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PLANO PARA O ANO LETIVO 

0 A deputada do CDS defen-
deu que as aulas presenciais 
devem ser retomadas a par-
tir de setembro e desafiou o 
Governo a apresentar o pia-
no para o próximo ano letivo, 
endereçando 10 questões ao 
Ministério da Educação. 
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3. 

António Costa (ao centro) junto aos mem-

 

bros dos Governo (à esquerda) e autarcas 
. .-.T 

cia da primeira violação, incor-
re num crime de desobediência. 
E o infrator será imediatamente 
autuado. Em todo o País, haverá 
um reforço policial no controlo 
de festas ilegais e nos centros 

CENTROS COMERCIAIS 
COM FISCALIZAÇAO MAIS 
APERTADA NAS ENTRADAS 

comerciais maior fiscalização 
à entrada. 

Em São Bento, no final da reu - 
n ião que juntou o Governo e os 
cinco presidentes dos municí-
pios atualmente mais atingi-
dos pela pandemia de Covid-

 

-19 (Lisboa, Loures, Odivelas, 
Sintra e Amadora), oprimir° -
-ministro, António Costa, frisou 

que as medidas definidas para á 
Área Metropolitana de Lisboa 
irão ter "um caráter transver -
sal". "Não podemos ignorar que 
estamos num espaço onde o 
grau de mobilidade é muitíssimo 
grande", afirmou. 

O governante revelou que o 
problema é maior em 15 fregue-
sias - a lista final só é conhecida 
na quinta-feira, após o Conselho 
de Ministros-, onde o estado de 
calamidade é prolongado. Re-
conheceu, contudo, que muitos 
cidadãos residem e trabalham 

em concelhos distintos, "assim 
como podem ter ocasiões de 
convívio no município ao lado". 
António Costa adiantou que, em 
algumas freguesias, "o número 
de casos não tema ver com con--

 

MAIOR NÚMERO DE FOCOS 
DE INFEÇÃO EM QUINZE 
FREGUESIAS DA REGIÃO 

taminação comunitária", mas 
com "contaminações em locais 
confinados, como lares". Assim, 
nas freguesias visadas vai ser 
lançado o programa 'Bairros 
Saudáveis', de reforço dos cui-
dados de Saúde.. 

MEDIDAS DO GOVERNO 
MRACONTERAPANDEMIA 

AUTORIDADE NA RUA 
A PSP e GNR vão reforçar a pre-
sença na rua para autuarem em 
caso de necessidade. Quinta-
-feira é divulgada a lista das 
contraordenações aplicáveis às 
situações de desrespeito das 
normas de confinamento. 

APLICAÇÃO DE COIMAS 
O Governo vai avançar com coi-
mas, embora ainda não adiante 
o valor a aplicar. "Temos como 
referencial o não se exceder os 
limites que exigiriam a interven-
ção" do Parlamento, disse Antó-
nio Costa. A lei prevê valores 
entre 25 e 165 mil euros. 

BAIRROS SAUDÁVEIS 
Serão feitas com maior regula-
ridade visitas de vigilância às 
pessoas em confinamento do-
miciliário em parte da Grande 
Lisboa, bem como encurtados 
os prazos de notificação dos re-
sultados de testes à Covid-19. 

Reforço na Saúde 
em várias freguesias 
K3 O reforço na Saúde che-
ga a várias freguesias de 
Sintra (Algueirão- Mem 
Martins, Rio de Mouro, 
Ag,ualva- Mira Sintra, Ca - 
cém e S. Marcos, Queluz-
-Belas e Massamá- Monte 
Abraão) e Loures (Saca-
vém-Prior Velho e Unhos 
/Camarate e Apelação). 
O programa 'Bairros Sau-
dáveis' é ainda aplicado em 
toda a Amadora e Odivelas 
e em parte de Lisboa.. 

Medidas abrangem 
total de 18 concelhos 
13 A Área Metropolitana de 
Lisboa engloba 18 conce-
lhos: Mafra, Vila Franca de 
Xira, Cascais, Oeiras, Sin-
tra, Amadora, Odivelas, • 
Loures e Lisboa, Almada, 
Seixal, Barreiro, Moita, 
Montijo, Alcochete, Pal-
mela, Sesimbra e Setúbal. 

     

Y;. 

   

HOSPITAIS ! UNIDADES PRESSIONADAS 

o s hospitais mais "pressionados" em Lis-
boa e Vale do Tejo são o Fernando Fon-

seca (Amadora), Beatriz Ângelo (Loures) e o 
de Setúbal, com taxas de ocupação de 93%, 
100% e 86%, segundo o Governo. A região 
registou ontem 63,3% das novas infeções 
de Covid-19, com 164 dos 259 novos casos. 

  

NOVAS 
RESTRIÇÕES 

 

    

     

     

GRANDE LISBOA 

Grupos limitados 
a dez pessoas 
e reforço policial 
COVID-19 O  Lisboa, Loures, Odivelas, Sintra e Amadora mais atingidos COMÉRCIO O  Fecho às 20h00 
JOÃO SARAMAGO/ ANDRESA PEREIRA/ 
/ DIANA RAMOS 

O
Governo vai aplicar, a 
partir de hoje, na Área 
Metropolitana de Lisboa, 

novas medidas de confinamen -
to obrigatório, com destaque 
para quatro disposições: os esta 
belecimentos comerciais encer 
ram às 20h00, com exceção dos 
restaurantes, está proibida a 
venda de bebidas alcoólicas nas 
estações de serviço, bem como o 
seu consumo na via pública e OS 
ajuntamentos têm limite máxi 
mo de dez pessoas. Quem des -
respeitar alguma destas quatro 
novas regras, e logo na sequên 
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Manjericos são os únicos adereços a enfeitar a Invicta neste São João 

Almada celebra 
com muita música 

Concerto ao vivo 'fura festejos em Braga 
121 Em Braga, os festejos de S. 
João são, este ano, através 
das redes sociais. Mas, já esta 
noite, há um concerto soli-
dário dos Amor Electro que 
marca o regresso dos eventos 
ao Altice Forum Braga, após o 
isolamento, com fortes me-
didas de prevenção. A verba 
angariada reverterá para o 

fundo social sanjoanino. 
Ainda assim, 'Fique em casa' 

é o mote das festas de S. João. 
"Pela primeira vez, em mais 
de 800 anos de história, não 
queremos que a Comunidade 
venha à rua, preferimos 
que fique em casa e que viva 
oS. João dentro de portas", 
indica o autarca Ricardo Mote da festa é "fique em casa" 

ARRONCHES CANCELA 
FESTEJOS TRADICIONAIS 
D Em Arronches, a câmara 
decidiu cancelar as Festas de 
São João e a Feira de Ativida-
des Económicas, por enten-
der que não estão reunidas as 
condições de segurança ne-
cessárias para os eventos. • 

LOUSA DECIDIU NÃO 
CELEBRAR O SÃO JOÃO 
G O município da Lousã, no 
distrito de Coimbra, anunciou 
ocancelamento da Feira 
Anual de São João devido à 
pandemia da Covid-19. Antes 
já tinha cancelado o desfile 
das Marchas  Sanjoaninas. • 

CONCERTOS SUBSTITUEM 
FESTA DE ALCOCHETE 
121 Em Alcochete, as tradicio-
nais festas de São João não se 
realizara  Em vez disso, a câ-
mara promove dois concertos 
itinerantes, com música po-
pular. Público pode dançar a 
partir da sua varanda, • Neste ano Almada não marcha 

              

             

         

AEROPORTOS' NOVAS REGRAS E MEDIDAS 

A Direção-Geral da Saúde está a preparar um 
A reforço de "regras e medidas" para portos, 
aeroportos e aeródromos, que serão reveladas 
numa "atualização das orientações" sobre a Covid-
-19 para aquelas infraestruturas. Vão instruir, por 
exemplo, sobre .° que fazer no caso de haver algum 
caso de infeção em passageiros ou funcionários. 

  

SINTRA1 TODOS TESTADOS EM ESCOLA 

O agrupamento de escolas Mestre Domin-
gos Saraiva, em Algueirão-Mem Martins, 

no concelho de Sintra, vai testar alunos, auxi-
liares educativos, administrativos e professo-
res após ter sido detetado um caso de Covid-
-19 num dos assistentes operacionais e tam-
bém num familiar de uma aluna. 

    

TRANSPORTES1 REFORÇO 
A VIMECA E OS TST 

VÃO REFORÇAR A OFERTA 

DE AUTOCARROS NA ZONA 

METROPOLITANA DE LISBOA 

   

        

        

        

        

        

     

PARA RESPONDER À PROCURA 

CRESCENTE DE TRANSPORTES 

   

        

              

              

              

Venda de manjericos até às 18h00 
e PSP nas ruas na noite de S. João 
CONTROLO  O Policiamento trava ajuntamentos. 
Cafés fecham às 19h00 e restaurantes às 23h00. 
Transportes públicos reduzem as ligações. 

E  Só a venda de manjericos dá 
um ar de festa à cidade do Porto 
e mesmo este negócio típico só 
poderá ser realizado, nesta vés-
pera deSão João, até às 18h00. 
A PSP reforçará, esta noite, o 
patrulhamento das ruas, jun-
tamente com a Polícia Munici - 
pal, e apela à "não concentração 

PROTEÇÃO CIVIL PEDE 
QUE NÃO SEJAM LANÇADOS 
BALÕES DE SÃO JOÃO 

de pessoas e que sigam as nor 
mas definidas pelas autoridades 
de Saúde, para evitar a multi-
plicação das redes de contágio". 
Cafés e pastelarias encerram às 
19h00. Os restaurantes fecham 
às 23h00. A Proteção Civil reco - 
menda que não sejam lançados 
balões de São João, feitos de pa-
pel, para evitar fogos. A circula-
ção na ponte Luiz I estará inter-

  

dita e os transportes públicos 
estarão limitados: as últimas 
partidas em todas as linhas do 
Metro do Porto ocorrerão até às 
23h30; a CP mantém a óferta 
regular, mas as ligações entre 
Campanhã e São Bento só serão 
realizadas até às 20h55. 
Ontem era difícil encontrar à 

venda alho-porro ou marteli-
nhos. Os manjericos eram a ex-
ceção. "Nós não estamos a fazer 
contas se vendemos muito ou 
pouco. Os carros vão parando e 
até tenho vendido bem", disse 
ao CM Maria Soares, na praça cia 
República. "O povo fica alegre 
de nos ver aqui porque não con 
tavam com nada este ano", ex-
plica Abília Campos, vendedo-
ra das plantas típicas dos santos 
populares há 20 anos, naquele 
local. Hoje, o negócio termina-
rá ao fim da tarde. "A festa vai 
ser em casa. Vou comer a sardi-

  

nha assada e o cabrito, com urna 
boa pinga", referiu Margarida 
Marques, de 66 anos e que ven-
de manjericos desde menina. 
Estas plantas aromáticas estão à 
venda em vários locais clo Por  

to, desde a estação de S. Bento às 
praças do Marquês e da Batalha 
ou às ruas Júlio Dinis e das Car-
melitas. E as quadras que os 
acompanham não têm qualquer 
referência à Covid -19. o M.J.B. 

['Neste ano, marchas e 
quadras não vão ser autori-
zadas em Almada, onde as 
tradicionais festas de São 
João vão ser assinaladas 
com concertos de lotação 
limitada e onde será im-
posto o distanciamento 
social. Hoje à noite atua 
Rodrigo Leão (21h30). 
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POR MEDO DO FRACASSO 

 

 

MORTE TRAGICA DE PEDRO UMA 

  

 

INCERTEZA SOBRE O FUTURO NAS NOVELAS ATORMENTOU ATOR P.8 All 

  

RELATÓRIO DE SEGURANÇA INTERNA REVELA  P.24 E 25 

CRIME V OLENTO DISPARA 
MÉDIA DE 40 QUEIXAS POR DIA 
14398 CASOS REPORTADOS ÀS POLICIAS EM 2019 

O MAIS ASSALTOS na via pública O  SOBEM raptos 
e sequestros O  NÚMERO de violações aumenta 
O126 CARROS roubados  O CRESCE violência juvenil 
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FERVE NA NOITE 
DE S. JOÃO 

DRAGÃO QUER 
VITORIA NO DERBI 

FC PORTO JOGA COM BOAVISTA 

VIDAS P.42 A 45 
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Medicina. 
Cursos e vagas 
debaixo de fogo 
e sem acordo 
com o Governo 

Acreditação do curso de Medicina da Universidade 
Católica continua sem qualquer decisão. Escolas médicas 
contrariam Governo e não querem abrir novas vagas. 

PEDRO ALMEIDA 
pedro. almeida@ionline. pt 

A acreditação do curso de Medicina da 
Universidade Católica Portuguesa (UCP) 
tem sido alvo de muitas alterações. No 
ano passado - mais concretamente em 
novembro de 2019 -, a Agência de Ava-
liação e Acreditação do Ensino Superior 
(A3ES) recusou a validação do curso, o 
que levou o estabelecimento de ensino 
a recorrer, recurso esse que também foi 
chumbado. Ainda no ano passado avan-
çou com uma nova proposta para acre-
ditação, mas continua, já em 2020, em 
"processo de avaliação". E, ao que o i con-
seguiu apurar, haverá ainda um alarga-
mento no prazo previsto para a decisão, 
que decorreria até junho. 

"A proposta de novo ciclo de estudos 
de Mestrado Integrado em Medicina está 
em processo de avaliação pela Comissão 
de Avaliação (CAE) nomeada pela A3ES. 
Os prazos habituais para decisão sobre 
novos ciclos de estudo não se aplicam 
neste ano civil. A A3ES esclareceu que, 
nos termos do Decreto-Lei n.° 10-A/2020,  

de 13 de março, que entrou em vigor no 
dia 14 de março, os prazos administra-
tivos ficaram suspensos até 2 de maio, 
pelo que existirá necessariamente um 
alargamento do prazo previsto para a 
decisão", sublinhou Maria Inês Romba, 
diretora do gabinete de comunicação da 
universidade. 

De acordo com a A3ES, também con-
tactada pelo i, o processo anterior foi 
encerrado e está agora a decorrer o novo, 
ainda sem qualquer decisão. "A Agência 
não interfere no processo até ter o rela-
tório final da CAE. Os processos dos novos 
ciclos de estudos são documentais, sem 
visita, pelo que a pandemia não teve efei-
to significativo", revelou Alberto Ama-
ral, presidente da A3ES. 

O chumbo inicial por parte da agên-
cia, recorde-se, esteve relacionado com 
dois pareceres negativos tanto da Ordem 
dos Médicos como da comissão de ava-
liação nomeada pela A3ES, que alerta-
ram para o facto de a proposta apresen-
tada pela universidade não ser suficien-
temente consistente para seguir em 
frente. A Ordem dos Médicos. por exem-
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Governo diz que aumento 
de vagas em Medicina 
é positivo em Portugal, dado 
que pode ser uma forma 
de chegar a mais estudantes 
MAFAIDA GOMES 

    

     

     

Governo está a dar 
a possibilidade às 

instituições de aumentarem 
até 15% o número 

de vagas cm Medicina 

Ministro Manuel Heitor 
diz não compreender 
a posição das escolas 

médicas, que não 
querem abrir vagas 

plo, alegou que existiam falhas em algu-
mas questões pedagógicas, nomeada-
mente divergências existentes em rela-
ção a uma disciplina e à falta de ativi-
dade prática no curso. 

Além disso, o presidente da A3ES expli-
cou também, na altura, que havia ainda 
a questão da sobreposição de ofertas, 
dado que seria uma terceira formação 
em medicina só cm Lisboa,, juntando-se 
à Universidade de Lisboa e à Universi-
dade Nova de Lisboa. Na altura, a UCP 
considerou o chumbo uma violação do 
princípio leal da concorrência. 

"DISCÓRDIA E ESTUPEFAÇÃO" Apesar de 
o curso na UCP estar em processo de 
avaliação, novas vagas para as faculda-
des de Medicina não vão abrir no próxi-
mo ano letivo. Tal como foi referido pelo 
Conselho de Escolas Médicas Portugue-
sas (CEMP), as escolas não estão inte-
ressadas em aumentar vagas e falam 
mesmo em "discórdia e estupefação" cm 
relação ao despacho que foi publicado. 
Além disso, apesar de o Governo dar a 
possibilidade de as instituições aumen-

  

tarem até 15% o número de vagas, subli-
nharam também que enviaram uma car-
ta ao Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior a pedir esclarecimen-
tos, mas alegam nunca terem recebido 
qualquer resposta. 

