019 a diferença foi 
de 60%. 

Assi ia, só há unia forma de 
aval iar.junho, mês em que a eco-
n(nnia portuguesa o'ist unia estar 
mais pujante graças à atividade 
agrícola e sobrei lido ao turismo: 
é comparar com o mesmo mês 

o número de 
inscritos ao longo 
do mês está 
claramente a subir e 
ainda falta avaliar o 
efeito pós-lay-off. 
FRANCISCO MADELINO 

Professor do ISCTE e 

ex-presidente do IEFP 

A informação é 
demasiado escassa 
para se poder dizer 
convictamente o 
que disse Mário 
Centeno. 
MÁRIO CALDEIRA DIAS 

Professor da Universidade 

Lusíada e ex-presidente do 

IEFP 

do ano anterior. E aí as conclu-
sões são evidentes: as 2.169 ins-
crições diárias de junho repre-
sentam unia subida de 21%. 

Assim, Francisco Madeli no 
não tem dúvida quanto à tendên-
cia de fundo: "O número de ins-
critos ao longo do mês esta cla-
ramente a subir e ainda falta ava-
liar o eleito pós-lay-off". Este 
efeito será gradual: num primei-
ro momento já em agosto, com O 
Ilm do lay-offsimplificad(i. e de-
pois ao longo do tempo até ao fi-
nal do ano, quando termina pre-
visivelmente o regime de apoio 

15 

5? 

1 

que vem substituir o lay-off. 
Mário Caldeira Dias, que 

também foi presidente do IEFP, 
destaca igualmente o papel cio 
lay-off como "barragem" à ins-
crição de novos desempregados. 
Muitas destas pessoas, infeliz-
mente, acabarão a engrossam' as 
fileiras de desempregados. 

O problema dos dados 
administrativos 
Noentanto.sco objetivo é medira 
evoluçãodo desemprego os núme-
tos doS centros doltTP nuncasão 
a melhor opção. É que sendo da-

 

ssg 

Maio Junho 

Fonte: IEFP. Os números do IEFP estão dependentes 
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Pedro Catarino 

Despedimentos coletivos 
aceleram em junho 

O número de trabalhadores abrangidos nos primeiros 15 dias 
do mês é o mais alto desde o início da pandemia. Há menos 
processos mas muito mais trabalhadores abrangidos. 

MENOS PROCESSOS MAS MAIS ABRANGIDOS 
Processos iniciados e trabalhadores a despedir na primeira quinzena de cada mês. 

Foram apenas 30 os processos de despedimento coletivo que arranca-
ram em julho mas foram 655 as pessoas a despedir, número que quase 
duplica o que se registou no mesmo período de maio e que é o maior des-
de o início da pandemia. 

E

 

„.• 

dus:administrativos -estão de-

 

pendentes do pulsarii( [listra-

 

tivo", afirma Caldei ra Dias. Ou 
seja, estão depelidente cio ritmo 
de trabalho dos centros de em-
prego, mas também de decisões 
que podem reduzirou aumentar 
"artificial mente o número de bis-
criçõ",como seja, por exemplo, 
a passagem de desempregados à 
condição de fonnandosinterfe-
re o número de dias úteis, como 
também as restrições relaciona-
das com o trabalho à distânciade 
mitos funcionários. 

Por outro lado, lembraCal-

 

a 

dei ra Dias, nas grandes crises 
cresce em força o fenómeno cio 
desencorajamen to. "Sempre 
que há uma crise destas. um ter-
ço cia malta já não volta ao mer-
cado de trabalho", ou seja, desis-
te até de procurar emprego, pelo 
que, não tendo direito a subsí-
dio, são invisíveispara o EEFP. 

Dito isto, Caldeira Dias con-
sidera prematuro tirar conclu-
sões dos números cio IEFP. "A 
inffirmação é demasiado escas-
sa para se poder dizer eonvicla-
men te o que disse Mário Cente-
no", argumenta.•  

Depois do abrandamento ao lon-
go dó mês de maio; os processos 
de despedimento coletivo voltam 
a acelerar. Os dados publieados 
pelo Gabinete de Estratégia e 
Planeamento (GEP) do Minis-
tério do Trabalho mostram que 
de 1 a 15 de abril até houve me-
nos processos iniciados do que 
no mesmo período de maio, mas 
com muito mais impacto: em 
quinze dias (oram abrangidas 
655 pessoas a despedir, mais do 
dobro do que no mesmo período 
cio mês anterior. 

Os dados do GEP que se ba-
seiam na intbrmação que chega 
à Direção-Geral do Emprego e 
das Relações do Trabalho 
(DGERT) não identificam as 
empresas envolvidas, pelo que 
não é certo que incluam os casos 
mais mediáticos conhecidos nos 
últimos dias. 

O grupo Super Bock comu-
nicou que vai despedir 130 tra-
balhadores (10% do total). a 
Uber assumiu que vai despedir 
cerca de120 pessoas do "Cell tro 
de Excelência" em Lisboa, que é 
um centro de contacto (3( do 
total) e a Lauak inlbrinou eis sin-
dicatos que quer despedir 233 
trabalhadores das duas fábricas 
de Compottentes para a indústria 
aeronáutica no distrito de Setú-
bal (33% do total), segundo a 
agência Lusa. 

Em todo o caso, a existência 
de menos processos com mais 
trabalhadores abrangidos apon-
ta para processos relacionados 
com empresas de maior dimen-
são. 

Convém explicar, no entan-
1o, que o número de trabalha( 
res abrangidos q uai ido o pra ces 
so ficar concluído pode ser lufe • 
rior ao anunciado no arranque 
do processo. 

Os únicos dados sobre pro-
cessos efetivamente concluídos 
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dizem respeito aos primeiros 
quatro mesesdo ano, e mostram 
que, de janeiro a abril. das 1.490 
pessoas ameae; idi is por despedi-
mentos colei ivi IS 95% Ibram efe-
tivamente despedidas, tendo as 
restantes sido abrangidas por 
`outras medidas" (77.) ou revo-
gação do contrato (9). 