"Infelizmente, tal nunca aconteceu, ten-
do o ministro [Manuel Heitor] implici-
tamente declinado o nosso convite. Mani-
festamos, pois, a nossa estranheza e pro-
fundo desagrado pelo facto de o CEMP 
ter sido sistematicamente ignorado, 
nomeadamente no que respeita a alguns 
aspetos tão básicos como seja quanto à 
existência, ou não, de condições de aco-
lhimento deste excedente", pode ler-se 
na nota divulgada, na qual é também 
referido que o aumento do número de 
vagas pode vir a prejudicar o ensino. 

"O aumento do número de alunos, a 
verificar-se, iria naturalmente degradar 
a qualidade do ensino, sobretudo nas 
vertentes clínicas, dada a manifesta inca-
pacidade de cumprir rácios aceitáveis. 
O aumento do número dc alunos não 
equivale a um aumento do número de 
médicos futuros, sobretudo especialis-

  

tas. Só vai engrossar o número de médi-
cos sem acesso a especialização, não con-
tribuindo em nada para colmatar as even-
tuais assimetrias na distribuição de médi-
cos em Portugal", confessou o CEMP. 

Já o Governo admitiu não conseguir 
perceber a posição do CEMP, uma vez 
que considera positivo o aumento de 
vagas em Medicina Manuel Heitor real-
çou mesmo que esta pode ser uma for-
ma de o setor chegar a mais estudantes. 
"Queremos ter mais jovens que querem 
estudar medicina e, portanto, é algo que 
nos deve encher de orgulho e de ambi-
ção para podermos alargar em Portugal 
oensino das ciências biomédicas", sub-
linhou, indicando que, há pouco tempo, 
visitou universidades e politécnicos e 
que houve dirigentes a querer a abertu-
ra de mais vagas em Medicina. 

"Esta é uma área em que, ao contrário 
de muitas outras, temos uma vaga para 
cada quatro candidatos e, por isso, não 
posso acreditar que não há espaço para 
os portugueses, mas há espaço para os 
estudantes internacionais", rematou 
Manuel Heitor. Página 6
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Um passo 
atrás para 
conter casos 
em Lisboa 

PlOW~ 
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Governo aperta 
medidas nas 

freguesias com mais 
casos, em particular 

nas áreas urbanas 
de Sintra, Odivelas 

e Loures. Volta o limite 
máximo de 10 pessoas 

em ajuntamentos 
e punições apertam. 

MARTA F. REIS 
marta.reis@icmline.pt 

A análise epidemiológica iden-
tificou as freguesias com mais 
casos e o Governo decidiu ata-
car o foco na Área Metropolita-
na de Lisboa, que desde o início 
do desconfinamento ganhou 
preponderância no país, com 
um passo atrás no relaxamen-
to das medidas. O primeiro-minis-
tro tinha assumido que, haven-
do necessidade, não hesitaria 
em fazê-lo, e nos últimos dias 
surgiram sinais dc preocupação 
com o crescente relaxamento, 
cm particular de jovens. Se, há 
uma semana, os centros comer-
ciais dos distritos de Lisboa e 
Setúbal puderam reabrir, ape-
sar de se manter a trajetória 
crescente de casos na região, o 
primeiro-ministro anunciou 
ontem uma resposta mais loca-
lizada, ao mesmo tempo que 
serão reforçadas as equipas de 
saúde pública. Os concelhos de 
Amadora e Odivelas, por haver 
menor separação geográfica, e 
outras 15 freguesias dos conce-
lhos dc Sintra, Loures c Lisboa 
voltam esta terça-feira a ter mais 
restrições. O comércio fecha às 
20h00 e a partir dessa hora só  

os restaurantes podem funcio-
nar, só para servir refeições. 
"Bebidas, não há", disse Antó-
nio Costa, indicando que será 
reforçada a proibição de consu-
mo de álcool na via pública, ao 
mesmo tempo que haverá um 
reforço das forças policiais no 
terreno. Após a reunião do gabi-
nete de crise que envolveu autar-
cas da Área Metropolitana de 
Lisboa e a autoridade de saúde, 
António Costa adiantou ainda 
um novo quadro punitivo - maté-
rias que foram alvo de discus-
são em conselho de ministros. 
À hora de fecho desta edição 
não era ainda conhecido o des-
pacho final. 

O critério, explicou António 
Costa, foram as freguesias com 
mais casos mas em que existe 
transmissão comunitária. 
excluindo-se freguesias em que 
os casos foram sobretudo asso-
ciados a focos em lares. Além 
de Amadora e Odivelas, o pri-
meiro-ministro identificou, nos 
concelho de Loures, as fregue-
sias de Camarate/Apelação e 
Sacavém/Prior Velho. Na Linha 
de Sintra, já tinham sido iden-
tificadas como mais problemá-
ticas as freguesias de Queluz-
Belas ou Agualva-Cacém. Sin-
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POLÍCIA 
SEGOFMIÇA Pl*ICA 

TRÂNSITO 

Primeiro-ministro anunciou 
reforço da fiscalização e do 

policiamento nas ruas das 
zonas de Lisboa com mais 
casos. A partir das 20h só 

restaurantes podem funcionar 
e para servir refeições 

No. 

COVID-19 

• 

Foco 
no IPO 
de Lisboa 
ligado 
a 34 casos 

Hospital detetou 
mais casos no 
fim de semana. 

11-,7?1• 

MD. 

10' 

tra tem sido o concelho que tem 
registado mais novos casos e, 
segundo o i apurou, as restri-
ções deverão abranger a área 
de Queluz a Rio de Mouro/Mem 
Martins. Ao final da tarde, as 
próprias juntas de freguesia 
ainda não tinham indicação de 
quais seriam as abrangidas. 

CASOS AUMENTAM FORA DE US-
BOA No balanço de ontem, o 
boletim da DGS confirmou 259 
novos casos, 164 na região de 
Lisboa e 71 na região Norte, o 
número mais elevado das últi-
mas semanas. O i tentou perce-
ber o que motivou este aumen-
to, mas não teve resposta. O São 
João já tinha levado, no entan-
to, o Porto a apertar medidas. 
No balaço da última semana, 
Lisboa registou até uma primei-
ra diminuição de novos casos 
face às semanas anteriores. Da 
última segunda-feira até ontem 
foram detetados 1798 casos na 
região de Lisboa, contra 1906 
na semana anterior. No Norte 
registaram-se 223 novos casos, 
o que se compara com 169 na 
semana anterior. A diferença é 
ainda mais marcada no Alente-
jo e no Algarve, onde foram dete-
tados surtos com uma dimen-

  

são que até aqui não se tinha 
registado no sul no país. No Alen-
tejo, a maioria dos novos casos 
estão associados a um surto em 
Reguengos de Monsaraz e, no 
Algarve, à festa organizada em 
Odiáxere, que já foi ligada a 111 
casos. O i tentou perceber jun-
to da DGS quantos casos impor-
tados de Lisboa foram deteta-
dos no resto do país, mas não 
foi possível ter resposta. Este 
domingo, o presidente da Câma-
ra Municipal de Ovar, que na 
sexta-feira revelou que um dos 
últimos casos detetados em Ovar 
foi uma importação de Lisboa, 

Freguesias da 
Linha de Sintra, de 
Belas a Rio de 
Mouro, são as que 
têm tido mais casos 

Na última semana, 
o número de 
diagnósticos 
aumentou fora da 
região de Lisboa 

defendeu medidas mais fortes 
na capital, considerando "falta 
de coragem" não se lhe impor 
uma cerca sanitária. Já ontem, 
Ovar, que esteve várias sema-
nas sem novos casos, anunciou 
mais três casos no concelho. O 
primeiro-ministro respondeu 
sublinhando que as medidas 
agora traçadas têm o efeito útil 
da cerca sanitária sem as con-
sequências no comércio e no 
trabalho, já que as pessoas pode-
rão ir trabalhar normalmente 
e os espaços comerciais conti-
nuarão abertos. 

O novo regime de punições 
anunciado pelo Governo esten-
de-se a todo o país, mas o limi-
te de dez pessoas nos ajunta-
mentos na via pública só regres-
sa na Área Metropolitana de 
Lisboa. Será também reforçada 
a fiscalização nos centros comer-
ciais, nos estaleiros de constru-
ção civil e nos transportes cole-
tivos, disse o primeiro-ministro. 
Ficou também assente na reu-
nião do Governo com os autar-
cas da Área Metropolitana de 
Lisboa que o estado de calami-
dade deverá ser prorrogado nes-
tes concelhos e zonas em parti-
cular, uma decisão apontada 
para o Conselho de Ministros  

da próxima quinta-feira. Para 
amanhã está marcada a reunião 
de peritos no Infarmed e, no fim 
de semana, António Costa dis-
se que as decisões sobre se o 
estado de calamidade será levan-
tado a partir de 1 de julho come-
çarão nessa análise. 

No briefing diário da DGS, o 
secretário de Estado da Saúde 
sublinhou que, neste momen-
to, não existe uma pressão exces-
siva nos hospitais. Apesar do 
aumento de internamentos, Antó-
nio Lacerda Sales afirmou que 
apenas metade das camas dedi-
cadas à covid-19 estão ocupa-
das. Em termos de cuidados 
intensivos, a nível nacional exis-
te uma ocupação de 63% e ape-
nas 21% das camas estão ocupa-
das por doentes com covid-19, 
tendo as outras doentes de outras 
patologias. "Esta capacidade é 
expansiva e supletiva", garan-
tiu Lacerda Sales, reforçando o 
apelo ao cumprimento das orien-
tações: "Uma coisa é a capaci-
dade de resposta à pandemia, 
outra é a capacidade da socie-
dade de travar a propagação. 
Desconfinar não é relaxar nem 
desresponsabilizar. Temos a 
obrigação de continuar a cui-
dar uns dos outros".  

O IPO de Lisboa detetou mais sete 
casos de infeção pelo coronaví-
rus entre profissionais e doentes 
durante o fim de semana, quatro 
dos quais ligados ao surto iden-
tificado na semana passada no 
serviço de hematologia. O núme-
ro de casos ligados a este foco de 
contágio subiu assim para 34, sen-
do 13 profissionais e 18 doentes. 
Três dos casos positivos deteta-
dos no fim de semana são doen-
tes que estiveram internados no 
instituto e que já tinham tido alta, 
tendo sido testados nos hospitais 
das suas áreas de residência em 
Faro, Évora e Covilhã, no segui-
mento do plano de despistagem 
de covid-19 em todos os doentes 
e profissionais ligados ao servi-
ço. Já outro dos novos casos foi 
diagnosticado no instituto. 
Ao i, o hospital adianta que dos 
18 doentes infetados, sete estão 
a ser acompanhados no domicí-
lio e 11 estão internados noutros 
hospitais da grande Lisboa. Na 
sexta-feira, uma das doentes infe-
tadas no serviço faleceu no hos-
pital para onde tinha sido trans-
ferida. Segundo o hospital, trata-
va-se de uma doente com doença 
avançada e complicações de saú-
de prévias. Um outro doente que 
inspirava maiores cuidados na 
sexta-feira já não está nos cuida-
dos intensivos. 
Os outros três casos foram dete-
tados no fim de semana no âmbi-
to do plano de rastreios internos 
no hospital aos profissionais de 
saúde e também os testes que são 
feitos a todos os doentes quando 
são admitidos para tratamentos 
ou cirurgia. Na semana passada, 
a Direção Geral da Saúde indicou 
que as normas relativas à testa-
gem de profissionais de saúde vão 
ser revistas para passar a indicar 
o teste a todos os profissionais 
que têm uma exposição de risco 
a pessoas infetadas, mas afastou 
ocenário de rastreios regulares 
a profissionais de saúde, o que no 
IPO de Lisboa permitiu detetar 
este foco de contágio. M.ER. 
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Desemprego dispara 
e economistas já falam 
em bancarrota 
Algarve é a região mais afetada com aumento de 202% 
Governo faz marcha-atrás no desconfinamento 
Na zona da Grande Lisboa volta o limite máximo de 10 pessoas 
juntas e a maioria dos estabelecimentos encerram às 20 horas 
Casos aumentam fora da região de Lisboa 
//  PÁGS. 2-4 

EDP Defesa de Mexia diz que 
Ministério Público ocultou provas 
e condicionou testemunha 
Arguidos acusam ainda o MP de se aproveitar de o processo estar nas mãos de Carlos 
Alexandre para "satisfazer por antecipação a sua pretensão punitiva" HPÁG.8

  

is; 

.\( 

YULIN. 
O FESTIVAL 
DE CARNE DE CÃO ,4 
QUE INDIGNA 
O MUNDO 
//  PÁGS. 14-17 

m 1 MOS SÃO OUTROS, 
MÃO E A MESMA. 

!era 
GO 

EDP, a energia 
oficial da música. 

ed p .c m edp 

e m). ATAQUES ENTRE GRUPOS DE MÉDIA ESTÁ 
e/ir

A PREJUDICAR COFINA E TVI // PÁG 32 

Belém. Partidos 
pedem menos 
equívocos 
ou mais clareza 
no combate 
à covid-19 
// PÁG. 6 

Ventura pede 
a militantes para 
não o deixarem 
caminhar sozinho 
// PÁG. 7 

Direção-Geral 
da Saúde diz que 
onda de calor 
no fim de maio 
está associada 
a 510 mortes 
// PÁG. 9 

D. Maria II. 
Tchekhov 
e o teatro como 
ele é em 2020 
// PÁGS. 24-26 

1 

1,50E // Terça-feira, 23 junho 2020 // Ano 11 // Diário // Número 3236// Diretor': Mário Ramires // Dir. exec.: Wor Rainho // Dir. exec. José Cabrita Saraiva // Subdir.exec : Marta E Reis// Dir. de arte. Francisco Alves 
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Bloco questiona 
despedimentos 
na Super Bock 

PORTUGAL O grupo parlamen-
tar do Bloco de Esquerda ques-
tionou o Governo sobre despe-
dimentos no grupo Super Bock 
e sobre as medidas que preten-
de tomar para os travar e soli-
darizou-se com os trabalhado-
res. Além disso, os bloquistas 
perguntam se a empresa reque-
reu apoios públicos durante a 
pandemia da covid-19, para que 
efeito e com que fundamento. 
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PCP questiona 
Governo sobre 
despedimentos 

FUNDÃO O PCP entregou ontem 
uma pergunta ao Governo sobre 
o alegado despedimento de 21 
trabalhadores dos serviços de 
lavandaiia hospitalar do Fundão. 
Em causa está uma proposta de 
rescisão devido à redução "da ati-
vidade motivada pela Covid-19". 
Segundo o PCP, a roupa do Hos-
pital de Castelo Branco, tratada 
no Fundão, foi encaminhada para 
Vila Franca de Xira no dia 8. 
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Porto exige 
informação sobre 
novo ano letivo 

Executivo aprovou recomendação dirigida 
ao Governo e lamenta falta de orientações 

ENSINO A Câmara do Porto 
aprovou uma recomenda-
ção exigindo ao Governo 
que defina de forma atem-
pada a reabertura do próxi-
mo ano letivo, no sentido de 
se "saber se o desejável re-
gresso presencial vai exigir 
a organização de horários 
ajustados". A Autarquia 
lembra que a dois meses do 
início do ano letivo não há 
"qualquer orientação". 

"Esta proposta é um apelo 
para a necessidade da pro-
gramação atempada", disse 
Rui Moreira, citado num co-
municado da Câmara. "Não 
estamos a criticar ninguém, 
mas urge agora definir cla-
ramente as regras", acres-
centou. 

Na recomendação, a Au-
tarquia recorda que o Go-
verno "já anunciou que em 
setembro todos os alunos 
irão ter equipamentos téc-
nicos e dispositivos para 
aceder à Internet, para evi-
tar algumas situações idên-
ticas às que se verificaram 
no terceiro período no país 
em que não houve uma 
orientação clara de compe-
tências e de repartição de 
responsabilidades". Mas 
considera que o Ministério 
"ainda não tornou claro 
como o pretende fazer e de 
que forma pretende ou não 
envolver entidades parcei-
ras, nomeadamente os  

agrupamentos de escolas e 
as autarquias". 

Entre as questões que a 
Câmara do Porto quer ver 
esclarecidas estão o tipo de 
condições de higiene que 
devem ser asseguradas e 
quais os serviços educativos 
e de atividades de apoio à fa-
mília que "podem e devem 
ser garantidos". Os vereado-
res do PS abstiveram-se. 

SEM-ABRIGO 
A Câmara aprovou ainda a 
Estratégia Municipal para a 
Integração de Pessoas em 
Situação de Sem-Abrigo 
para o período de 2020-
-2023, com críticas da opo-
sição, nomeadamente da 
vereadora da CDU, defen-
dendo que a Autarquia "de-
via fazer uma exigência cla-
ra ao Governo para a neces-
sidade de financiamento 
para a construção ou com-
pra de mais habitação so-
cial". Ilda Figueiredo acabou 
por abster-se na votação, 
que contou com os votos fa-
voráveis do PSD e do PS. 

O socialista Manuel Pizar-
ro lembrou que "o que a Câ-
mara propõe está abaixo do 
que são as necessidades" e 
dá o exemplo dos 50 aloja-
mentos que pretende criar, 
"com base num levanta-
mento de 2018 que já não 
deve corresponder à situa-
ção atual". •  ALFREDO TEIXEIRA 

Situação social 
Na reunião, o vereador 
da Habitação e Coesão 
Social, Fernando Paulo, 
afirmou que não ficaria 
admirado com uma su-
bida do número de pes-
soas em situação sem-
-abrigo, com a pande-
mia. O último levanta-
mento, de 2018, indica-
va haver 560 no Porto. 
O autarca também dei-
xou críticas à forma 
como foi conduzida a li-
bertação dos presos. 

Restaurante 
Álvaro Almeida (PSD) 
recordou a promessa 
por cumprir da criação 
de um restaurante soli-
dário na Boavista. 

Observatório 
Fernando Paulo infor-
mou o Executivo, a pe-
dido da vereadora da 
CDU, Ilda Figueiredo, 
que a criação do Obser-
vatório Social do Porto, 
proposta há um ano, 
está para breve. 
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CAFÉ DA 
MANHÃ A Efacec está em asfixia. 

Vai o Governo intervir? 

rim 

IVIariana Mortágua 
Deputada do BE 

Se nada for feito, a Efacec corre 
um grave risco de asfixia financei-
ra e de incumprimento perante os 
seus 2500 trabalhadores. A em-
presa precisa de um empréstimo 
urgente de 50 milhões de euros, 
que os seus principais bancos fi-
nanciadores - a CGD, BCP e Novo 
Banco - se recusam a conceder 
sem uma garantia que o Estado, 
ao que parece, também não está 
disposto a dar. 

Mas o bloqueio da Banca à Efa-
cec não fica por aqui e pode ter 
consequências desastrosas. A vida 
da mais antiga empresa tecnoló-
gica do país complicou-se a partir 
do momento em que Isabel dos 
Santos, figura associada ao bran-
queamento de capitais angolanos,  

tomou uma participação maiori-
tária, comprada com dívida, atra-
vés de um veículo chamado Win-
terfell. Quando essa participação 
foi arrestada, na sequência do caso 
Luanda Leaks, Isabel dos Santos 
assinou um memorando que pas-
sava para os principais bancos fi-
nanciadores da Winterfell (BIC, 
BPI, Montepio) e para os bancos 
financíadores da Efacec (CGD, 
BCP e Novo Banco) as suas ações, 
dando-lhes poder para as vende-
rem e utilizaram a receita para 
abater as dívidas. 

O processo de venda chegou a 
ser lançado mas os bancos nunca 
se entenderam sobre ele. As ações 
de Isabel dos Santos não chega-
ram a ser transferidas e o memo-
rando caducou sem que a CGD, 
que lidera o processo, o tenha re-
novado. 

Sem venda e com o financia-
mento cortado há mais de seis 
meses, a Efacec debate-se agora 
com graves debilidades de tesou-
raria, que procura suprir através 
de um pedido de 50 milhões, o tal 
que os bancos recusam sem a ob-

  

tenção de uma garantia do Estado 
(depois de anos de créditos ruino-
sos para jogos de bolsa, abanca pa-
rece agora só aceitar cumprir o seu 
papel de financiamento à econo-
mia com o conforto do dinheiro 
dos contribuintes). 

Do Governo, até hoje, só saíram 
declarações de intenção sem qual-
quer ação concreta que proteja a 
empresa. O risco, se o bloqueio se 
mantiver, é a perda de valor da 
Efacec, potencialmente com vis-
ta à sua venda ao desbarato a um 
dos atuais acionistas minoritários 
- Grupo Mello e Têxtil Manuel 
Gonçalves - ou a outro que apare-
ça para a comprar à peça. 

Portugal já assistiu várias vezes 
a este filme, em que empresas es-
tratégicas, como a Cimpor ou a PT, 
são estraçalhadas entre guerras de 
acionistas e bancos predatórios. Se 
desta vez lhe queremos mudar o 
fim, só há uma coisa a fazer para 
proteger a economia, a empresa e 
os trabalhadores: nacionalizar a 
Efacec e dar-lhe condições para 
continuar a ser uma referência do 
setor tecnológico nacional. 

Portugal ja assistiu a este filme, em que 
empresas estratégicas são estraçalhadas 
entre guerras de acionistas e bancos 
predatórios. Se desta vez lhe queremos 
mudar o fim, só há uma coisa a fazer. 
nacionalizar a Efacec 
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Costa recebeu governador que 
deve ser sucedido por Centeno 
NOMEAÇÃO  O primeiro-ministro recebeu ontem, em São 
Bento, o governador do Banco de Portugal, Carlos Cos-
ta, que se encontra em fim de mandato ao fim de dez 
anos no cargo. A reunião ocorreu antes de António Cos-
ta ouvir os partidos com representação parlamentar so-
bre a escolha do sucessor de Carlos Costa, reuniões es-
sas que ainda não estão agendadas. Mário Centeno, ex-
-ministro das Finanças, deverá ser apontado pelo Go-
verno para governador, apesar de o PAN ter proposto no 
Parlamento uma lei que imporia um período de nojo. 
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Gestão da crise não 
convence partidos 
CDS diz que país está na "liga dos últimos" no combate 
à pandemia PAN pede medidas "mais punitivas" 

João Vasconcelos e Sousa 
joaosousa@ext.in.pt 

DESCONFINAMENTO OS par-
tidos que foram ontem re-
cebidos em Belém pelo pre-
sidente da República - com 
quem discutiram a crise sa-
nitária, o Orçamento Suple-
mentar e o Programa de Es-
tabilização Económica e So-
cial - criticaram a falta de 
"estratégia" do Governo 
para relançar a economia. 
CDS, PAN, PEV, Iniciativa 
Liberal (IL) e Chega expri-
miram desilusão com algu-
mas medidas, deixando 
também reparos à resposta 
à crise sanitária. O PAN pe-
diu mesmo medidas "puni-
tivas". 

Francisco Rodrigues dos 
Santos, líder do CDS, disse 
que Portugal está "na liga 
dos últimos" no combate à 
pandemia e que são precisas 
medidas "mais restritivas", 
sobretudo na região de Lis-
boa e Vale do Tejo. O demo-
crata-cristão acrescentou 
que falta "clareza" ao Go-
verno para transmitir ao 
país quais os comportamen-
tos permitidos. 

Rodrigues dos Santos in-
sistiu que o Executivo tem 
enviado vários "sinais con-
traditórios", dando como 
exemplo o facto de terem 
sido autorizados espetácu-

  

los no Campo Pequeno, em 
Lisboa, mas as corridas de 
touros no mesmo local con-
tinuarem interditas. 

CENTENO AINDA Ë TEMA 
Para André Silva, líder do 
PAN, o estado de emergên-
cia acabou "cedo" e deu 
"uma falsa sensação de se-
gurança" aos portugueses. 
O deputado , que falou ain-
da antes de conhecer as no-
vidades anunciadas por An-
tónio Costa, pediu "medi-
das um pouco mais restriti-
vas e eventualmente tam-
bém punitivas", de modo a 

RACISMO 

Ventura: 
protesto não é de 
supremacia branca 
O líder do Chega, André 
Ventura, disse que a ma-
nifestação que está a 
promover para sábado 
em Lisboa "é de tudo 
menos de supremacia 
branca". Caso as novas 
medidas obriguem ao 
cancelamento do pro-
testo, o deputado garan-
te que este será remar-
cado. Mário Machado, 
um dos líderes da extre-
ma-direita, apelou a que 
os skinheads se juntem 
à manifestação. 

limitar comportamentos 
"menos responsáveis". 

José Luís Ferreira, do PEV, 
considerou que o Governo 
está no "caminho correto" 
quanto à pandemia, mas 
disse ser "absolutamente 
imoral" que o Estado apoie 
empresas que não pagam 
impostos no país. O deputa-
do também se demarcou da 
proposta do PAN para impe-
dir a ida de Centeno para o 
Banco de Portugal, em dis-
cussão no Parlamento. 

André Ventura, do Chega, 
disse que "Portugal não 
aguenta voltar atrás no des-
confinamento" e criticou a 
"inexistência de uma estra-
tégia efetiva" em matéria 
de economia. O deputado 
também manifestou "incó-
modo" por Mário Centeno 
ter delineado o Orçamento 
mas não o ir executar. 

João Cotrim Figueiredo, 
da IL, disse que os dados da 
pandemia "não são sufi-
cientes" para perceber por 
que é que a situação em Lis-
boa é "tão diferente" da do 
resto do país. Acrescentou 
que o Orçamento suple-
mentar "não tem qualquer 
espécie de visão ou estraté-
gia", acusando o Governo 
de apenas ficar "à espera" do 
dinheiro de Bruxelas. Hoje, 
Marcelo Rebelo de Sousa re-
cebe os restantes partidos. • 

o 
x 
o. 

O 

bar 

si 

: 

• 

Líder do CDS diz que Governo tem dado "sinais contraditórios" e pede clareza 
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Falta de controlo 
de festas ilegais leva 
Costa a criar coimas 

AVISO 

António Costa 
Primeiro-ministro 

"No quadro da  entrada4 , 
em vigor do novo decre-
to-lei, PSP e GNR vão 
reforçar a sua presença 
na ma, não apenas para 
a função pedagógica que 
têm exercido. mas tam-
bém para autuarem em 
caso de necessidad 

Niozo Miguel Ropio 
nuno.ropio@jn.pt 

RECUO  O Governo avançou com 
mão pesada contra as festas ilegais 
e ajuntamentos, que têm estado na 
origem de vários surtos de covid-
-19. Apesar de ser uma medida que 
António Costa tinha inicialmente 
posto de parte, a PSP e a GNR - que 
até agora apenas podiam sensibili-
zar os infratores a desmobilizar -
vão passar a autuar quem não res-
peite as proibições impostas em 
todo o país, incluindo a venda e 
consumo de álcool em horários ou 
espaços não autorizados. 

A tipifícação e valor das contraor-
denações, que segundo Costa per-
mitirá às polícias autuar "quem or-
ganize ou participe em ajuntamen-
tos que não sejam permitidos" 
(com mais de 20 pessoas na genera-
lidade do país e 10 na região de Lis-
boa), só irá ser aprovada na quinta-
-feira, em Conselho de Ministros, 
após a reunião com os epidemiolo-
gistas no Infarmed amanhã. 

As forças de autoridade aplaudem 
a decisão. "A simples pedagogia é  

um trabalho inglório e penoso, 
quase de psicólogo, para um efeti-
vo como o nosso a precisar de gen-
te. Era algo que o Governo deveria 
ter acautelado logo", disse, ao JN, 
César Nogueira, lider da Associação 
dos Profissionais da Guarda. Paulo 
Rodrigues, presidente da Associa-
ção Sindical dos Profissionais da Po-
licia -, concorda. 

COSTA REJEITA ciatcAs 
Já esta terça-feira, desde as zero ho-
ras, a malha voltou a apertar na 
Área Metropolitana de Lisboa 
(AML). Estão proibidos ajunta-
mentos acima de 10 pessoas, o con-
sumo de álcool em locais públicos 
e a venda do mesmo em estabele-
cimentos comerciais, como esta-
ções de serviço ou restaurantes -
se não acompanharem uma refei-
ção [ler ficha ao lado]. O comércio 
tem de fechar às 20 horas e nas 
grandes superfícies as entradas te-
rão um maior controlo. Quem não 
cumprir as novas normas incorre 
em crime de desobediência. 

Costa assegurou que, devido aos 
surtos na Amadora, Lisboa, Loures,  

Odivelas e Sintra -e mais concreta-
mente em 15 freguesias destes con-
celhos - a situação de calamidade 
irá ser renovada localmente depois 
de amanhã. Porém, afastou o le-
vantamento de um cordão sanitá-
rio à região, como propõs o presi-
dente da Câmara de Ovar. 

"Da combinação das medidas, de 
reforço das decisões das autoridade 
sanitárias, do confinamento domi-
ciliário obrigatório, com as medidas 
de encerramento dos estabeleci-
mentos a partir das 20 horas, e do 
sancionamento dos ajuntamentos, 
conseguimos obter o efeíto útil 
que poderíamos obter com a cerca 
sanitária, sem todos os inconve-
nientes", defendeu, depois de se 
reunir com os autarcas dos cinco 
concelhos mais afetados. 

Ao JN, Hugo Martins, presidente 
da Câmara de Odivelas, disse acre-
ditar que "o poder dado agora às au-
toridades ajudará". Já Bernardino 
Soares, de Loures, lamentou a falta 
de resposta do Governo. "Muitas 
vezes o município esteve sozinho 
com os parceiros locais no terreno", 
escreveu no Facebook.• 

Policias passam 
a poder autuar 
organizadores 
e participantes em 
ajuntamentos. Surtos 
na Região de Lisboa 
obrigam ao fecho mais 
cedo do comércio 

REIVINDICAÇÃO 

Bares do Porto exigem 
legislação para acabar 
de vez com o botelhão 

"Para a PSP, o botelhão não 
existe, não há nada que pos-
sam fazer. As autoridades só 
têm atuado agora porque esta-
mos num contexto de pande-
mia e para dispersar ajunta-
mentos. O botelhão continua-
rá". Quem o diz é António Fon-
seca, presidente da Associação 
de Bares da Zona Histórica do 
Porto, que ontem se reuniu 
com a PSP para debater o pro-
blema. Perante a falta de en-
quadramento para uma inter-
venção policial, exige ao Go-
verno legislação para acabar de 
vez com o consumo de álcool 
nas ruas, inclusive por meno-
res de idade. "Tem de haver 
consequências", insiste. A as-
sociação, que há anos mantém 
esta luta, vai reunir-se com ou-
tras entidades para falar sobre 
a matéria. 
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- Primeiro-ministro 
reuniu-se em São 
Bento com autarcas 
de Lisboa, Amadora, 
Sintra, Odivelas e 
Loures - há is 
freguesias onde será 
prolongado o estado 
de calamidade 

A 
As juventudes partidárias divergem na hora de 

avaliar medidas e a Direita defende que a reabertura 
controlada de bares evitaria ajuntamentos. C.ARLA SOARES 

o 

MAIS MEDIDAS 

Mais policiamento 
Em Lisboa e Vale do Tejo 
(LVT) foi reposto o limite 
de dez pessoas nos ajun-
tamentos - no resto do 
país mantém-se o máxi-
mo de 20. As forças de se-
gurança poderão multar 
os incumpridores e vão 
"reforçar a sua presença 
na rua", estando previs-
to, "em caso de necessi-
daade", o reforço por ope-
racionais de outras áreas 
geográficas. 

Lojas e restaurantes 
Em LVT o comércio terá 
de fechar às 20 horas, 
com exceção dos restau-
rantes que sirvam refei-
ções. Os cafés também 
têm de encerrar e será 
proibida a venda de álcool 
nas áreas de serviço. 

Centros comerciais 
"Vão ser mais fiscaliza-
dos", garantiu o primei-
ro-ministro, tanto no 
controlo do número de 
entradas como a nível de 
percursos de circulação. 

f *
 

MARGARIDA 
BALSEIRO LOPES 
LÍDER DA JSD 
Bares são alternativa 
Defende uma "reabertura 
regrada e faseada dos ba-
res", que permita aos jo-
vens conviverem dentro 
das normas de saúde públi-
ca e evitar ajuntamentos 
ilegais. Quando encerraram 
escolas, universidades e po-
litécnicos, diz ser "utópico 
achar que os jovens vão fi-
car fechados em casa". E 
"não é correto circunscre-
ver" o problema "à juven-
tude". Além disso, "algu-
mas medidas podem não 
ter sido bem explicadas". A 
dirigente insiste que é pre-
ciso reforçar a fiscalização. 

MAMA 
BEGONHA 
LÍDER DA IS 
Gerações solidárias 
"Este é o momento de soli-
dariedade intergeracional", 
reage a lider da JS, conside-
rando que as medidas di-
vulgadas por Costa "são 
para os jovens, mas impor-
tantes para todos". "São 
medidas proporcionais. 
Não são excessivas, nem fi-
cam aquém da resposta a 
um conjunto de situações 
em vários concelhos. Os jo-
vens têm de contribuir para 
as coisas continuarem a 
correr bem", sublinha Ma-
ria Begonha, defendendo 
um "comportamento soli-
dário e responsável". 