O número total de despedi-
mentos comunicados em abril 
(140) foi o mais alto registado 
num mês de abril desde 2009. 
Este aumento regista-se apesar 
da forte adesão das empresas ao 
lay-otTsimplificado, que impede 
despedimel dos to >letivos para a 
totalidade dos 1,3(> milhões de 
trabalhadores dessas empresas 
(850 mil dos quais em lay-off). 

Quase 400 mil inscritos 
Em todo o caso, as pessoas  

abrangidas por despedimentos 
coletivos são uma gota de água 

-no total de novos desemprega-
dos.Ad ispensa de trabalhadores 
precárii is ou em período experi-
mental assume geralmente pro-
porções muito superiores, até 
porque o processo é muito mais 
simples e não está proibido mes-
mo para as empresas que recor-
ram ao lay-offsiinpl i ficado. 

Os dados dolnstituto de Em-
prego e Formação Profissional 
(IEFP, também publicados pelo 
GEP, mostram que há quase 
400 mil desempregados inscri-
tos nos centros de emprego: 
eram 395 mil al5 de junho, num 
atunento de mais de cem mil pes-
soas desde o início de março. Por 
outro lado, os pedidos de subsí-
dio de desemprego aproximam-
-se dos 150 mil. •  CAP 

'  affiggt 
.9111111111111 

ia capacidade de resposta dos serviço e da procura dos utentes. 

1 a 15 1 a 15 1 a IS 1 a 15 
de março de abril de maio de junho 

Fonte: Gabinete de Estratégia e Planeamento; do Ministério do Trabalho (MTSS5). 
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ENTREVISTA 
ANTÓNIO SELADAS 

"Houve uma 
confiança 
excessiva nos 
mercados" 

Analista 

Independente 
afirma que quem 
Investe em ações 
conhece os riscos. 

MERCADOS 20 c,  21 

investidor 
privado 

Alternativas 
ás taxas 
nulas dos 
depósitos 
a prazo 
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CONVERSA CAPITAL ARTUR SANTOS SILVA 

Grandes empresas 
deviam ser tributadas 
Presidente honorário do BPI não concorda que seja apenas 
a banca a pagar a taxa de solidariedade anunciada pelo 
Governo. E diz que a pandemia de covid-19 transformou 
a União Europeia numa potência económica mundial. 
PRIMEIRA LINHA 4 a 

Sinais de alívio 
na economia 
não chegam 
para acalmar 
1 indicadores mostram o que está 

a acontecer em tempo real 
ECONOMIA 10 e 11 

Inscrições nos centros 
de emprego estão a 
crescer 21% em junho 
ECONOMIA 12 

Imobiliário 

Socicorreia 
arranca com 
investimento 
de 100 
milhões 
EMPRESAS I(' 

Sondagem 

Marcelo 
continua sem 
adversário 
na corrida 
presidencial 
HOMEPAGE 2 

Inquérito 
Bancários com 
mais trabalho 
e menos saúde 
física e mental 
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SEGURANÇA SOCIAL 

Novo apoio de 439 euros não vai 
excluir quem já faz descontos 
Em causa está o apoio a atribuir entre julho e dezembro. A garantia foi 
deixada no Parlamento pelo secretário de Estado da Segurança Social, que no 
entanto não garantiu que o valor chegue a todos os independentes. 

-~44r44-~ 

!,) 

,„. 

Mário Cruz/Lusa 

A ministra do Trabalho esteve no Parlamento de manhã e os secretários de Estado foram ouvidos à tarde. 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catari na pereirac,-pnegocios.pt 

O
novo apoio que o Gover-
no vai atribuir entre julho 
e dezembro aos trabalha-

 

• dores da economia informal não 
vai deixar de fora os independen-
tes ou as trabalhadoras do servi-
ço doméstico que já tenham des-
contos para a Segurança Social. 

A garantia foi deixada esta 
terça-feira pelo secretário de Es-
tado da Segurança Social, Ga-
briel Bastos, que no entanto no 
entanto nãr.) garantiu que o apoio 
seja abrangente e chegue a todos. 
Os detalhes ainda serão discuti-
dos em Conselho de Ministros, 
previsivelmente na próxima se-
inana. 

"Da forma como estamos a 
preconizar" a medida "não se 
pretende afastar universos pelo 
facto de já estarem no sistema de 
segurança social designadamen-
te independentes inscritos e tam-
bém o pessoal do serviço domés-
tico", disse Gabriel Bastos. 

"O sentido não é de afunilara 
medida exclusivamente para tra-
balhadores que estejam na infor-
malidade", disse ainda o secretá-
rio de Estado. 

A medida foi apresentada na 
semana passada, no Programa de 
Emergência Económica e Social 
(PEES), que já falava em apoios 
a "independentes" e a trabalha-
dores informal. Consiste num 
subSídio de 438,81euros mas exi-
ge a vinculação ao sistema de Se-
gurança Social durante 36 meses, 
com pagamento de contribui-
ções, o que indicaria que deixaria 
de fora quem já tem descontos. 

Contudo, o secretário de Es-
tado da Segurança Social tam-
bém acrescentou que "por uma 
questão de equidade" estes gru-

  

pos poderão ter uma regra espe-
cífica "quanto àobrigação de vin-
culação e porventura descontan-
do_períodoS" de desconto que já 
tenham feito. 

O que o secretário de Estado 
não explicou exatamente como é 
que este apoio se vai articular 
com o subsídio à redução de ati-
vidade que já está em vigor para 

O sentido não é de 
afunilar a medida 
para trabalhadores 
que estejam na 
informalidade. 
GABRIEL BASTOS 
Secretário de Estado 
da Segurança Social  

os independentes, e que nalguns 
casos de quebra de atividade é 
bastante inferior a 438,8 euros. 