Construção civil 
Vai haver um "reforço da 
fiscalização" dos estalei-
ros da construção civil e 
dos circuitos de transpor-
te desses trabalhadores. 

Mais autocarros 
Costa pretende "renego-
ciar" o aumento da capa-
cidade dos autocarros 
com os operadores, devi-
do à quebra "brutal" das 
receitas de bilhética. 

Bairros saudáveis 
Na Região de Lisboa, será 
criado o programa Bairros 
Saudáveis, que visa uma 
"articulação mais forte" 
entre municípios e auto-
ridades de saúde. 1.V.S. 

FRANCISCO MOTA 
LÍDER DA JP 
Assobiar para o lado 
"O Governo esperou em 
demasia para dar uma res-
posta concreta" à situação 
da Grande Lisboa. E "pro-
curou assobiar para o lado", 
critica o líder da JP, acusan-
do-o ainda de "dar sinais 
contraditórios" à comuni-
dade. Sobre "responsabili-
dade intergeracional", tam-
bém diz que "se os jovens 
tivessem espaços de diver-
são controlados onde fosse 
possível cumprir as nor-
mas, com fiscalização, o es-
paço público deixava de ser 
dado a eventos ilegais". E 
lamenta que bares e disco-
tecas sejam um ramo dei-
xado "ao abandono". 

ANTÓNIO AZEVEDO 
DIRIGENTE DA JCP 
Não estigmatizar 
"As medidas anunciadas 
não vão à fonte do problema 
nem respondem às reais ne-
cessidades que a realidade 
obriga", reagiu o membro do 
Secretariado da Direção Na-
cional da JCP. E, "se é verda-
de que o surto está a atingir 
as camadas mais jovens, isto 
não pode ser argumento" 
para as "estigmatizar". De-
fende, sim, "uma mensa-
gem pedagógica que vise a 
prevenção, acompanhada 
de condições que garantam 
a sua segurança nas diversas 
atividades culturais e des-
portivas, o lazer e o conví-
vio, fundamentais para o 
bem estar das famílias". 
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Multas para impedir 
grupos ilegais e álcool 
Autoridades policiais vão poder autuar 
e crime de desobediência é alargado. 
Valores serão aprovados quinta-feira 

Malha apertada em Lisboa limita 
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Jornal de Notícias 

FestzesecularjminLea 
tinha sidd'eaneelada, 
nem na.tolligernia 

fie4P3.18 8Pa 

C. Porto e Boavista 
iam sem público 
em data inédita P. 8 e 9 

Águias tentam 
agarrar três 
pontos frente 
ao Santa Clara 
na luz P. 40 

Crise 
Há mais 100 mil 
pessoas no 
desemprego 
desde março P.13 

Finanças 
Novo Banco 
agrava buraco 
no Fundo de 
Resolução P. 16 

Ensinc. Alunos 
do 4.° ano mal 
preparados para 
novo ciclo P. 14 e 16 

Queda de 
20 metros 
causa morte 
a bombeiro 
e a doente 

Ambulância de 
Bragança galgou 
viaduto na A4 P. 22 

* 
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E-,  Marquês 
Santos Silva 
diz que MP 
tentou delação 
premiada P.18 

9 

Lisboa 
Funcionários 
do Fisco 
roubavam no 
aeroporto P.20  

Discursos 
de ódio 
e racismo 
alastram 
na tropa 

Casos nas redes 
sociais atingem 
recordes P. 30 
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A ABRIR 

Festas legais 
e ilegais 

íOB António José Gouveia 
Editor-executivo 

Tanto o primeiro-ministro como o presiden-
te da República voltaram a sublinhar a ne-
cessidade de "um quadro punitivo" ou "me-
didas mais duras", respetivamente, relacio-
nadas com os ajuntamentos que se vão ven-
do um pouco por todo o país, mas com maior 
incidência em Lisboa e no Algarve, onde as 
festas ilegais começaram a proliferar, que-
brando assim as regras antipandemia. Am-
bos, com razão, mostraram a sua preocupa-
ção por uma doença que não pára, trazendo 
para a contabilidade dos números más notí-
cias. Portugal passou, num espaço de dois 
meses, de um exemplo para a Europa no 
combate à covid para um dos únicos países 
em que é vedada a entrada nas fronteiras de 
uma série de estados-membros da União. 
Centrados em que haja aqui um equilíbrio 
entre a erradicação da pandemia e o voltar à 
normalidade, tanto António Costa como 
Marcelo Rebelo de Sousa deveriam tentar 
compreender o comportamento dos portu-
gueses com o verão à porta. Como latinos 
que somos, a vivência nesta época do ano é 
na rua e, se possível, até de madrugada. 
Como é verificável, os ajuntamentos em vá-
rios pontos das cidades do país são uma al-
ternativa ao fecho obrigatório dos cafés e 
afins às 23 horas. O que fez o Governo? Di-
minuiu ainda mais o horário para as 20 ho-
ras. Tendo em conta este cenário, o que é 
melhor? Parece de bom senso que uma ex-
tensão do horário dos cafés e restaurantes 
para além do estipulado permitiria manter 
as pessoas dentro das regras e com maior se-
gurança. A outra opção é juntarem-se às cen-
tenas em jardins e espaços públicos onde o 
controlo do distanciamento social não exis-
te. No fundo, em vez de estarem concentra-
das no espaço público, estariam espalhadas 
pelos vários restaurantes, cafés e esplanadas 
e dentro do que são as regras básicas de com-
bate à pandemia. Ou seja, um entreteni-
mento controlado e confinado, como aliás o 
fizeram Marcelo Rebelo de Sousa e António 
Costa este fim de semana. O presidente da 
República no Centro Cultural de Belém, 
para assistir ao concerto comemorativo do 
aniversário da Orquestra Metropolitana de 
Lisboa, e o primeiro-ministro num espetá-
culo no Teatro Nacional D. Maria II. 
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O Fundo de Resolução, liderado por Máximo dos Santos, registou prejuízos de 119 milhões de euros em 2019. 

7.020 119 
RECURSOS 

Os recursos próprios 

do Fundo de Resolução 

estavam negativos 
em 7.020 milhões 

de euros no 
final de 2019. 

PREJUÍZOS 

A entidade liderada por 

Máximo dos Santos 
registou prejuízos de 
119,4 milhões em 2019, 
em comparação com 
106 milhões em 2018. 

BANCA 

NB agrava "buraco" 
do Fundo de Resolução 
O Novo Banco continua a pesar nas contas da entidade liderada por Máximo 
dos Santos. O "buraco" agravou-se para mais de 7 mil milhões de euros depois 
de mais uma injeção de capital na instituição liderada por António Ramalho. 

Mar isa Cardoso 

O
Fundo de Resolução 
registou prejuízos de 
mais de 100 milhões 
de curas no ano passa-

, do, num período em que passou 
mais um "cheque" ao Novo Ban-
co para repor os rácios de capital 
do banco. Isto levou a que os re-
cursos próprios cia entidade lide-
rada por Máximo dos Santos fi-
cassem ainda mais negativos, su-
perando a fasquia dos 7 mil mi-
lhões de eums. 

No total de 2019, os prejuízos 
do Fundo de Resolução foram de 
119,4 milhões de ouros, uni valor 
superior ao resultado negativo de 
106 milhões registado em 2018. 
Este resultado reflete os juros a 
pagar pelos "empréstimos obtidos 
para o financiamento da medida 
de resolução aplicada ao BES e 
das medidas dc resolução aplica-
das ao Bani f (116,6 milhões de eu-
ros, dos quais 102,6 milltões ( le eu-
ros pagos ou a pagar ao Es iz ido) e 
o pagamento &comissões ao Es-
tado, no montante total de 2,7 mi - 
lhões dc euros", explica o Fundo 
de Resolução no relatório e con-
tas de 2( )19, divulgado esta segun-
da-feira. 

"Do resultado líquido negati-
vo de 119.4 milhões de euros cer-
ca de105.3 milhões de euros cor-
responde a valores entregues ou ii 
entregar ao Estado", refere ainda 
a mesma entidade. 

Até à data dc aprovação do re-
latório e contas de 2019, o Fundo 
de Resolução procedeu a paga-
mentos de juros no montante to-
tal de 620,5 milhões de euros, dos 
quais cerca de 530,4 milhões de 
euros ao Estado e 90.1milhões de  

euros aos bancos, indica, por ou-
tro lado, o fundo. 

Foi no ano passado que a enti-
dade liderada por Máximo dos 
Santos injetou mais1.035 milhões 
de ouros no banco liderado por 
António Ramalho, sendo que, 
para este montante, o Estado por-
tuguês emprestou 850 milhões de 
ouros. Um reforço que criou polé-
mica entre António Costa e Má-
rio Centeno - agora ex-ministro 
das Finanças -, depois de o primei-
ro-ministro ter garantido que não 
haveria mais injeções de capital na 
instituição financeira sem que fos-
se conhecido o resultado da audi-

  

toda a cargo da Deloitte. No en-
tanto, a transferência tinha sido 
feita um dia antes, na (laia esi i pu-
lada pelo contrato. 

Este reforço aumentou ainda 
mais o "buraco" nas contas cio 
Fundo de Resolução, que é finan-
ciado pelos bancos nacionais. De 
acordo com o relatório e contas de 
2019 desta entidade. os recursos 
próprios apresentavam, no final 
do ano passado, um saldo negati-
vo de de 7.020,6 milhões de euros. 
Isto representa um agravamento 
de 906,6 milhões em comparação 
com os números revelados no 
mesmo período do ano anterior. 

RITA ATALAIA 
ritaatalaia@negocios.pt 
RAFAELA BURD RELVAS 

rataelarelvas@negocios.pt 
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Fundo de Resolução 
pôs condições a metade 
das vendas do NB 

Em 2019, o Fundo de Resolução pronunciou-
-se sobre 75 operações do Novo Banco. 
Opôs-se a 10, mas impôs condições a 37. 

Este agravamento é explica-
do pelo fundo com "os efeitos fi-
nanceiros ainda decorrentes da 
aplicação de medidas de resolu-
ção, cujo valor global líquido as-
cendeu a -1.040,9 milhões de eu-
ros", mastamhém "contos encar-
gos relac iol lados com o fi n ancia-
mento do Fundo de Resolução, 
cujo valor global ascendeu a 119,4 
milhões de euros e se encon t 
fletido no resultado líquido do 
exereício". 

Isto num período em que as 
contribuições recebidas pelo Fun-
do de Resoluçãoprovenientes, di-
reta ou indiretamente, do setor 
bancário, alcançaram os 253,8 
milhões de euros. Em 2018, estas 
contribuições foram dc 246 mi-
lhões de ouros, o que representa 
um aumento de quase oito mi-
lhões de ouros. 

Fundo ainda pode injetar 
912 milhões no Novo Banco 
Até agora, o banco liderado por 
António Ramalho já recebeu 
2.978 milhões de eumsdeom to-
tal de a890 milhões de coros no 
âmbito do mecanismos de capital 
contingente para repor Os rácios 
de capital. 

"Considerando os pagamen-
tos já realizados e o valor da pro-
visão registada no exercício de 
2019, o valor remanescente sus-
cetível de ser ainda utilizado as-
cende a 912.009,9 milhares de eu-
ros", refere o Rindo de Resolução 
no relatório e contas de 2019.0u 
seja, o Novo Banco ainda pode pe-
dir perto de 912 milhões de coros 
à entidade liderada por áximo 
dos Santos. 

Sólio final do ano éque a insti-
tuição financeira poderá, com base 
nas perdas incorridas nos ativos 
protegidos pelo mecanismo, bem 
como pelas exigências lw,ulatórias 
em termos dos rácios de capital, 
calcular o valor necessário. •  

No ano passado, o Fundo de 
Resolução (RIR) pront] - 
dou-se sobre 75 operações 
realizadas pelo Novo Banco. 
Destas, só uma pequena par-
cela foi chumbada, mas quase 
metade acabou por só avançar 
depois de o RIR ter imposto 
condições à concretização das 
mesmas. Mesmo assim, des-
de 2017. a maioria das Opera-
ções passou pelo escrutínio do 
Foll I sem a imposição de con-
dições. 

Os números constam do 
mais recente relatório e con-
tas do MIL relativo ao exercí-
cio) de 2019. "Ao longo do ano 
dc 2019,o RIR pronunciou-se 
sobre um total de 75 opera-
ções, das quais 10 (13% ) justi-
ficaram que o RI Tk se opuses-
se à ação proposta pelo Novo 
Banco e 37 (49%) motivaram 
a comunicação ao Novo Ban-
co de recomendações ou de 
condições à sua execução", 
pode ler-se nodoctunento. 

"Em 28 das operações so-
bre as quais o FdR se pronun-
ciou em 2019 (37%), a ação. re-
comendada pelo Novo Banco 
não mereceu a não oposição 

75 
OPERAÇÕES 
No ano passado, 
o Fundo de Resolução 
pronunciou-se 
sobre 75 operações 
de vendas de ativos 
tóxicos do 
Novo Banco.  

do RIR, nos termos que lhe fo-
ram propostas", indica ainda o 
relatório e contas. 

Feitas as contas, desde que 
o Novo Banco foi vendido ao 
fundo norte-americano Lane 
Siar, em 2017, 0 RIR já anali-
sou 194 oper:Ições de venda de 
ativos tóxicos. Não apresentou 
qualquer oposição a43%des-
tas, ao mesmo tempo que im-
pôs condições ou recomenda-
çõesa outras 43%. Nas restan-
tes, opôs-se ás vendas nos ter-
mos que eram propostos pelo 
Novo Banco. 

O Fd R é chamado a pro-
nunciar-se relativamente às 
vendas, por parte do Novo 
Banco, dos ativos considera-
dos tóxicos que estão abrangi-
dos pelo mecanismo de capi-
talização contingente. Desde 
que foi adquirido pelo Lonc 
Star que a estratégia do Novo 
Bancó tem sido a dc vender 
grandes carteiras de malpara-
do - que inclui ativos abrangi-
dos por este mecanismo - por 
valores que, muitas vezes. ge-
ram perdas face à real avalia-
ção) destes ativos. 

Só em 2019. as perdas re-
gistadas com a venda de imó-
veis, de malparado e ainda da 
G NB Vida aproximaram-se 
dos 350 milhões de ouros, se-
gundo o relatório e contas do 
Novo Banco. 

O presidente executivo da 
itistittdção,António Ramalho, 
tem defendido, contudo, que 
esta estratégia foi a mais acer-
tada. Se as vendas não tives-
sem sido aceleradas durante 
ano paSsado, a situação atual 
seria "absolutamente catastró-
fica", tendo em conta a crise 
gerada pela pandemia do co-
ronavírus, argumentou o ban-
queiro, em audição no Parla-
mento cm abri I. •  RBR e RA 

Página 21



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,41 x 7,31 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 87174892 23-06-2020

 

egoc os 
Terça-feira, 23 de junho de 2020 Diário Ano XVI N.o 4269 € 2.5D 

Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 
negocios.pt 

 

Mexia tenta segurar 
cargo alegando não 
ser gestor público 
Defesa do CEO da EDP e de Manso Neto diz que os 
dois estão a ser alvos de um "julgamento sumário". 

Arguidos contestam os cinco casos 
apontados pelo Ministério Público 

EMPRESAS 14 e IS 

     

       

       

2 

Banca 
Fundo de 
Resolução 
já está com 
buraco de 7 
mil milhões 

Investimento 
de 33 milhões faz 
nascer fábrica 
de biodiesel 
em Palmela 
EMPRESAS 16 

Futuro da 
Lufthansa em 
risco por um 
só acionista 
MERCADOS 22 e 23 

Governo abre exceções 
e decide alargar lay-off 
simplificado além de julho 
Empresas que nào aderiram ao apoio ou não tenham esgotado 
os três meses poderão continuar a beneficiar deste regime. 
ECONOMIA Reg 

Número de testes à covid-19 
caiu 24% desde a reabertura 
ECONOMIA 10 

Teletrabalho passou 
no teste de emergência 
Duas dezenas de empresas apontam os aspetos positivos e negativos 
da experiência de trabalho remoto durante o período de confinamento. 
PRIMEIRA LINHA 4 a 6 

Radar África 

Para o Norte 
de Moçambique 
com armas 
e em força 
Instituto fundado por 

Tony Blair defende que 
extremismo islâmico 

só se combate com a 
mobilização de forças 

militares. 
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Leão será melhor 
do que Centeno? 
Quem sabe?! 