Numa resposta dada num 
momento posterior do debate, 
Gabriel Bastos referiu-se a um 
apoio "para segmentos de traba-
lhadores independentes não 
abrangidos pela medida que já 
está em implementação mas 
também para outros segmentos 
ainda que não estão abrangidos", 
dando a entender que quem já 
está abrangido pelo apoio que 
termina em Setembro não será 
abrangido. Este ponto não foi, no 
entanto, muito claro. Coloca-se 
ainda a questão de saber se traba-
lhadores com mais descontos te-
rão direito a um apoio inferior do 
que quem não contribuiu. 

O Negócios colocou as dúvi-
das ao Ministério do Trabalho 
(MTSSS) mas não obteve res-
posta. 

O Governo também foi ques-
tionado pelo deputado José Soei-
ro sobre o caso dos advogados e 
solicitadores, que têm wn regime  

próprio, mas o Governo não sere-
feriu çoneretamen te a estes ca-
sos. 

Proposta mais abrangente 
aprovada na especialidade 
Uma proposta apresentada pelo 
Bloco de Esquerda e já aprovada 
na generalidade, na semana pas-
sada, cria um subsídio de 438,8 
euros para todos os que não te-
nham acesso ao subsídio de de-
semprego ou ao subsídio de ces-
sação de atividade,. ou que te-
nham apoios inferiores a 438,8 
euros. 

A proposta foi aprovada com 
os votos favoráveis do PSD.c. (10 
CDS, o que sinaliza que poderá 
haver unia maioria no Parlamen-
to favorável à criação de um sub-
sídio mais abrangente que asse-
gure pelo menos° valor de um in-
dexante de apoios sociais (11AS). 
Contudo, entre os processos na 
general idade a a discussão na es-
pecialidade, e até à votação final 
da medida, por vezes as coliga-
ções negativas desaparecem..el 

Erros deixam 
recibos 
verdes sem 
apoio 

O Governo reconhece que a 
falta de atualização de [dor-
Inação no sistema de Seguran-
ça Social pode estar a levar à 
recusa de pedidos de apoios 
aos independentes e garante 
que vai corrigir estas situações. 

O esclarecimento surge 
depoiSda associação Precários 
Inflexíveis ter denunciado ca-
sos de trabalhadores indepen-
dentes que após meses de es-
pera viram o pedido de apoio 
recusado sem grande funda-
rnentação. 

Uma das regras determina 
que o apoio não é devido a 
quem também for trabalhador 
por conta de outrem mas de 
acordo com a associação está 
a ser recusado a pessoas que já.: 
foram trabalhadores depen-
dentes no passado, mas que já 

• não São. 
Confrontado com estes ca-

sos, o secretário de Estado da 
Segurança Social reconheceu 
esta tarde no Parlamento que 
a informação do sistema &Se-
gurança Social pode não estar 
atualizada. 

"A questão da exclusivida-
le de vinculação ao sistema 

-,como trabalhador indepen-
-dente estava previsto no pre-
ceito do decreto-lei 10-
-A/2020 e obriga a que a qua-
lificação que existe seja exclu-
sivamente de trabalhador in-
dependente, o que só exclui os 
casos de trabalhadores por 
conta de ou trem no presswx)s-
to que existe uma relação de 
trabalho subordinado em•si-
multâneo", disse Gabriel Bas-
tos. 

"Acontece por vezes que os 
dados não estão atualizados no 
sistema porque não houve", no 
momento em que terminou o 
contrato de trabalho depen-
dente, "a atualização cio siste-
ma da cessação desse víncu-
los"."Poderão ser casos desses 
que importa corrigir", reco-
nheceu o secretário de Estado. 
Contudo, nem todas as denún-
cias tiveram resposta.■  CAP 
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Paulo Marcos, presidente do SNQTB, diz que a pandemia "trouxe diversos desafios" para os bancários. 

INQUÉRITO 

Bancários: mais trabalho e 
menos saúde física e mental 
Um inquérito do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários revela que a 
pandemia trouxe mais trabalho aos bancários, que falam em impacto negativo na 
saúde física e mental. Sobre o teletrabalho, alguns consideram que "deve ser a regra". 

Miguel saitazar 

RITA ATALAIA 

ritaatalaia©negocios.pt 

A
pandemia trouxe mui-
tas mudanças à forma 
como se trabalha nos 
,arcos setores. Para os 

bancários, isto traduziu-se num 
ajustamento do comportamento 
profissional, aumento do volume 
de trabalho. sem compensação. e 
deterioração da saúde física e 
mental. As conclusões constam 
ele um inquérito realizado pelo 
Sindicato Nacional dos Quadros 
e Técnicos Bancários (SNQTB), 
a que o Negócios teve acesso. 

"Ocorreu um autêntico terra-
moto no (lia a (lia profissional da 
maioria dos bancários. impondo 
alterações nas rotinas e nos hábi-
tos de trabalho. Se dúvidas exis-
tissem. os dados confirmam que 
a pandemia foi um facto l'orte-
mente sent ido na banca e que, 
para a maioria, obrigou a claros 
ajustamentos ele comportamen-
to profissional", de acordo com as 
conclusões do inquérito sobre o 
impacto da pandemia entre mar-
ço e maio. e que contou com a 
participação ele 1.195 bancários. 
Mais de 30% dos inquiridos res-
ponderam que a pandemia mu-
dou muito Os planos normais de 
trabalho. 

A pandemia "trouxe diversos 
desafios, nomeadamente a con-
jugação da vida pessoal com a 
vida profissional, a capacidade ele 
resposta perante os clientes com 
os padrões de qualidade habi-
tuais. bem corno a prestação de 
serviço público com os riscos de 

- saúde que são conhecidos", afir-
ma Paulo Marcos, presidente do 
SNQTB, ao Negócios. 

Urna das alterações foi senti-

  

da a nível do ritmo do trabalho. "A 
pandemia de covid -19 veio sobre-
carregar os bancários cota mais 
volume de t rabalho, sem que isso 
t ivesse qualquer tipo de contra-
partida em termos ele expressão 
pecuniária ou outra (dias adicio-
nais de férias, por exemplo)". con-
clui ()sindicato. Neste cenário. re-
fere. a maioria dos inquiridos COO-

 

1.195 
INQUIRIDOS 
o inquérito realizado 
pelo sindicato contou 
com a participação de 
1.195 bancários, que 
avaliaram o impacto 
da pandemia entre 
março e maio de 2020. 

siderou que a sua saúde mental e 
física foi de forma negativa, ou 
muito negativamente. afetada 
pela pandemia de covil-19. 

"Em suma, a pandemia exigiu 
acrescida flexibilidade, maior nú-
mero de horas de trabalho e a as-
sunção ele riscos acrescidos para 
quem esteve na linha da lrente a 
assegurar a continuidade do ne-
gócio bancário", afirma Paulo 
Marcos, presidente cio sindicato. 

Teletrabalho "deve ser a 
regra" na ausência de vacina 

>s últimos meses levaram mui-
tas empresas, incluindo bancos. a 
adotarem o teletrabalho como so-
lução para responder ao confina 
mento. Neste inquérito, 810 dos 
1.195 bancários destacaram esta 
medida quando quer tiot lados so-
bre que passos foram dados pelo 
banco onde trabalham. 

Porém, "só 80 inquiridos des-
tacaram que asna instituição ban-

  

caria muni torizou a situação de 
perto". relere o inquérito. 

Quanto às prioridades para os 
próximos meses. Os profissionais 
(1(1 setor apontam a saúde e a se-
gurança. a importância de se re-
calibrar o modelo de negócio ban-
cário, mas também o estabeleci-
mento de novas modalidades de 
trabalho. 

Uni grupo de inquiridos. mos-
tram as conclusões do inquérito, 
quer manter() teletrabalho como 
opção preferencial. Para estes 
profissionais, enquanto não sur-
gir uma vacina para a covil 19, o 
trabalho a partirde casa "deve ser 
a regra", sempre gole possível. So-
bre esta possibilidade, o presiden-
te do sindical() diz que, "nos casos 
em que seja essa a opção por par-
te elas empresas e dos trabalhado-
res, para nós é importante asse-
gurar que o teletrabalho estará 
devidamente regulado no âmbi-
to cia contratação coletiva". • 

66 
Ocorreu um autêntico 
terramoto no dia a dia 
profissional da 
maioria dos bancários, 
impondo alterações 
nas rotinas e nos 
hábitos de trabalho. 
Se dúvidas existissem, 
os dados confirmam 
que a pandemia 
foi um facto 
fortemente sentido 
na banca e que para 
a maioria obrigou 
a claros ajustamentos 
de comportamento 
profissional. 
TEMPOS DE PANDEMIA: GRANDE 
INQUÉRITO AOS BANCÁRIOS 

SNQTB 

A pandemia 
exigiu acrescida 
flexibilidade, maior 
número de horas de 
trabalho e a assunção 
de riscos acrescidos 
para quem esteve 
na linha da frente. 
PAULO MARCOS 
Presidente do SNQTB 
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ENTREVISTA 
ANTÓNIO SELADAS 

"Houve uma 
confiança 
excessiva nos 
mercados" 

Analista 

Independente 
afirma que quem 
Investe em ações 
conhece os riscos. 

MERCADOS 20 c,  21 

investidor 
privado 

Alternativas 
ás taxas 
nulas dos 
depósitos 
a prazo 
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CONVERSA CAPITAL ARTUR SANTOS SILVA 

Grandes empresas 
deviam ser tributadas 
Presidente honorário do BPI não concorda que seja apenas 
a banca a pagar a taxa de solidariedade anunciada pelo 
Governo. E diz que a pandemia de covid-19 transformou 
a União Europeia numa potência económica mundial. 
PRIMEIRA LINHA 4 a 

Sinais de alívio 
na economia 
não chegam 
para acalmar 
1 indicadores mostram o que está 

a acontecer em tempo real 
ECONOMIA 10 e 11 

Inscrições nos centros 
de emprego estão a 
crescer 21% em junho 
ECONOMIA 12 

Imobiliário 

Socicorreia 
arranca com 
investimento 
de 100 
milhões 
EMPRESAS I(' 

Sondagem 

Marcelo 
continua sem 
adversário 
na corrida 
presidencial 
HOMEPAGE 2 

Inquérito 
Bancários com 
mais trabalho 
e menos saúde 
física e mental 
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NOTAS DA 
SEMANA 

Governo mostra incapacidade de decisão 
LUÍS MARQUES MENDES 

Advogado 

A análise de Lúís Marques 
Mendes ao que marcou a 

última semana da vida 
nacional e internacional. os 

principais excertos da sua 
intervenção na _SR"... nos 

ternas escolhidos pelo 
Negócios. 

É bom que da 
reunião& 

amanhã [hoje1 
entre o PM e 

os autarcas 
saiam soluções. 

O ESTADO DA PANDEMIA 
1. Amanhã, o In 1 vai fazer uma reunião com 
os 5 concelhos da AM I., com maior número 
de novos casos em Portugal. Finalmente re-
conhece que há um problema. H á três sema-
nas que chamo a atenção: não há um proble-
ma em Portugal, mas há um problema na Re-
gião de Lisboa e Vale do Tejo. Vejamos: 
• 85% dos novos casos nas últimas três se-

manas são em INT; 
• 88% dos internados são em LVT; 
• 84% dos internados em UC I são em INT. 
2. Perante estes dados, pergunta-se: por que é 
queoGovernosóageagura? Porqueé nãoacor-
dou mais cedo pardo problema? Três razões: 
a) Primeiro: excesso de confiança. Sonda-

gens altas, muitos elogios, a invocação do 
"milagre português". Excesso de confiança 
levou ao Taci l i l isr no. 

b)Segundo: alguma subserviência das auto-
ridades de saúde em relação ao Governo. 
Compete às autoridades de saúde alertar e 
pressionar oGoverno.Às vezes são demasia-
do complacentes. Não querem desagradar 

c)Terceiro: muita lentidão a agir. É tudo a 
reboque dos acontecimentos. E tudo no li-
mite. Foi assim com o Estado de Emergên-
cia - no princípio, até se dizia que não era 
necessário. Foi assim com as mascaras -
primeiro, davam uma falsa sensação de se-
gurança; agora são obrigatórias. 