O novo ministro das Finanças é ainda uma incógnita para os portugueses, 
que, na sua maioria, dizem não saber se fará ou não um melhor trabalho 
que o seu antecessor. Cerca de um terço acredita que não haverá diferenças. 

Comparação com Mário Centeno FICHA TÉCNICA 

Uma fatia substancial de 36,4% dos inquiridos não respondem ou dizem 
que não sabem se o novo ministro das Finanças desempenhará melhor o 
papel do que o fez o seu afitecessor no cargo. Só 10,3% afirmam que sim. 

JOÃO LEÃO SERÁ MELHOR MINISTRO? FILOMENA LANÇA 

filomenalanca@negocios.pt 

oão Leão terá de se es-
forçar se quiser con-
vencer os portugueses 
que pode realmente 
fazer mel h( a' trabalho 

do que o seu antecessor, Mário 
Centeno. Pouco mais de unia se-
mana .após a tomada de posse, o 
sentimento é o de desconheci-
muito sobre as liotencialidades do 
novo ministro e, à pergunta "acha 
que João Leão vai ser melhor. 
igual ou pior do que Mário Cent e-
no?", 36,4% das pessoas dizem 
que não sabem ou simplesmente 
não respondem. 

Esta é unia das conclusões do 
barómetro de junho da Intercam-
pus para o Negócios e CM/CMTV. 
\inda em resp< >sia à mesma ques-

tã( ).34,6%dos inquiridos afirmam 
que não haverá diferença entre a 
atuação do ex-ministro e a do atual, 
que vinha até agora desempenhan-
do o cargo de secretário de Estado 
do orçamento. 

Continuidade foi, aliás, a ideia 
que António Costa tentou passar 
quando apresentou o novo minis-
tro, assegurando com a "tranquila 
passagem de testemunho", a "con-
tinuidade" da política. "num mo-

mento em que a gravidade da cri-
se económica e social exige mais 
dogue nunca cinco Ministériodas 
Finanças con titule em boas mãos". 

Pior 
18,7% 

E, rematou, "assim continuará". 
Quem não acredita na tese da 

continuidade. também não dá 
grande crédito a João Leão:18,7% 
afirmam que ele será pior ministro 
das Finançasdoque Mário Cente-
no masmesmo assim há 10.3% que 
afirmam que desempenhará me-
lhoressepapel. Contas feitas, e ape-
sar de as respostas negat is as serem 

superiores às positivas. "o que se 
observa, acima de tudo, é um a gran-
de i medem e incapacidade de adi-
vinhação em relação ao que pode 
vir a acontecer", concluem os res-
ponsáveis pela sondagem. 

Igual 
34.6% 

Fonte: Intercampus 

Centeno no Banco de 
Portugal? 
)atra questão em cima da mesa e 

que tem feito correr muita tinta é 
a da ida de Mário Centeno para 
governador do Banco de Portugal, 
escassos meses depois de ter dei-
xado a tutela das Finanças. Um 
ministério cujas políticas terá de-
pois de passara avaliar sede facto 
assumir o cargo, como tudo indi-
ca que virá a acontecer. Aqui, con-
clui a sondagem, "as posições es-
tão muito empatadas, com uma li-
geira vantagem para o si m, embo-
ra as diferenças estejam cobertas 

Objetivo: Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para 
a CMTV/CM e Jornal de Negócios, com o objetivo de 
conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos 
temas da politica nacional, incluindo a intenção de voto 
em eleições legislativas. Universo: População 
portuguesa, com 18 e mais anos de Idade. eleitoralmente 
recenseada. residente em Portugal Continental. 
Amostra: A amostra é constituída por 610 entrevistas, 
com a seguinte distribuição proporcional por Sexo (292 
homens e 318 mulheres), por idade 1133 entre os 18 e os 
34 anos: 220 entre os 35 e os 54 anos: e 257 com mais de 
55 anos) e região (230 no Norte. 144 no Centro. 165 em 
Lisboa. 45 no Alentejo e 26 no Algarve). Seleção da 
amostra: A seleção do lar fez-se através da geração 
aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a 
seleção do respondeste foi matizada através do método 
de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada 
uma matriz de quotas por Região (NUTS10. Género e 
Idade. com base nos dados do Recenseamento Eleitoral 
da População Portuguesa (31/12/2016) da Direção Geral 
da Administração Interna (DGAI). Recolha da 
Informação: A Informação foi recolhida através de 
entrevista telefónica, em total privacidade, através do 
sistema CATI. O questionário foi elaborado pela 
INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pelo cliente. 
A INTERCAMPUS conta com uma equipa de profissionais 
experimentados que conhecem e respeitam as normas 
de qualidade da empresa. Estiveram envolvidos 15 
entrevistadores. devidamente treinadós para o efeito, 
sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. 
Os trabalhos de campo decorreram entre 9 e 13 de 
junho. Margem de Erro: O erro máximo de amostragem 
deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é 
de ft! 4,0%. Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida 
neste estudo foi de: 62%. 

pela margem de erro da sonda-
gem". Com efeito, a maioria 
(51,8%) diz quesi m. que Ceiiteno 
deve de facto assumir esse cargo, 
mas uma fatia de 48;2% defen-
dem o não. 

Também a contratação de An-
tónio Costa Silva para consultor 
do Executivo não reúne consen-
sos evidentes. Ainda que 50,2% 
dos inquiridos entendam que An-
tónio Costa fez bem em avançar 
com essa decisão, outros 27,5% 
entendem que não o devia ter fei-
to e 22,3% dos inquiridos não sa-
bem ou não respondem. • 

NS/NR 
36.4% 

Melhor 
10.3% 
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A COR DO 
DINHEIRO 

Não voltem a fechar a economia 
CAMILO LOURENÇO 

Analista de economia 
camilolourenco®gmail.com 

I lá um mês era vé-los sorridentes a percor 
rer as ruas de Lisboa vendendo uma nova 
realidade (relançar a economia). E para isso 
até se convidavam os portugueses a saírem 
de casa... 

Os sujeitos da primeira frase, como se 
percebe, são o primeiro-min isto e o Presi-
denteda República. A explicação para ()de-
sespero era evidente: um e outro percebe-
ram o monumental desastre económico 
(queda do PIB, disparo do desemprego...) 
e financeiro (défice orçamental a lb rar os 
limites de segurança, dívida a disparar para 
valores de falência do Estado). 

.Até aqui nada de anormal. O problema 
liai a incoerência da política de comunica-
ção: eventos que nunca se deviam ter reali-
zada (I." de Maio, manifestação contra o 
racismo) mas serviram para acalmara ex-
trema-esquerda que dorme com o Gover-
no desde 2015, DGS aos ziguezagues (a dra. 
Graça Freitas, num esforço para agradar à 
chefe e ao primeiro-ministro, até lembrou 
"quanto maior o número de visitantes para 
o nosso país, melhor"), a patética cerimó-
nia em Belém a anunciar a final da Cham-
piens e não reabertura das escolas... 

O resto é a descompressão inevitável,  

sobretudo dos mais jovens, que perceberam 
que a doença é um risco... para os mais ve-
lhos. O resultado está à vista: o disparo de 
infetados e o susto que isso provoca. Com 
"ameaças" de N tareei() e Costa, de que po-
demos voltar a novo confinamento. N 1 as há 
uma coisa que Presidente e primeiro-mi-
nistro precisam de perceber: voltara fechar 
a economia é tun crime.A destruição de ri-
queza e de emprego que daí advirá atira 
meio país para a miséria: o Tesouro, que 
ainda não pagou tudo do confi !lamento an-
terior, não tem dinheiro para nova paragem 
da economia. • 
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CAMILO 
LOURENÇO 

"Presidente e 
primeiro-ministro 

precisam de 
perceber que voltar 
a fechara economia 

é um crime." 
PÁGINA 27 
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EDITORIAL 

CELSO FILIPE 
Diretor adjunto 

• cfilipe®negocios.pt 

Sem norte 

Associação Comercial do Porto (ACP), que foi 

An o trampolim mediático do atual presidente da 
câmara da cidade, Rui Moreira, resolveu colo-
car uma providência cautelar junto do Supre-

 

oTribunal Administrativo (STA) para impe-
dir a injeção de 1,2 mil milhões de euros do Estado na TAP. 
Segundo a atual líder daquela associação, a ação judicial tem 
um objetivo "claro": "Não pode haver injeção do Estado en-
quanto não for assegurado que a TAP serve o interesse na-
cional no seu todo e não apenas a região de Lisboa" 

A TAP, ou melhor o serviço que presta, tem sido de for-
ma recorrente um dos instrumentos que o presidente da Câ-
mara do Porto usa para assegurar protagonismo, sempre ,à 
boleia de uma leitura bipolar que divide o país entre Norte 
e Sul. Aliás, a determinada altura, mais concretamente em 
fevereiro de 2016, Rui Moreira já tinha anunciado o divór-
cio com a TAP. "O aeroporto do Porto é um liub' da Ryanair, 
não da TAP", declarava então o autarca que negociou a aber-
tura de várias rotas com a companhia aérea irlandesa. A pan-
demia de covid-19 trocou as voltas a esta aliança e o Porto 
quer agora que a TAP assegure o serviço público que em cir-
cunstância alguma a Ryanair pode prestar. 

O direito que assiste à ACP é legítimo. Todavia, parte de 
um raciocínio enviesado. A TAP tem duas vias para sair da 
crise: ou aposta nas rotas comercialmente mais rentáveis 
para devolver tão rapidamente quanto possível o dinheiro 
que será injetado pelo Estado; ou então escolhe o caminho 
de satisfazer quem grita mais alto, operando voos menos lu-
crativos, circunstância que atrasará a sua recuperação eco-
nómica. 

Naturalmente, enquanto "dono" do capital, o Estado terá 
uma voz decisiva no caminho que for escolhido, seja um dos 
que foram acima referidos, ou um híbrido dos dois. Mais, 
terá obrigatoriamente de estar vigilante e exercer de forma 
ativa (e também decisiva) a sua autoridade para a definição 
de uma estratégia que impeça uma má utilização dos fundos 
públicos. Contudo, para serviável e influente, a TAP terá for-
çosamente de ambicionar ser rentável e esse tèm de ser um 
ponto de partida para o entendimento entre o Governo e os 
privados. 

A ação judicial da ACP é o contrário disto porque evoca 
ointeresse nacional, mas mais não faz do que defender um 
interesse regional. Neste sentido, a providência cautelar, 
sendo compreensível, é uma mistificação.. 
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Mas o que é isto de festas 
ilegais? 

ORDEM 
ESPONTÂNEA 

ADOLFO MESQUITA NUNES 
Advogado 

Há urna proibição 
geral, que as 

autoridades vão 
levantando com 

critérios que 
escapam aos 

critérios sanitários. 

; nnos lá ver se nos entendemos: 
este conceito de festa ilegal que 
as autoridades públicas agora 
criaram não passa de um artifí-
cio para descartar quaisquer res-
ponsabilidades na persistência 
do surto pandém i o ). Pior do que 
um artificio: o onecaram a criar 
O muito pn wavel bode expiató-
rio, em part icular os,j(  ens. 

As autoridades públ iras sen-
tiram-se à vontade para autori-
zar celebrações e manifestações, 
sempre com desculpas mais po-
líticas do que sanitárias, e que-
riam o quê? Que o resto das pes-
soas não olhasse para o despro-
pósito de ajuntamentos ao arre-
pio das regras que se aplicam a 
todos e não ficasse a pensar que 
a coisa ; ti nal não passava de um 
exagero? 

As autoridades públicas, a 
reboque de todas as iniciativas 
políticas do Estado, sempre 
prontas a dizer que não há qual-
quer problema nisto ou naquilo 
desde que lá esteja um membro 
do Governo a enfeitar ou a man-
dar, esperavam o quê? Que o 
resto das pessoas achasse que 
precisava de convidar um mem-
bro do Governo para a sua cele-
bração, para a sua comemora-

  

ção,se tornar legal, aceitável? 
Desde quando é que só é ad-

missível a festa que a DGS poli-
ticamente aceita? E que a acei-
tação da DGS é política, note-se, 
porque os cri sérios sanitários são 
sempre descartados quando a 
DGS sepronunciaa flivor de uni 
ajuntamento. 

Não estamos sequer peran-
te a circunstância de haver um 
formulário a preencher por to-
dos os que pretendam ajuntar-
-se, esperando por um deferi-
mento do pedido. Isso já seria 
surreal. 

Estamos perante coisa pior: 
há unia proibição geral, que as 
autoridades vão levantando com 
critérios que escapam aos crité-
rios sanitários. Ele é porque é 
bom que venham turistas, ou 
porque há datas que se impõem, 
ou porque há valores que se le-
vantam ou porque é um prémio 
pelo bom comportamento de 
Portugal. 

Ésempre tudo político, nun-
ca sanitário. Estava a DGS à es-
pera de quê? Estava o Governo 
à espera de quê? Que a popula-
ção lhes conferisse esse poder 
político, esse poder de definir° 
que é que pode ou não celebrar-

  

-se em Portugal? Que nos reme-
têssemos à inaceitável condição 
de seres pouco livres, a precisar 
de um carimbo do Estado para 
validara razão do ajuntamento? 

E dizem-nos que há uma 
pandemia em curso, que nos 
mobiliza a lodos. I lá? Não é isso 
que j mrece quando os represen-
tantes políticos se passeiam, 
nem quando se associam a cele-
brações, nem quando dizem que 
há alturas em que se pode violar 
a regra. nem quando se caminha 
em grupo e fotograt'a em grupo 
a mostrar que o pior já passou, 
nem quando se usam argumen-
tos si [rivais para explicar as ex-
ceções sucessivas que se vão au-
torizai-Rh ›. 

E esse exemplo, esse persis-
tente exemplo, sempre com O 
milagre na boca, queoutra coisa 
não fez que não recordar-nos de 
que somos donos de algo que as 
autoridades só aceitam em al-
guns: liberdade. 

Nem-é questão de não haver 
milagre algum, é mesmo a insu-
portável aro >gancia de quem 
acha que as regras só se aplicam 
aos outros, de quem acha que 
pode cavalgara onda quando ela 
pareeevencidae pôr as culpas no  

povo irresponsável quando a 
onda se mostra por vencer. 

Porque é disso que se trata, 
não tenhamos dúvidas: de cons-
truir a narrativa de que estava aí 
um milagre e foi o povo irres-
ponsável que O comprometeu 
com as suas ilegais veleidades. 
Narrativa útil ao Estado, que in-
felizmente tem tudo para pegar 
porque há sempre na sociedade 
quem precise do conforto do 
culpado. do bode expiatório. 

Na( >esperem é que não haja 
quem repare na estratégia: não, 
não foram as "festas ilegais" a 
comprometer o mi lagre..E é ina-
ceitável que o Estado, seja por 

• que autoridade for, venha emi-
tir juízos morais sobre os ajun-
kunentos que a população deci-
de organizar no uso da liberda-
de que a DGS só reconhece aal-
g,uns.  ■ 

Coluna semanal à terça-feira 

Página 27



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 5,53 x 7,10 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 87175002 23-06-2020

ADOLFO MESQUITA 
NUNES 

"E dizem-nos 
que há unia 

pandemia em curso, 
que nos mobiliza 

a todos. Há?" 

PÁGINA 27 
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Contratos de associação

Governo financia  
196 turmas no ano 
lectivo 2020/2021
O número máximo de turmas 
de início de ciclo (5.º, 7.º e 10.º 
ano) a financiar através de 
contratos de associação é 196, 
estipula a Direcção-Geral da 
Administração Escolar (DGAE) 
no aviso de abertura do 
processo de candidaturas 
publicado ontem. No ano 
passado, o Ministério da 
Educação aprovou a 
atribuição de contratos de 
associação a 195 turmas para 
serem financiadas pelo Estado 
entre 2019/2020 e 2021/2022. 
Os contratos de associação 
são celebrados para que os 
colégios possam garantir 
ensino gratuito aos seus 
alunos. Com o actual Governo, 
passaram a estar dependentes 
da não existência de oferta 
pública na área geográfica.
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O Município de Lisboa tem em 

desenvolvimento dois programas 

de arrendamento destinados à 

chamada classe média e média 

baixa — o Programa de Rendas 

Acessíveis (Lisboa PRA Todos) e, 

actualmente, o Programa de 

Renda Segura (PRS). 

Para o primeiro, além de lhe 

destinar algum património seu, 

adquiriu recentemente alguns 

edifícios à Segurança Social, que 

esta tinha devolutos ou em vias de 

serem desocupados, tendo 

despendido umas dezenas de 

milhões de euros, necessários para 

as obras necessárias e vultosas com 

vista à sua utilização futura pelos 

inquilinos que lhes tiverem acesso. 