3. E bom que da reunião de amanhã entre o 
PM e os autarcas saiam soluções. É que há 
aqui dois problemas e pode haver um ter-
ceiro: há uru problema de saúde pública; 
há um problema psicológico, porque as 
pese wsestrio preocupadas e tendern a con-
siderar descontrolo na situação; e, se isto 
tudo não se resolve, passamos a ter um ter-
ceiro problema - uru problema político. 

4. Finalmente, festas de jovens em vários la-
dos, do norte a sul. São uma inconsciência 
e uma irresponsabilidade. Mas o que se es-
pera? Quando não há bares nem esplana-
das a funcionar, o que esperavam dos jo-
vens? Que ficavam em casa? E quando a 
CGTP e as autoridades, a propósito do 1" 
de Maio, deram o mau exemplo que deram, 
do que estavam à espera? Os actos e omis-
sões têm sempre consequências.. 

ORÇAMENTO APROVADO 

I. A estreia do novo ME A discussão deste or-
çamento coincidiu com a estreia do novo ME 
Ilá que reconhecer que ele se saiu razoavel-
mente bem. Discreto, tilassem erros e sem fa-
lhas. Ele tem, de resto, uma vantagem pela 
frente: tem expectativas baixas. Em política, 
esta é sempre uma vantagem. Acresce que,  

nas-questõesessenciais,overdadeiro:\lI pas 
sou a ser o PM. 
2.A aprovação alargada. Este orçamento su-
plementar teve uma aprovação mais abran-
gente que a do último 0E. Toda a geringon-
ça o viabilizoue ainda o PSD. Não há nada de 
estranho nesta votação. Por um lado, nin-
guém quer dar a imagem de que não é res-
ponsável ainda em clima de pandemia. Por 
outro lado, o Governo tinha distribuído pe-
quenas benesses pelas várias áreas políticas. 
3.A questão de fundo é esta: e em próximos 
orçamentos esta viabilização alargada vai 
manter-se? Há muito boa gente que diz: a se-
guir à crise económica o mais provável é ter-
mos uma crise política. Eu penso de modo 
diferente. Pode haver uma crise, claro que 
pode. Mas não me parece provável. 
• Se alguém abrir uma crise política em tem-

po de recessão, só vai contribuir para agra-
var a recessão. Os portugueses não vão 
apreciar, o Governo vai fazer-se de vítima e 
quem lir( rvocar a crise será penalizado. 

• Pior ainda se já estivermos em recupera-
ção. Se algum partido abrir uma crise po-
lítica quando o país já estiver a recuperar 
- em 20210(12022 - pior ainda. Isso só vai 
prejudicara recuperação. Nessa altura, os 
portugueses não vão achar graça, o Gover-
no vai vitimizar-se o mais possível e quem 
abrir a crise corre o risco de se suicidar na 
praça pública. 

• Neste quadro, beneficiários de uma crise 
política só poderão sero PS e o Chega. Não 
me parece que alguém lhes queira fazer 
esse favor!. 

A FALTA DE DECISÃO NA TAP 
I.0 caso da TAP é um caso sério: o Governo 
está a mostrar uma preocupaste incapaci-
dade de decisão. Primeiro, já passou tempo 
de mais para decidir. Era para ser em Maio. 
Depois em J inibo...lá estamos próximo de.Ju-
LI)o.

 
Segundo, já praticamente lodosos esta-

dos europeus tomaram decisões semelhan-
tes, Final mente, Braxelasjá autorizou o que 
havia a autorizar. Mesmo assim, o Governo 
e os accionistas privados não se entendem. 
Em política há sempre um tempo certo para 
decidir. No caso da TAP esse telim() passou. 
A partir de agora isto não vai correr bem - 
suspeito que vamos ter ruído a mais; consen-
so a menos; instabilidade dentro da Compa-
nhia. Tudo isto é mau para a TAP, para o Go-
verno e para o turismo português. 
2. Infelizmente, esta incapacidade para de-
cidir não é só na TAP. Vejamos: 
a) Novo aeroporto do Montijo Devia apro-

veitar-se este tempo de "baixa" no turis-
mo para lançar (..) novo aeroporto. Por-gire  

daqui a 3, 4 anos o tempo que leva a cons-
truí-lo - espera-se que o turismo esteja de 
novo em alta e a Portela a romper pelas cos-
turas. Infelizmente, nada. 

b)Educação Já é temp()de haver ideias cla-. 
ras sobre o próximo ano lectivo, sobre o re-
gresso às aulas presenciais, sobre a neces-
sidade de um plano de recuperação dosalu-
nos que mais prejudicados foram por esta 
paragem nas escolas. Infelizmente, nada. 

c) Justiça Já antes da pandemia era um 
problema. Com a pandemia agravou-se. 
Mesmo assim, o que se vê em termos de de-
cisões é um deserto. O Governo nem sequer 
íbi capaz de encurtar as férias judiciais. 

3. O Governo adiou tudo até à vinda dos fun-
dos da CE. Uni erro. Primeiro, porque o país 
não pára. Depois, porque a UE é lenta a deci-
d i r. Terceiro, porque unia parte dos proble-
mas a resolwrnão precisa dedinheiro mande 
vontade pol ítica.• 

POLÉMICA NO NOVO 
BANCO 

1.Prilneiro: esta semana o Presidente do NB, 
António Ilamalho, foi o bombo da festa. Toda 
agente o cri ficou. Alegadar net te porque, além 
dos 3,9 mil milhões de etiros previstos con-
trato de venda, o NB iria pedir mais dinhei-
ro. !Lm apoio extra por causa da pandemia. 
É difícil encontrarcríticas mais injustas. Len-
do a entrevista que deu ao Negócios, vê-se que 
António Ramaiho não disse nada do que lhe 
atribuíram. Oque ele disse foi isto:se não fos-
se a pandemia, talvez não utilizássemos a to-
talidade dos 3,9 mil milhões. Uma vez que 
houve a pandemia, provavehnentewunosuti-
lizar todo o valora que temos direito. Em ne-
nhum momento pediu um apoio extra. 
'2. Segundo: os deputados pediram os contra-
tos.sobre a venda do NB e alegadamente o 
Fundo de Resolução não os enviou todos.. 
Têm razão. 
Mas gostava de chamar a atenção dos depu-
tados para o seguinte: aparentemente não 
pediram e deviam pedir um dos documentos 
contratuais mais importantes para perceber 
tudo. Trata-se do acordo entre a CE e o Es-
tado português, assinado entre o Governo e 
a Comissão Europeia. Há ti nua versão públi-
ca muito genérica. Mas há versão confiden-
cial que é essencial para perceber toda a ope-
ração regula a ajuda do Estado, estabelece 
os três cenários possíveis na operação, defi-
ne os montantes de injecções de capital, ano 
a ano. 
Mesmo que não possa serpúblico, este docu-
mento devia ser fornecido aos deputados. • 
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LUÍS MARQUES 
MENDES 

"Há que admitir que 
- [João Leão] se saiu 
razoavelmente bem. 
Discreto, mas sem 
erros e sem filhas." 

PÁ51NA Z.9 
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“Não vejo o futuro, trabalhando 
cada um para seu lado”
Vieira da Silva O ex-ministro do Trabalho e da Segurança 
Social fala sobre o que espera de Portugal no pós-pandemia. 
Admite uma redução das contribuições sobre o trabalho, 
compensada por um aumento da componente sobre os lucros

O PÚBLICO começa hoje uma série 

de entrevistas dedicadas ao 

Portugal no pós-pandemia. José 

António Vieira da Silva, o 

ex-ministro do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social 

de António Costa, fala sobre que 

desa os enfrentam as relações 

entre patrões e trabalhadores e 

quais as soluções possíveis para os 

cofres da Segurança Social perante 

uma crise económica com impacto 

negativo no emprego. 

Que diagnóstico faz da actual 

crise, nomeadamente dos 

desequilíbrios económicos e 

sociais que ficaram mais 

evidentes? 

O diagnóstico não é fácil de fazer 

porque é uma crise totalmente 

nova face à qual não temos um 

registo histórico e um comparativo 

que nos permita avaliar qual a 

dimensão e profundidade das 

mudanças. Deixando o cenário de 

uma segunda vaga de fora, temos 

um primeiro efeito que é a paralisia 

da economia, que cou em coma 

induzido. Temos efeitos de 

segunda ordem, com a queda da 

produção e da procura. E depois 

tempos a frente internacional — os 

nossos mercados foram dos mais 

atingidos. É uma crise muito 

grande. Creio que vai ser 

particularmente violenta em 

desemprego. Parecia, à primeira 

vista, que atingia todos da mesma 

forma, mas tem um potencial de 

efeitos assimétricos. E, por outro 

lado, é difícil prever a rapidez de 

retoma.  

As pessoas com vínculos 

informais/precários ficaram 

muito desamparadas nesta 

crise. Isso deixa-lhe alguma 

mágoa, tendo em conta as suas 

responsabilidades anteriores 

como ministro do Trabalho? 

Em Portugal, a protecção social foi 

construída segundo o modelo de 

relação de trabalho subordinado. 

Depois, foi-se alargando a outras 

áreas. Se olhar para outros países 

da Europa temos, apesar das 

di culdades, um modelo de 

protecção dos trabalhadores 

independentes mais avançado. 

Infelizmente, a crise veio cedo de 

mais — era melhor se não tivesse 

vindo — porque nós zemos 

recentemente uma reforma do 

sistema de protecção social dos 

trabalhadores independentes que, 

se já estivesse mais madura, tinha 

contribuído para uma maior 

protecção. Depois, há toda uma 

outra dimensão que são aquelas 

pessoas que por diversas razões 

estão fora, que são uma minoria. 

Fala-se muito dos informais. Vamos 

ver no m qual é a dimensão desse 

problema, mas penso que não é 

tão grande como por vezes se 

pensa. São alguns sectores muito 

signi cativos, com grande 

visibilidade mediática. É um 

problema sério, mas o grosso de 

trabalhadores afectados por esta 

pandemia são os trabalhadores por 

conta de outrem, que estão em 

risco de desemprego ou que estão 
retoma tem risco de ser mais lenta. 

Está a falar do turismo? 

Estou a falar do turismo, que 

depois tem um conjunto de 

actividades em cadeia como os 

transportes aéreos, mas também a 

restauração. Temos di culdades 

sérias, mas também temos 

vantagens. Temos uma 

infra-estrutura turística 

relativamente recente e com 

capacidade de, facilmente, 

quando a procura chegar, dar 

resposta. Os efeitos vão depender 

de como a liberdade de circulação 

na Europa e no mundo vai ser 

reposta. E esse é um factor de 

preocupação.  

A quebra no emprego 

desequilibra os pratos da 

balança na Segurança Social. 

Que saída a Segurança Social 

terá de encontrar? 

A relação entre receitas e despesas 

nesta área está a degradar-se. Mais 

uma vez, vão-se discutir outras 

alternativas de nanciamento da 

Segurança Social, mas não há 

nenhuma alternativa que não passe 

pela recuperação do emprego. E 

esta depende da recuperação da 

economia. 

Considera que é urgente fazer 

um debate sobre a necessidade 

de diversificar as fontes de 

riqueza em Portugal, até ao 

nível dos recursos naturais? 