Se a utilização de património 

próprio é uma solução óbvia, 

senão mesmo obrigatória e quando 

muito peca por tardia, a aquisição 

de património à Segurança Social 

levanta algumas reservas e 

questões que entendemos 

pertinentes. 

Sendo a Segurança Social um 

serviço público, embora de 

natureza particular uma vez que 

recolhe e gere as contribuições dos 

cidadãos destinadas à sua 

aposentação e outros apoios de 

natureza social, não se entendem 

as razões que levaram a esta 

alienação de património e 

respetiva aquisição pelo Município 

de Lisboa, embora se tenha 

mantido na esfera pública, para o 

que terá ainda de desembolsar 

ainda mais uns milhões de euros 

em obras de conservação e 

reabilitação antes da sua 

utilização. 

De salientar que este património 

uma vez alienado, deixará de ter o 

rendimento prolongado para a 

Segurança Social, razão pela qual 

foi adquirido. Se não tinha o 

rendimento e a conservação 

apropriados, responsabilize-se a 

gestão. Coisa difícil, sabemo-lo 

bem. 

Ou seja, em vez de alienação 

versus aquisição, faria mais sentido 

ter-se constituído uma Bolsa com 

património do município e da 

Segurança Social, reabilitando-o e 

rentabilizando-o, gastando apenas 

uma parte do dinheiro nesta ação. 

Tal Bolsa, poderia 

posteriormente vir a envolver 

outras entidades públicas com 

património disponível, e a colocar 

as casas no arrendamento, sendo 

gerida convenientemente. Deste 

modo o município não teria de 

gastar duas vezes o dinheiro, uma 

parte na aquisição e outra na 

reabilitação. 

Ou seja, utiliza-se dinheiro 

público entre entidades públicas, 

especulando e garantindo mais 

valias como se de negócios entre 

privados se tratasse, o que não tem 

qualquer justi cação decente, em 

vez de se envolver e juntar essas 

mesmas entidades na 

disponibilização e partilha do 

património que detêm, com vista a 

proporcionar mais e melhores 

soluções para os imensos e 

gravíssimos problemas da 

habitação na cidade. 

De iniciativa municipal, a 

constituição de uma ou mais 

bolsas, com património público, 

gerida com competência e com 

ganhos atrativos, possibilitaria 

ainda agregar património de outras 

entidades do setor social, bem 

como de particulares com pouco 

património e com di culdades de 

gestão, proporcionando mais 

quantidade e melhor qualidade na 

oferta para arrendamento com 

preços compatíveis com os 

rendimentos das famílias, 

combatendo-se deste modo, com 

maior e cácia, a especulação. 

Quanto ao Programa Renda 

Segura, pergunta-se porquê ir 

arrendar ao setor privado, quanto 

estão presentes na cidade diversas 

entidades públicas e do setor social 

com imenso património 

disponível? Estão neste caso 

diversos departamentos do Estado 

central, a Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, uma 

entidade totalmente pública, 

outras santas casas, IPSS diversas, 

fundações, entre outras 

instituições de natureza similar. 

Sabendo-se que todas estas têm 

imenso património sem utilização, 

ou degradado, ou no mercado 

especulativo ou de luxo, quase 

todo isento de impostos — basta 

passar em muitas ruas, avenidas e 

praças da cidade para o con rmar 

— seria inquestionável que o 

Município de Lisboa 

contratualizasse em primeira linha 

este património para o alocar ao 

As rendas acessíveis 
e seguras da Câmara 
Municipal de Lisboa

Opinião

entre a renda paga ao senhorio e a 

recebida dos inquilinos, tipo 

subsídio, bem como o valor das 

isenções e benefícios scais e da 

gestão e conservação. E no caso de 

haver incumprimentos será o 

município que assume o prejuízo! 

Tudo sem qualquer risco para os 

senhorios! É só sentarem-se e 

receberem as rendas, limpinhas! 

É bom ser senhorio em Portugal. 

E em Lisboa ainda melhor. 

Disponibilizar a habitação 

pública existente e o investimento 

público em habitação são as 

soluções inadiáveis para aumentar 

a oferta e reduzir o preço. 

Regular e scalizar o mercado de 

arrendamento é uma necessidade 

inquestionável. 

Revogar a atual legislação e 

elaborar uma nova Lei do 

Arrendamento está mais que 

justi cado. 

É imperioso reprimir o mercado 

clandestino de aluguer de casas 

sem contrato de arrendamento, de 

quartos, de esconsos, de camas, de 

casas insalubres e sem condições 

dignas, de fuga ao sco, de 

exploração dos jovens e dos 

imigrantes, de perseguição aos 

inquilinos idosos e fragilizados, da 

expulsão dos residentes da cidade. 

A propriedade não pode ter mais 

direitos que os cidadãos. Os 

direitos da propriedade não 

podem prevalecer sobre o direito 

dos cidadãos a uma habitação 

condigna. 

A habitação tem uma função 

económica e social que é urgente 

assumir nas políticas públicas! 

arrendamento, agregando-o à 

bolsa acima referida ou constituído 

outra bolsa se assim se justi casse. 

Além destes, também se 

deveriam considerar instituições 

privadas como os fundos de 

investimento e os bancos que, 

isentos de impostos e muitos 

outros e engenhosos benefícios, 

detêm muito imobiliário devoluto 

em espera de arrecadar chorudas 

mais valias. 

Haverá ainda que se saber 

quanto vai pagar o município pelas 

rendas aos senhorios e quanto vai 

DANIEL ROCHA

A habitação tem 
uma função 
económica e social 
que é urgente 
assumir nas 
políticas públicas!

receber pelo subarrendamento. 

Não indo cobrar rendas superiores 

porque seria um contrassenso — 

seria preferível o inquilino 

arrendar diretamente ao senhorio 

— serão praticadas rendas 

inferiores suportando o município 

a diferença da renda, mais os 

gastos de gestão, dos seguros e de 

manutenção das casas arrendadas! 

Assim sendo, o município estará a 

pagar duas vezes a renda aos 

senhorios, a renda direta mais o 

acréscimo resultante da diferença Movimento Morar em Lisboa Página 30
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manuel.carvalho@publico.pt

O estado de alarme está de volta

O
 Governo voltou a olhar com 

olhos de ver o problema da 

covid-19 e depois da série de 

medidas que anunciou ontem 

após uma reunião com autarcas 

vamos poder recordar algumas das 

discussões do estado de emergência. 

Serão as medidas proporcionais? 

Haverá legitimidade para se imporem 

medidas severas que restringem 

direitos básicos dos cidadãos, como o 

de reunião? Vai ainda ser possível 

encontrar novos focos de discussão, 

como o que levanta perguntas sobre a 

inexistência de cercas sanitárias como 

a que houve em Ovar ou sobre os 

custos políticos para o Governo, que 

andou semanas a virar a cara à 

realidade e agora tem de correr atrás 

do prejuízo. Mas por muito atendíveis 

ou complexas que sejam todas estas 

perguntas, dúvidas ou opiniões, o 

Governo fez o que tinha de fazer: 

reconheceu que a situação na região 

de Lisboa é grave e adoptou medidas 

para a debelar. 

Vivemos tempos duros, ansiosos e 

novos. Temos de estar preparados 

para lidar com um vírus e com uma 

crise que não vêm nos livros, em que 

tudo exige experiência, aprendizagem 

e erros. Mas entre o con namento 

rigoroso e o descon namento 

relaxado, sentiu-se por parte dos 

poderes públicos uma 

descontinuidade que denunciava uma 

óbvia falta de coerência. Numa 

semana, o primeiro-ministro avisava 

que a experiência da abertura podia 

ser revertida a qualquer momento, na 

seguinte pedia às pessoas para virem 

para a rua; num momento, o Governo 

alertava para os perigos das 

concentrações, no seguinte as 

televisões mostravam António Costa e 

o Presidente na praia. Com o anúncio 

de ontem, o Governo regressa à sua 

primeira narrativa. 

Faz bem. Porque ao disponibilizar 

meios para reforçar as condições de 

transporte das pessoas das zonas mais 

afectadas, ao mobilizar as forças da 

autoridade para operações 

dissuasórias, ao dar as mãos às 

autarquias para aumentar a protecção 

nos bairros ou ao restringir os 

horários do comércio obriga a 

comunidade a re ectir sobre a 

dimensão do problema com que se 

confronta e a reforçar as precauções. 

Não está em causa o descon namento, 

mas sim a forma como o país tem de o 

encarar. Não em estado de lassidão, 

mas em estado de alarme. 

Foi pena esta reacção não ter 

acontecido há um mês, quando os 

números de Lisboa mostravam já sem 

margem para dúvidas que algo estava 

a correr mal. Mas pior do que um erro 

de avaliação é virar a cara à realidade, 

que aqui criticámos, e persistir nele. 

Com o regresso de medidas de 

excepção para acudir a uma situação 

de excepção, será mais fácil 

consciencializar todas as pessoas para 

uma evidente e infeliz realidade: ainda 

é cedo para vivermos como 

gostaríamos de poder viver.  

Manuel Carvalho
Editorial
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NUNO FERREIRA SANTOS

Governou assinou 16 contratos  
antes de publicar lei mais ambiental 

João Galamba tem vindo a sublinhar importância do lítio para o país

Este ano já foram assinados entre o 

Estado e promotores privados nove 

contratos de prospecção e pesquisa 

de recursos minerais e sete contratos 

de exploração. A nal, a Direcção-Ge-

ral de Energia e Geologia (DGEG) não 

esperou pela publicação da nova 

regulamentação da lei das minas que 

irá apertar as malhas da legislação 

mineira na componente ambiental, 

adequando-a às exigências do green 

mining (com objectivos ambientais). 

A informação do número de contra-

tos assinados — e que não está publi-

cada no site do organismo, porque se 

encontra em remodelação — foi reve-

lada pela DGEG e con rmada pela 

Secretaria de Estado da tutela.  

De acordo com os esclarecimentos 

fornecidos ao PÚBLICO pelo gabine-

te do secretário de Estado da Ener-

gia, este ano já foram assinados 16 

contratos relativos a recursos geoló-

gicos, sendo que nove deles se refe-

rem à revelação destes recursos 

(contratos de prospecção e pesquisa, 

que se destinam a investigar a exis-

tência do mineral) e sete ao aprovei-

tamento dos minerais (o recurso está 

inferido, ou con rmado, e pode 

começar a ser explorado. 

Questionado pelo PÚBLICO sobre 

quem são os promotores destes con-

tratos, e a que minerais se referem, a 

mesma fonte secundou a resposta 

que já havia sido dada pela DGEG, 

quando confrontada pelo PÚBLICO: 

o site da DGEG está a ser actualizado, 

pelo que só em meados de Julho ou 

Agosto deverá ser possível consultar  

toda a informação destes contratos 

que, por lei, têm de ser publicados.  

Em resposta às perguntas do 

PÚBLICO, o gabinete do secretário 

de Estado limitou-se a indicar que 

dos nove contratos de revelação, 

dois se referem a minerais não metá-

licos (quartzo) e sete a minerais 

metálicos (ouro, cobre, zinco e 

outros minerais). Quanto ao aprovei-

tamento, os sete contratos têm todos 

por objecto minerais não metálicos 

como o caulino, o quartzo ou o feld-

spato. “Como informação adicional 

re ra-se que nenhum destes 16 con-

minerais a pesquisar.  

Foi após a assinatura do contrato 

com a Lusorecursos (em Março de 

2019) que a Secretaria de Estado da 

Energia começou a falar da nova 

legislação ambiental. Em Maio do 

ano passado, a nova legislação voltou 

a ser invocada quando o promotor 

da mina da Argemela (a PANNN) 

pediu para passar a sua concessão 

(ainda de prospecção e pesquisa) 

para exploração ambiental — o 

Governo obrigou-os a entregar um 

estudo de impacto ambiental, que a 

lei ainda vigente não impõe, mas que 

a prometida regulamentação irá 

determinar. A verdade é que sem que 

se conheça esse estudo, e durante a 

pandemia, a DGEG tornou público 

que a PANN havia requerido a licen-

ça de exploração da mina da Arge-

mela. O Governo anunciou que 

durante o estado de emergência 

todos os prazos estavam suspensos. 

Ainda assim, de acordo com as infor-

mações do executivo, este contrato 

ainda não foi assinado. 

O PÚBLICO questionou a tutela 

acerca da razão de assinar estes 16 

contratos (a que se somam os 14 assi-

nados em 2019) antes da publicação 

da nova legislação. O gabinete do 

secretário de Estado respondeu que 

“antes da publicação da nova legisla-

ção não existe nenhum vazio legal”. 

E garante que os contratos foram 

assinados “tendo presente a conclu-

são da respectiva instrução procedi-

mental onde se incluíram as audições 

dos municípios e entidades”.  

No caso dos pedidos de prospec-

ção e pesquisa, o Governo não pode 

invocar a necessidade de dar respos-

ta aos promotores dentro de alega-

dos prazos legais. Quando anunciou 

a intenção de fazer um concurso 

para o lítio, em 2017, havia mais de 

30 pedidos de prospecção que esta-

vam sem resposta, e assim conti-

nuam. E, na verdade, um dos contra-

tos de prospecção e pesquisa que 

foram assinados já este ano refere-se 

a um pedido entregue pela Minaport 

já em 2015 — um pedido para a pes-

quisa de ouro, antimónio e outros 

minerais metálicos em Macedo de 

Cavaleiros. 

Em vésperas de aprovar a anunciada regulamentação que vai apertar as condicionantes ambientais  
e dar mais poder aos municípios, a DGEG assinou nove contratos de prospecção e sete de exploração 

Minas 
Luísa Pinto 

Antes da 
publicação da 
nova legislação  
não existe  
nenhum  
vazio legal 
Secretaria de Estado da Energia 
Fonte oficial luisa.pinto@publico.pt

tratos, relativos a 2020, tem como 

substância o mineral lítio”, refere o 

gabinete de João Galamba, valorizan-

do o facto de ser a exploração deste 

mineral que mais movimentos de 

contestação tem levantado junto das 

populações. 

Os protestos têm-se organizado em 

torno dos locais para onde estes apro-

veitamentos estão anunciados — seja 

para as áreas de prospecção que o 

Governo reservou para lançamento 

de um concurso, como a serra de 

Arga, seja para áreas que já estão atri-

buídas, nomeadamente em Boticas, 

Montalegre e na Argemela. No caso 

de Boticas, a petição para impedir o 

avanço da concessão de Covas do 

Barroso já chegou à Assembleia da 

República. No passado dia 17, movi-

mento cívico e autarca foram ouvidos 

pelos grupos parlamentares.  

Lítio pode ser acrescentado 
O facto de os contratos assinados 

pela DGEG não serem para o mineral 

lítio, não signi ca que ele não possa 

vir a ser acrescentado depois, caso 

haja oportunidade e interesse. Foi, 

aliás, isso mesmo que foi feito nas 

três concessões atrás referidas. O 

mais importante de todo o processo 

de atribuição de direitos acaba por 

ser a concessão da licença de pros-

pecção e pesquisa — como João 

Galamba tantas vezes referiu quando 

estava no auge a polémica atribuição 

da licença de exploração à Lusore-

cursos, em Montalegre. Munidos 

desse contrato, os promotores 

podem depois pedir para aumentar 

a área de concessão e acrescentar 

Página 32



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 5,30 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 87174813 23-06-2020

PUBLICIDADE

Estados Unidos  
TikTok, a rede 
de adolescentes 
que abalou  
a campanha 
de Trump  
Mundo, 26

Joel Schumacher (1939-2020)  
Morreu  o realizador 
norte-americano que pôs 
mamilos no Batman 
Cultura, 31 
 
Futebol 
Benfica e FC Porto em luta 
pela liderança com pressão 
sobre os avançados  
Desporto, 37

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.017 • 1,30€ • Terça-feira, 23 de Junho de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Governo autoriza sete minas antes 
de publicar nova lei ambiental
Direcção-Geral de Energia e Geologia assina nove novos contratos de prospecção e sete de exploração este 
ano, sem esperar pela publicação da lei que aperta as regras ambientais da actividade mineira Economia, 22

Michael O’Leary diz que será 
“difícil” a TAP cumprir 
condições do Estado e nota 
que ajuda devia chegar a 
outras companhias p20/21

Advogada do amigo de José 
Sócrates diz que MP propôs 
acordo “manhoso”, 
convidando-o a admitir que 
dinheiro era do ex-PM p14

Estudos preliminares sobre 
anticorpos contra o 
SARS-CoV-2 apontam para 
que a sua longa duração seja 
improvável p32

Líder da Ryanair 
alerta para risco 
do investimento 
público na TAP

Defesa de Santos 
Silva acusa MP 
de tentar delação 
premiada

Anticorpos 
contra covid-19 
parecem não ser 
duradouros

DANIEL ROCHA

ISNN-0872-1548

Região de Lisboa 
Governo  anuncia 
primeiro recuo no 
desconfinamento 
 
Ajuntamentos 
acima de dez 
pessoas com  
multa entre 120  
e 350 euros 
 
Lojas obrigadas  
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DESTAQUE

CORONAVÍRUS

Coimas de 120 a 
350 euros para 
reprimir grandes    
ajuntamentos
Nalguns concelhos e freguesias da Área Metropolitana 
de Lisboa o acompanhamento da pandemia pelos serviços 
de saúde será presencial. Há retrocesso nos horários 
do comércio, sobretudo de bebidas alcoólicas

São José Almeida  
e Liliana Borges

A
s coimas variam entre 120 

e 350 euros para quem for 

detectado pelas forças de 

segurança, em todo o ter-

ritório nacional, a desres-

peitar as normas de saúde 

pública de prevenção e combate à 

covid-19, soube o PÚBLICO. A medi-

da entra em vigor a partir de domin-

go e cará estipulada no decreto que 

irá extinguir a situação de calamida-

de em todo o país, à excepção de 

concelhos e freguesias da Área 

Metropolitana de Lisboa (AML). 