Esse debate tem de ser feito em 

permanência. Por vezes, camos 

presos em imagens da nossa 

economia, muitas vezes que 

projectamos para o exterior, que já 

não correspondem à realidade. A 

nossa economia diversi cou-se 

É uma crise muito 
grande. Vai ser 
particularmente 
violenta em 
desemprego. 
Parecia à primeira 
vista que atingia 
todos da mesma 
forma, mas tem um 
potencial de efeitos 
assimétricos

Entrevista
Marta Moitinho Oliveira 
(texto) e Daniel Rocha 
(fotografia) 

em desemprego, que estiveram em 

layoff. A essência da protecção 

social baseia-se numa relação 

contributiva. Há uma outra 

dimensão, mais universalista. Essa 

temos de a ir melhorando. 

Como se melhora essa dimensão 

dos apoios sociais? 

As pessoas que não contribuem, 

temos de perceber porquê: porque 

optam por não contribuir — e há 

situações dessas —, mas estamos a 

falar de uma minoria. Há outras 

que não contribuem porque o tipo 

de relação laboral que têm quase 

que as obriga a não contribuir. O 

que creio que facilmente se 

percebe é que não é possível exigir 

a um sistema de protecção que dê 

as mesmas garantias a quem tem 

uma carreira contributiva e fez um 

esforço ao longo da sua vida para 

ser protegido e às pessoas que não 

o fazem. Seria extremamente 

perigoso. Agora, há que distinguir 

entre os que não podem, porque é 

que não podem.  

Qual a solução para esse grupo 

maior de trabalhadores em 

layoff ou em risco de 

desemprego? 

A solução fundamental é a retoma 

da economia. Não há nenhuma 

varinha mágica que, fora da 

recuperação económica, garanta 

que as pessoas têm o mesmo nível 

de bem-estar e rendimentos. O 

layoff é uma medida 

necessariamente temporária. Não 

creio que possa ser eternizada. O 

que creio é que haverá outro tipo 

de apoios que têm de ser 

desenvolvidos e que estão a ser 

desenvolvidos. Julgo que esta ideia 

de que tivemos uma fase de 

emergência, depois, uma fase de 

estabilização e depois de 

recuperação é uma ideia feliz. Mas 

há sectores em que é certo que 

será difícil. Se me perguntar o que 

me preocupa mais em matéria de 

diagnóstico, será provavelmente o 

impacto em sectores que são muito 

importantes para Portugal — não 

apenas para Portugal —, mas cuja 
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muito intensamente nos últimos 

anos. É certo que com o contributo 

muito destacado do turismo e, 

particularmente, no alojamento e 

restauração, mas temos hoje uma 

indústria muito mais diversi cada. 

A nossa economia mudou muito 

mais do que algumas leituras por 

vezes permitem. Além disso, temos 

uma comunidade empresarial 

rejuvenescida. Este processo de 

diversi cação da economia tem um 

histórico que é positivo. Não 

precisamos de partir do zero. 

Agora, não vamos pôr tudo em 

causa. 

Há pouco, falava sobre a 

necessidade de arranjar novas 

fontes de financiamento para a 

Segurança Social. De que fontes 

de financiamento está a falar e 

como é que isso encaixa numa 

estrutura de empresas que terá 

tendência para resistir a 

aumentos de financiamento? 

Como se arranja financiamento 

para a Segurança Social? 

Claro que a Segurança Social não 

pode jogar no Euromilhões. 

Mesmo que ganhasse, isso não 

resolvia nenhum problema. 

Normalmente, sou considerado 

um pouco conservador nesta área. 

Tenho considerado que algumas 

propostas, como a de substituir a 

Taxa Social Única (TSU) por uma 

taxa sobre o valor acrescentado 

líquido, são pouco consolidadas. 

Não é por acaso que não são 

praticadas de forma signi cativa 

em nenhuma economia que 

conheça. Não é num momento de 

recessão económica como o que 

vivemos que é possível, nem 

sequer estou a falar em aumentar o 

esforço contributivo que a 

sociedade está a fazer. Não temos 

muitas condições para que o 

esforço contributivo no seu todo 

aumente de forma signi cativa. O 

que pode haver é alguma 

substituição de fontes de 

nanciamento. 

Aliviando quem e pesando 

sobre quem? 

Muitos investigadores à escala 

internacional apontam para 

desonerar a pressão sobre o 

trabalho, seja pago pela empresa, 

seja pelo trabalhador, e orientar 

para taxas ou impostos sobre 

factores que queremos que não 

sejam incentivados como, por 

exemplo, consumos 

ambientalmente danosos. O país já 

tem uma parte do imposto sobre o 

rendimento das empresas que é 

dirigido para a Segurança Social, 

mas é possível discutir se não 

devemos ir mais longe no sentido 

de diminuir as taxas sobre o factor 

trabalho e aumentar a componente 

do lado dos impostos sobre os 

lucros.  

O valor total mantém-se, mas há 

uma distribuição diferente? 

Quando falamos em diversi cação, 

não falamos necessariamente de 

aumento. Mas há uma realidade 

que não podemos esquecer. 

Continuamos a ser uma sociedade 

em envelhecimento. Durante umas 

décadas, temos de contar com a 

crescente pressão das despesas 

com a protecção da velhice. É 

sempre um risco nestas crises, e já 

aconteceu na crise das dívidas 

haver alguma tensão 

intergeracional.  

Como acha que se manifesta 

mais essa tensão? 

É um factor muito perturbador 

quando temos de racionar os 

nossos recursos e um dos factores 

é a idade.  

Como vão ficar as relações de 

emprego, entre patrão e 

trabalhador, depois desta 

revolução com o teletrabalho? 

É uma questão muito delicada. É 

certo que o teletrabalho nos trouxe 

novas ferramentas, mas não sou 

grande adepto da ideia de que isto 

veio revolucionar o mercado de 

trabalho. 

O que o preocupa mais no 

teletrabalho? 

As sociedades modernas foram 

construídas com base num papel 

central do trabalho. O teletrabalho 

rompe com o passo que foi dado de 

autonomização da relação de 

trabalho face às relações 

individuais. Penso que talvez se 

valorize em excesso a possibilidade 

da dimensão que relações à 

distância podem ter. O contacto 

humano é um factor de valorização 

da criação colectiva. 