Já às zero horas de hoje, entraram 

em vigor normas especí cas para 

alguns concelhos e freguesias da 

AML. Em causa estão os concelhos 

de Amadora, Loures, Odivelas, Sin-

tra e Lisboa, cujos presidentes de 

câmara se reuniram ontem de manhã 

com o primeiro-ministro, que no 

nal da reunião a rmou, em confe-

rência de imprensa, ter sido “con-

sensual entre todos que a situação 

de calamidade irá continuar em 

determinadas freguesias e conce-

lhos”. 

Em causa estão dois concelhos na 

íntegra e freguesias que pertencem 

a outros três concelhos da AML. O 

primeiro-ministro assumiu que Ama-

dora e Odivelas continuarão em regi-

me de situação de calamidade. O 

PÚBLICO sabe que esta decisão foi 

exigida pelos próprios autarcas, 

devido à densidade populacional e 

às características da malha urbana. 

Em declarações ao PÚBLICO, a 

presidenta da Câmara da Amadora, 

Carla Tavares, elogiou os resultados 

das decisões tomadas no encontro, 

que considera indispensáveis para o 

sucesso do combate ao aumento de 

casos. “Estamos muito satisfeitos 

com as conclusões da reunião de 

trabalho”, resumiu a autarca socia-

lista. Carla Tavares considerou que 

o encontro com o primeiro-ministro 

foi “profícuo” e disse ter a expecta-

tiva de que o reforço das medidas, 

“absolutamente necessárias”, ajude 

a reduzir o nível de contágio. 

Em Sintra, são seis as freguesias 

que se mantêm em situação de cala-

midade. A medida obedece à lógica 

do eixo da mobilidade ferro-rodoviá-

ria, ou seja, da linha de comboio e do 

IC19. De fora ca a Sintra litoral, rural 

e histórica. Assim, cam com medi-

das de excepção as freguesias de 

Queluz-Belas, Massamá-Monte 

Abraão, Agualva-Mira Sintra, Alguei-

rão-Mem Martins, Rio de Mouro e 

Cacém-São Marcos. 

Falta de transportes 
No fundo, são zonas residenciais de 

muitas pessoas que andam de trans-

portes públicos e que trabalham em 

limpezas ou obras de construção 

civil. Daí que o primeiro-ministro 

tenha anunciando a intensi cação 

da scalização em estaleiros da cons-

trução civil e no transporte de traba-

lhadores deste sector. 

Esta conclusão está associada a 

uma outra, a de que o padrão de con-

taminação identi cado nos últimos 

dias na AML, e assumido na reunião, 

Hospitais da Amadora, de Loures e de Setúbal “m

O
s hospitais mais 
“pressionados” em Lisboa e 
Vale do Tejo são o Fernando 
da Fonseca (Amadora), 

Beatriz Ângelo (Loures) e de 
Setúbal, com taxas de ocupação 
de 93%, 100% e 86%, 
respectivamente, revelou ontem 
o secretário de Estado da Saúde. 

Na conferência de imprensa da 
Direcção-Geral da Saúde (DGS), 
António Lacerda Sales adiantou  
que os “menos pressionados” 
são os hospitais de Lisboa 
Ocidental, com uma ocupação 
de 57%, o do Médio Tejo, com 
26%, e o de Lisboa Norte, com 
um valor entre os 75% e os 80%. 

Questionado sobre o número 
de jovens infectados com o novo 
coronavírus internados e sobre 
os internados em cuidados 
intensivos, o governante não 

soube especificar, adiantando 
que “os serviços de saúde em 
Lisboa e Vale do Tejo não estão 
sob grande pressão” e que as 
unidades de cuidados intensivos 
apresentam “uma taxa de 
ocupação de 59%”, ao passo que 
a taxa de ocupação nacional é de 
63%. “Em 218 camas estão livres 
89”, especificou. 

Quanto “ao conjunto de camas 
livres afecto à covid” na Área 
Metropolitana de Lisboa, 
Lacerda Sales disse que “está 
pouco abaixo dos 50%”. 
Relativamente a números 
nacionais, o secretário de Estado 
da Saúde revelou ser de 63% a 
taxa de ocupação em cuidados 
intensivos. Das 531 camas 
“disponíveis” em cuidados 
intensivos, estão vagas 199, 
observou. A “taxa de ocupação” 
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consiste em que, em primeiro lugar 

está a contaminação em casa, por 

alguém que contrai o vírus no traba-

lho ou nos transportes, só depois 

vêm os comportamentos de convívio 

social, mesmo entre jovens. 

A prioridade dada aos transportes 

colectivos rodoviários na AML foi 

assumida pelo primeiro-ministro na 

conferência de imprensa, na qual 

lembrou estar inscrita no Orçamen-

to Suplementar uma verba destinada 

a reforçar a contratação de transpor-

tes rodoviários. Quando a maioria do 

sector é de empresas privadas, que 

aderiram praticamente todas ao 

layout -embora tenham reduzido o 

serviço, nalguns casos, em perto de 

50%, como garantiu ao PÚBLICO um 

presidente de câmara -, o Governo 

espera que haja “sentido de interes-

se nacional” por parte dos operado-

res. Ou seja, que aceitem negociar e 

reforçar as rotas desde já, para redu-

zir lotações, mesmo que só recebam 

do Estado o pagamento após o Orça-

mento Suplementar estar em vigor. 

O caso que cou em aberto na reu-

Câmara de Loures, desde que o seu 

presidente, Bernardino Soares, foi a 

isso autorizado a 1 de Junho, na reu-

nião que manteve com a ministra da 

Saúde Marta Temido. Aliás, Loures, 

tem diminuído as zonas de contami-

nação e reduziu-as a duas fregue-

sias. 

Neste plano de acompanhamento 

das zonas críticas da AML, o primei-

ro-ministro, anunciou o programa 

Bairros Saudáveis, que visa diminuir 

os prazos de noti cação de resulta-

dos laboratoriais e dos inquéritos 

epidemiológicos. Será também asse-

gurada a visita mais assídua e regular 

de equipas mistas de elementos da 

autarquia, dos serviços de saúde, da 

Segurança Social, da Protecção Civil 

e das Forças de Segurança - ou mes-

mo das Forças Armadas, a rmou um 

membro do Governo ao PÚBLICO -, 

aos domicílios de pessoas contami-

nadas com covid-19, em con namen-

to obrigatório ou em quarentena, 

por estarem inseridas em cadeias de 

transmissão. Até aqui estas visitas 

têm sido feitas, pelo menos no muni-

cípio de Loures e Amadora, por deci-

são das respectivas câmaras, depois 

da reunião de 1 de Julho com a minis-

tra da Saúde. 

O reforço do acompanhamento 

médico nestas zonas, libertando-os 

de outras, foi assumido pelo primei-

sao.jose.almeida@publico.pt 
liliana.borges@publico.pt

RODRIGO ANTUNES/LUSA

mais pressionados”

nacional ligada à covid-19 é de 
21%, acrescentou. 

Os cinco concelhos da região 
de Lisboa mais atingidos pela 
covid-19 concentraram metade 
dos novos casos de contágio 
verificados em Portugal nas 
últimas duas semanas, 
registando um aumento de 2230 
infecções. Tendo por base os 
boletins divulgados pela DGS 
entre 7 e 21 deste mês, os 
concelhos de Amadora, Lisboa, 
Loures, Odivelas e Sintra 
acumularam 50,2% do total de 
novos casos neste período em 
Portugal (4440). 

Foi por esse motivo que ontem 
o primeiro-ministro esteve 
reunido com os presidentes de 
câmaras das zonas mais 
afectadas pela pandemia.  
PÚBLICO/Lusa

Esta foi a primeira 
vez que António 
Costa anunciou 
medidas que 
significam fazer 
marcha-atrás em 
matéria de 
desconfinamento

nião da manhã foi o de Lisboa. Uma 

freguesia da capital que estará certa-

mente incluída é a de Santa Clara 

(antiga Musgueira e Ameixoeira), no 

fundo uma zona que é contigua à 

cintura periférica onde os surtos per-

sistem. Já o Lumiar deverá car de 

fora, uma vez que o surto que aí exis-

te está limitado ao Lar dos Inválidos 

do Comércio. 

Como sublinhou o primeiro-minis-

tro na conferência de imprensa após 

a reunião, “em algumas freguesias, 

o número de casos tem que ver em 

locais já em si con nados, como são 

os lares”. E justi cou: “Temos de 

pensar se vale a pena adoptar uma 

restrição para a freguesia, tendo em 

conta que se deve a um surto locali-

zado”. 

Mais presença 
Para melhorar o acompanhamento 

dos casos, o Governo irá também 

apostar na georreferenciação, de 

modo a monitorizar melhor a situa-

ção de potenciais contágios. Este 

método tem sido utilizado pela 

ro-ministro, na conferência de 

imprensa: “Serão adoptadas medi-

das que permitam libertar os pro s-

sionais de saúde pública das visitas 

domiciliárias a quem está sob con

namento ou em regime de vigilân-

cia.” 

Depois de ter sido autorizado o 

ajuntamento de 20 pessoas, com a 

entrada em vigor da situação de cala-

midade em todo o país, a AML volta 

ao limite das dez pessoas. 

Também em toda a Área Metropo-

litana de Lisboa, o comércio vai ter 

como hora limite de fecho as 20h. Só 

os restaurantes poderão continuar a 

servir até as 23h, mas apenas refei-

ções. Ou seja, mesmo nos restauran-

tes as bebidas alcoólicas só podem 

ser servidas no contexto do jantar. 

Isto, porque a venda de bebidas 

alcoólicas, após as 20h passa a ser 

proibida em toda a AML. 

A interdição de venda está associa-

da à proibição de consumo de bebi-

das alcoólicas na via pública. Depois 

das 20h passa a ser proibida. Para 

garantir que esta medida será respei-

tada, as forças de segurança, PSP e 

GNR, serão dotadas de um reforço 

de poder de autuação. 

Reforço das autoridades 
A nível nacional os ajuntamentos 

continuam a poder ter até 20 pes-

soas. Mas há uma clara a rmação da 

autoridade do Estado: o reforço da 

intervenção das forças de segurança, 

a PSP e a GNR. Os agentes passarão 

de uma atitude pedagógica, que 

incentivava o recolhimento em casa 

e a obediência ao distanciamento 

social, à atitude mais musculada de 

identi car, para posterior noti ca-

ção, dos cidadãos que tiverem com-

portamentos de risco de contágio da 

comunidade. 

Daí que o Governo vá aprovar 

legislação de forma a que as forças 

de segurança possam aplicar coimas 

aos prevaricadores. Essas coimas 

estarão equiparadas às que são apli-

cadas nos transportes públicos a 

quem viaje sem máscara. Serão tam-

bém de 120 a 350 euros. Mas que 

podem ir até 600 euros em relação 

a pessoas colectivas. Será mantida a 

norma de que serão fechados os esta-

belecimentos públicos que não res-

peitem as normas de saúde pública 

e de distanciamento social. 

 Em todo o país 
as forças de 
segurança vão 
passar da pedagogia 
à notificação 
e à autuação
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DESTAQUE

CORONAVÍRUS

Medidas são positivas mas é preciso melhorar 
comunicação para que sejam cumpridas

Especialistas em saúde pública ouvidos pelo PÚBLICO pedem maior aposta na comunicação para que as 
medidas de prevenção sejam cumpridas por todos. Uma das mais importantes é o distanciamento social

Ana Maia

R
eforço do policiamento, res-

trições nos horários de cafés 

e bares, limitação dos ajunta-

mentos a dez pessoas, maior 

aposta na saúde pública e nas 

equipas comunitárias para 

reforço da vigilância dos casos positi-

vos e dos contactos próximos que têm 

de estar em con namento obrigató-

rio. Estas foram algumas das medidas 

anunciadas ontem pelo primeiro-mi-

nistro para controlar os surtos iden-

ti cados em 15 freguesias de cinco 

concelhos da Área Metropolitana de 

Lisboa. 

Mas serão su cientes? Esta é uma 

pergunta com resposta em aberto. 

Vários especialistas ouvidos pelo 

PÚBLICO dizem que as medidas são 

positivas, mas defendem que é preci-

so apostar numa comunicação clara 

e direccionada para que as medidas 

de prevenção sejam cumpridas por 

todos. E uma das mais importantes é 

o distanciamento social. 

“As medidas anunciadas são um 

aspecto positivo, ca o documento 

que existe um problema e, a meu ver, 

reforçam a necessidade de formar e 

informar as pessoas sobre comporta-

mentos de risco e medidas que não 

devem ter. A mobilidade não está 

limitada e as pessoas vão fazer noutro 

local o que faziam se não compreen-

derem as medidas de prevenção que 

têm de ter para que a situação não 

que descontrolada”, a rmou o 

pneumologista Filipe Froes. 

Para o consultor da Ordem dos 

Médicos para pandemia, “tem havido 

muita imprudência e ignorância em 

alguns grupos populacionais porque 

se criou a ideia que doença não teria 

impacto nesses grupos. Temos de 

insistir que todos corremos risco de 

ter formas graves da doença e que 

Hospital Beatriz Ângelo atingiu taxa de ocupação de 100% nos casos de covid

MIGUEL MANSO

esgotar no RT [riscos de transmissibi-

lidade] ou numa medida isolada”, 

lembrando que é preciso ter uma per-

cepção total dos casos.  

Bernardo Gomes salienta ainda 

que as medidas “vão ao encontro da 

quebra da taxa de contacto e mais 

recursos humanos para a vigilância”. 

“Espero que se consigam ordenar 

esforços para que sejam úteis”, diz. 

“O reforço das equipas é vital. Não 

sei se será su ciente”, lembrando 

que a necessidade é permanente 

para um trabalho que dura sete dias 

por semana. “Não está tudo contro-

lado, mas acho que as coisas não 

estão assim tão más. Penso que no 

nal de Julho as coisas estarão 

melhores”, se as regras forem cum-

pridas. 

Também o presidente da Associa-

ção Nacional de Médicos de Saúde 

Pública considera que “há três ver-

tentes que se têm de implementar de 

forma complementar” para que a 

situação possa ser ultrapassada. “Pri-

meiro, a nível individual, cumprir a 

etiqueta respiratória e de higieniza-

rão, distância física e uso das másca-

ras. Depois temos a questão dos ope-

radores económicos, em que é preci-

so assegurar que se consegue 

minimizar os risco com a limitação da 

lotação, introdução das barreiras físi-

cas, horários diferenciados. E depois 

da parte do Governo é preciso dotar 

o país da capacidade de resposta.” 

Nessa dotação de capacidade de 

resposta, Ricardo Mexia destaca a 

necessidade de uma aplicação que 

ajude no rastreio de contactos, ao 

nível do internamento e da saúde 

pública. “Volvidos estes três meses 

era expectável que tivesse havido um 

planeamento mais objectivo do que 

são as necessidades para recrutar 

pessoas que pudessem ajudar desi-

gnadamente no rastreio dos contac-

tos.” O secretário de Estado da Saúde 

anunciou o reforço de 20 pro ssio-

nais, vindos de várias entidades. “É 

positivo. Se é su ciente, o tempo o 

dirá”, disse, lembrado que o “pro-

blema tem dimensão maior em Lis-

boa, mas não é inexistente no resto 

do país”. 