Isso perde-se? 

Há riscos, porque trabalhamos 

todos de forma mais isolada. 

Depois, pode ser um factor de 

aprofundamento de desigualdades. 

Nem todas as pessoas têm 

condições para ter na sua 

habitação as condições su cientes 

— já não digo óptimas — para 

distinguir o espaço do trabalho do 

espaço do lazer, do descanso e da 

vida familiar, íntima de cada um. 

Sei que o que estou a dizer é um 

pouco contra a corrente. Há hoje 

uma espécie de entusiasmo 

colectivo sobre estas 

extraordinárias oportunidades. 

Não nego que haja aqui factores 

positivos, nomeadamente do 

ponto de vista da gestão da 

mobilidade, particularmente nas 

cidades. Depois há uma questão 

que me parece decisiva: o essencial 

do trabalho nas sociedades actuais 

é o trabalho organizado e é 

subordinado, com hierarquias, 

com processos de avaliação, de 

mobilidade. Conhece-se quem é 

que tem a responsabilidade de 

organizar o trabalho, de o dirigir, 

quem tem a responsabilidade de o 

cumprir. A relação à distância 

torna muito mais difusas estas 

responsabilidades, torna menos 

escrutináveis algumas das 

decisões, torna menos controlável 

o tempo de trabalho. A páginas 

tantas, podemos perguntar se o 

que se ganha por não se ter de 

fazer uma viagem não se perde por 

se estender a jornada de trabalho 

de forma não controlável, como 

muitas vezes acontece em relações 

de trabalho à distância. Peço 

desculpa por ser contra a corrente, 

mas não sou um entusiasta. Não 

tenho a visão do futuro como uma 

visão com seres humanos isolados, 

trabalhando cada um para seu 

lado. 

De qualquer forma, teremos de 

fazer o teletrabalho durante 

algum tempo. Seria importante 

mexer na legislação? 

Poderemos ter de o fazer. Julgo que 

temos de ir acompanhando com os 

mecanismos de vigilância. O 

trabalho dependente, organizado, 

em instituições, em equipas, tem 

vindo sempre até à última crise a 

ganhar peso.  

Mas valerá a pena olhar para a 

legislação do teletrabalho?  

Não é algo que se possa fazer 

quando essas ferramentas são 

utilizadas de forma excepcional. 

Julgo que a podemos revisitar. 

Antes da crise da covid, uma das 

questões que se discutia muito era 

o direito a desligar. O teletrabalho 

implica outros instrumentos para 

garantir o direito a desligar. Sob 

pena de perdermos alguns dos 

ganhos que temos do ponto de 

vista da economia global pelo 

crescimento do consumo de 

ansiolíticos. 

Qual é o maior desafio que os 

decisores políticos vão 

enfrentar no pós-pandemia? 

A avaliação fundamental vai ser a 

três níveis. Por um lado, como é 

que cada comunidade respondeu a 

algo que não estava à espera que 

acontecesse. Todos devemos 

avaliar como é que os responsáveis 

políticos reagiram. Depois, espero 

que as sociedades sejam muito 

exigentes no que toca à construção 

de instrumentos que nos preparem 

melhor para eventos desta 

natureza do que estávamos. 

Em que aspectos? 

A melhoria das redes de saúde 

pública, da capacidade de resposta 

a situações em que nos 

defrontamos — mais de metade do 

mundo — com o facto de não 

produzir os instrumentos de 

protecção. O terceiro nível em que 

os responsáveis vão ser avaliados é 

a capacidade de recuperação dos 

níveis de bem-estar, emprego e 

actividade económica. 

O terceiro nível é uma linha 

muito fina... 

Sim. E hoje sabemos que não 

depende de um país. E muito 

menos de um país como Portugal. 

Depende de um conjunto de 

actores, nomeadamente da União 

Europeia (UE). A avaliação que 

faço, com a distância que tenho, é 

que a resposta que a UE deu 

surpreendeu-me positivamente. 

marta.oliveira@publico.pt

Portugal... e depois 
da pandemia?
Série de dez entrevistas.  
Amanhã: Lokas Cruz

Acompanhe em 
publico.pt

Página 42



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,22 x 13,66 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 87155819 22-06-2020

Alouette III   
Chegou ao fim  
o voo da cotovia  
Política, 12/13

Espectáculo  
Drive-in é recurso para 
música e cinema no Verão, 
ou veio para ficar?   
Cultura, 30-31 
 
Opinião 
Mãe de Beatriz, jovem 
assassinada, critica  
a comunicação social 
Sociedade, 19

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.016 • 1,30€ • Segunda-feira, 22 de Junho de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Apoio às rendas na pandemia  
chegou apenas a 500 famílias 
Foram apresentados cerca de 2000 pedidos, mas até agora só estavam concluídos perto de 500 processos. 
Presidentes de associações de inquilinos e senhorios estranham pouca procura Economia, 24/25

Aumenta a tensão entre os 
dois países depois dos mais 
violentos confrontos desde 
1975 p26/27

Quase um terço dos 1,46 
milhões do programa ca 
para o grupo dono, no Tejo, 
da Herdade da Baliza p18

Já há mais de 2500 
denúncias, mas a Deco 
considera que a banca  
não é responsável p16/17

China vs Índia: 
choque de titãs 
na fronteira  
dos Himalaias

Amorim ganha 
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eucaliptos 

Banca não  
é obrigada a 
pagar a burlados 
por MBway
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Jovens são uma das questões 
dos autarcas da Grande 
Lisboa, que hoje se reúnem 
com António Costa p14/15

Infecções dos 
jovens quase 
duplicam desde 
4 de Maio 

Vieira da Silva abre uma 
série de dez entrevistas com 
que o PÚBLICO quer ajudar 
a responder à questão: 
“Portugal... e depois da 
pandemia?” p8/9
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o futuro, 
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para o seu 
lado” 

Mexia suspeito de 
corromper um ministro, 
um secretário de Estado  
e um director-geral 
Destaque, 2/3

pandemia? p8/9
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