O virologista Pedro Simas também 

diz não saber se as medidas serão 

su cientes, mas diz con ar no Gover-

no e nas instituições. “As medidas que 

vejo vão tentar permitir que não haja 

descontrolo no número de novas 

infecções, com aumento de distancia-

mento social, sem se fechar a socie-

dade. São medidas inteligentes, de 

actuar onde é preciso e de proteger 

os grupos de risco”, refere, salientan-

do que há uma medida que já se sabe 

que “é o distanciamento social”. 

O especialista lembra que não é 

possível car para sempre con nado 

e que é necessário ter imunidade de 

grupo. Apelando à consciência moral 

dos jovens — “não podem andar em 

festas” —, salienta uma regra triparti-

da “que temos de usar”: “Evitar con-

tactos próximos, espaços fechados e 

espaços abertos lotados.”

Ricardo Mexia pede 
uma aplicação para 
rastreio de 
contactos 

amaia@publico.pt

existem sequelas que a evolução da 

doença ainda não nos permite carac-

terizar e conhecer”.  

É este envolvimento que vai além 

da saúde e o reforço da comunicação 

que o médico de saúde pública Ber-

nardo Gomes também salienta. “O 

contexto de Lisboa e Vale do Tejo é 

delicado. É preciso ter uma resposta 

social à altura”, a rma, salientando 

que um ponto crítico no combate à 

pandemia tem sido a comunicação. 

“A comunicação tem de ser ajustada 

ao risco local, tem de haver coerência 

e maior cuidado com a mensagem 

que se está a passar.” Este é um dos 

três pontos que o especialista consi-

dera fundamental para o combate à 

pandemia. Junta-se a questão da per-

cepção do risco, “que não se pode 
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Medina vai “negociar já” aumento 
da oferta nos transportes  

A
 Área Metropolitana de Lis-

boa, os municípios e os ope-

radoras que fazem transpor-

tes públicos de passageiros, 

vão continuar a discutir os 

calendários e as formas de 

fazer a reposição de serviço, ou até 

mesmo reforçar a oferta de transpor-

tes, atendendo ao retomar progressi-

vo das actividades. E agora também 

vai ter de discutir como pode reforçar 

as medidas de scalização que possam 

tornar mais seguro a utilização dos 

transportes públicos. No nal de uma 

longa sessão de trabalho, em que o 

primeiro-ministro reuniu com os pre-

sidentes das câmaras de Lisboa, Lou-

res, Odivelas, Sintra e Amadora, e com 

o director do Gabinete Regional de 

Intervenção para a Supressão da 

Covid-19, cou de nido que o presi-

dente da Área Metropolitana de Lis-

boa, Fernando Medina, deverá “nego-

ciar já” o reforço dos transportes 

rodoviários na região, uma negocia-

ção cujas verbas estão contempladas 

no Orçamento Suplementar em apro-

vação no Parlamento. 

Na proposta de Orçamento Suple-

mentar, cuja votação nal é decidida 

na próxima semana, está previsto uma 

transferência extraordinária de 94 

milhões de euros, com verbas prove-

nientes do Fundo Ambiental, para as 

áreas metropolitanas de Lisboa e Por-

to e as comunidades intermunicipais 

para a reposição de oferta de trans-

porte público. O dinheiro foi anuncia-

do, mas as verbas ainda não foram 

atribuídas, e é só depois de perceber 

como será distribuída esta almofada 

nanceira é que os operadores podem 

perceber melhor como podem reor-

ganizar a oferta. 

No caso das empresas públicas de 

transporte, as decisões puderam ser 

tomadas de forma mais imediata, por-

que, por exemplo, não houve recurso 

a layo s, por exemplo. No caso das 

empresas privadas, o problema é mais 

delicado porque muitas delas recor-

reram a esse mecanismo de suspensão 

de actividade e, mesmo que lhes fosse 

solicitado, teriam di culdade em 

reforçar a oferta, por exemplo, por 

falta de motoristas. A Associação 

Nacional de Transportes de Passagei-

ros estima que o sector tenha perdido  

60 milhões de euros de receitas por 

mês, com os prejuízos a rondarem os 

20 milhões por mês, devido à redução 

drástica da procura. É para estas ques-

tões que a transferência extraordiná-

ria dos 94 milhões de euros pode vir 

a resolver os problemas. 

Ainda assim, e apesar das perturba-

ções na actividade que afectaram 

todos os operadores de transporte, a 

Área Metropolitana de Lisboa, con r-

Luísa Pinto

PEDRO CUNHA /ARQUIVO

Transportes de passageiros perderam 20 milhões de euros por mês

mou o PÚBLICO junto de uma fonte 

autorizada deste organismo, proce-

deu ao pagamento do serviço público, 

com base no período homólogo.  

Tem sido na discussão de todos 

estes equilíbrios que Área Metropoli-

tana e operadores têm vindo a discutir 

a retoma da actividade (e o reforço nos 

horários de maior procura) também 

para dar corpo à campanha de pro-

moção que a AML anunciou para este 

mês de Junho e que visa o incentivo à 

utilização de transportes públicos de 

passageiros, com o lema “Seguramen-

te, vá de transportes”. 

É nesse sentido que já foi possível 

anunciar alguns reforços de operação. 

Desde quarta feira, 17 de Junho, que, 

por exemplo, a Vimeca — Viação Mecâ-

nica de Carnaxide conseguiu fazer um 

reforço global da sua oferta de serviço 

público com a reposição de sete ser-

viços. E desde o dia 15 que a Transpor-

te Sul do Tejo também fez um reforço 

de vários horários e carreiras.  

Falta perceber, ainda, como é que 

a scalização pode ser reforçada. As 

regras emanadas pela Direcção-Geral 

da Saúde impõe várias medidas de 

segurança, como a utilização de más-

cara, e os limites de lotação dos veí-

culos. 

Operadores privados 
aguardam que os 94 
milhões anunciados no 
suplementar lhes alivie os 
problemas de tesouraria

luisa.pinto@publico.pt

N
ão são radicais, mas o Gover-

no anunciou algumas medi-

das restritivas para a Área 

Metropolitana de Lisboa, 

com o propósito de travar os 

casos de contágio de covid-

19, como a limitação do horário, até 

às 20h, das lojas de comércio e cafés, 

e a proibição de venda de bebidas 

pelos restaurantes, que podem con-

tinuar abertos até mais tarde, mas 

para servirem refeições. A Confede-

ração do Comércio e Serviços de Por-

tugal (CCP) considera que esta limita-

ção vem prejudicar “a já lenta retoma 

da actividade económica” na região. 

João Vieira Lopes admitiu ao 

PÚBLICO que “o anúncio o deixa 

preocupado”. “Não nos parece que o 

aumento de contágios na zona de Lis-

boa se deva ao horário de funciona-

mento do comércio”, referiu, acres-

centando que “o sector tem cumprido 

com o protocolo de segurança acor-

dado com a Direcção-Geral da Saú-

de”. Preocupado com as limitações 

agora introduzidas, que para já não 

se aplicam aos centros comerciais, 

está também o presidente da Associa-

ção de Marcas de Retalho e Restaura-

ção (AMRR), considerando que vem 

agravar a situação do sector. 

Ao PÚBLICO, a AMRR começa por 

dizer que “não coloca em causa as 

decisões relativas à saúde pública”, 

como o provam “os investimentos 

elevados para a assegurar que os seus 

espaços são seguros”, mas defende 

que “a decisão vem, contudo, refor-

çar o momento de incerteza que se 

vive, juntando-se aos meses de encer-

ramento e às últimas três semanas 

com quebras de 40%”. De acordo 

com a associação criada este ano, 

estes dados foram recolhidos em mais 

de 2000 lojas de associados da AMRR, 

de norte a sul do país, e referem-se à 

terceira semana de Junho, entre os 

dias 15 a 21, altura em que foi permiti-

do pelo Governo a reabertura das 

lojas com maior área, incluindo os 

centros comerciais em Lisboa. 

As medidas anunciadas pelo pri-

“Mais casos não se deve” a 
horários das lojas, diz comércio

meiro-ministro, que também limitam 

o consumo de bebidas em praça 

pública ou a redução de 20 para 10 na 

aglomeração de pessoas, não se apli-

cam aos centros comerciais, mas 

António Costa deixou o aviso de que 

a scalização será mais exigente, 

sobretudo “no que se refere ao con-

trolo das entradas, para que sejam 

estritamente cumpridas as restrições 

de pessoas por metro quadrado, e ao 

controlo de circulação dentro dos 

centros comerciais”. Em comunica-

do, a associação refere que, “apesar 

das promoções que os lojistas estão a 

fazer, ainda é notória a fraca adesão 

dos consumidores às lojas”, e que os 

dados reforçam a urgência de legisla-

ção que regule as rendas, em particu-

lar dos centros comerciais, sob pena 

de se vir a assistir “a um desastre eco-

nómico no retalho, com fechos de 

lojas e muito desemprego”, diz Miguel 

Pina Martins, presidente da AMRR. 

Já a Associação Portuguesa de Cen-

tros Comerciais (APCC) adianta que 

99% das 8600 lojas que integram os 

centros comerciais que representam 

estão de portas abertas. A APCC des-

taca que até 12 de Junho, os seus asso-

ciados “tinham já acordado com mais 

de 87% dos seus lojistas a concessão 

de apoios, num montante total de 305 

milhões de euros durante este ano”. 

A estes apoios, a AMRR contrapõe 

com a denúncia de práticas dos donos 

dos centros comerciais, “que abor-

dam os lojistas com propostas alega-

damente vantajosas e com o que apa-

renta ser uma política de moratória 

das rendas, mas que depois exigem o 

dobro ou triplo ao longo do tempo, 

com contratos que deveriam ser ile-

gais e reportados, pelas cláusulas 

abusivas que integram”. 

Rosa Soares

Confederação  
do Comércio 
estranha decisão 
do Governo  
de limitar 
horários  
em Lisboa

rsoares@publico.pt

Falta ainda perceber 
como é que a 
fiscalização nos 
transportes pode 
ser reforçada 
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PUBLICIDADE

Estados Unidos  
TikTok, a rede 
de adolescentes 
que abalou  
a campanha 
de Trump  
Mundo, 26

Joel Schumacher (1939-2020)  
Morreu  o realizador 
norte-americano que pôs 
mamilos no Batman 
Cultura, 31 
 
Futebol 
Benfica e FC Porto em luta 
pela liderança com pressão 
sobre os avançados  
Desporto, 37
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Governo autoriza sete minas antes 
de publicar nova lei ambiental
Direcção-Geral de Energia e Geologia assina nove novos contratos de prospecção e sete de exploração este 
ano, sem esperar pela publicação da lei que aperta as regras ambientais da actividade mineira Economia, 22

Michael O’Leary diz que será 
“difícil” a TAP cumprir 
condições do Estado e nota 
que ajuda devia chegar a 
outras companhias p20/21

Advogada do amigo de José 
Sócrates diz que MP propôs 
acordo “manhoso”, 
convidando-o a admitir que 
dinheiro era do ex-PM p14

Estudos preliminares sobre 
anticorpos contra o 
SARS-CoV-2 apontam para 
que a sua longa duração seja 
improvável p32

Líder da Ryanair 
alerta para risco 
do investimento 
público na TAP

Defesa de Santos 
Silva acusa MP 
de tentar delação 
premiada

Anticorpos 
contra covid-19 
parecem não ser 
duradouros

DANIEL ROCHA

ISNN-0872-1548

Região de Lisboa 
Governo  anuncia 
primeiro recuo no 
desconfinamento 
 
Ajuntamentos 
acima de dez 
pessoas com  
multa entre 120  
e 350 euros 
 
Lojas obrigadas  
a fechar depois  
das 20h 
p2 a 5 e Editorial
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Jornalista 
jmtavares@outlook.com

O RESPEITINHO NÃO É BONITO

O bloco central Belém-São Bento

A
 expressão “bloco central” é 

tradicionalmente utilizada 

para classi car as uniões (de 

facto ou espirituais) entre PS 

e PSD — mas a tradição já 

não é o que era. Talvez 

tenha chegado a hora de 

reformular o conceito, porque o 

bloco central que tem dominado a 

cena política portuguesa nos 

últimos cinco anos tem outro eixo. 

É um bloco central Belém-São 

Bento, que se constituiu logo no 

início da presidência de Marcelo 

Rebelo de Sousa, ajudado pela 

cumplicidade pessoal com o 

primeiro-ministro e pela vocação 

de ambos para o compromisso, e 

que, com pouquíssimos arrufos, se 

tem intensi cado de maneira muito 

visível nos últimos meses, à medida 

que se aproximam as eleições 

presidenciais. 

Este bloco, conjugado com a 

inércia estratégica do PSD, está a 

colocar o país nas mãos de um 

consenso político que abafa as 

dissensões, e que me parece 

João Miguel Tavares

altamente pernicioso. A 

xanaxização do país, numa época 

em que convém estar de olhos bem 

abertos, prejudica o advento de 

alternativas ao actual executivo, 

fragiliza os contrapesos do regime e 

paralisa o escrutínio do Governo de 

uma forma inédita. Mesmo 

deixando de lado o combate à 

covid-19 — que se quisermos ser 

generosos podemos classi car 

como um desígnio nacional —, só 

nos últimos meses vimos Costa 

lançar a candidatura de Marcelo 

num encontro conjunto na 

Autoeuropa; vimos Marcelo ao lado 

de Costa, contra Centeno, na 

questão da injecção dos 850 

milhões de euros no Novo Banco; 

vimos Marcelo ao lado de Costa, 

por Centeno, na questão do novo 

governador do Banco de Portugal; 

e vimos Marcelo ao lado de Costa e 

de metade do Governo no patético 

anúncio da Final Eight da Liga dos 

Campeões. Paralelamente a esta 

omnipresença dos 

omnicomentários do Presidente da 

República, há depois os silêncios 

incompreensíveis, como está a 

acontecer, por exemplo, em 

relação à educação. 

A versão politiqueira do Senhor 

Contente e do Senhor Feliz tem 

problemas óbvios. Se à nossa frente 

está um tempo de decisões 

extremamente difíceis, de crise 

económica profunda e de gestão 

apertada (logo, con ituante) dos 

parcos recursos disponíveis, 

convém que a política portuguesa 

não se resuma a: 1) Marcelo a 

concordar com Costa; 2) Costa a 

concordar com Marcelo; 3) Rio a 

concordar com os dois; e 4) Bloco e 

PCP a não concordarem com 

nenhum, mas a agirem como se 

concordassem. A nal, o que sobra 

disto? Partidos com um deputado 

em 230 (como a Iniciativa Liberal), 

aquele senhor da direita radical 

que está em grande ascensão nas 

sondagens e a sempre confortável 

abstenção. Numa época de crise 

violenta e de erosão política, isto é 

um perigo, porque o descrédito de 

um levará ao descrédito do outro e, 

em conjunto, ao descrédito do 

regime, cuja saúde já viu melhores 

dias. 

O Presidente da República não 

está obrigado a ser uma força de 

bloqueio — mas convém que não se 

transforme na permanente força de 

desbloqueio do Governo; uma 

espécie de Chaves do Areeiro de 

António Costa, sempre disponível 

para destrancar qualquer porta. 

Marcelo fez isso a partir de 2016, 

quando foi preciso olear a 

“geringonça”; e está a fazê-lo em 

2020, quando precisa do PS para 

obter o resultado histórico com que 

sonha há muito. Claro que a 

história dos presidentes 

democráticos aponta para 

primeiros mandatos pací cos e 

segundos mandatos assanhados. 

Mas ou muito me engano ou 

Marcelo não é desses. Estou cada 

vez mais convencido de que o 

Presidente foge ao con ito — e, se 

assim for, teremos mais uma vez o 

velho PS à solta, e muitos 

problemas pela frente.

MIGUEL MANSO

Convém que Marcelo não 
se transforme na 
permanente força de 
desbloqueio do Governo; 
uma espécie de Chaves do 
Areeiro de António Costa
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DADOS DE MAIO 

Desemprego 
dispara 34% 

O número de desempre-
gados inscritos no IEFP dis-
parou 34% em maio, em ter-
mos homólogos. A pande-
mia contribuiu fortemente 
para que 103 763 indivíduos 
ficassem sem emprego. No 
final de maio, existiam 408 
934 pessoas formalmente à 
procura de emprego. Com a',  
queda no turismo, o Algarve 
registou a maior subida ho-
móloga: 202,4%. 

408 mil à procura de emprego 
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IMPACTO DA PANDEMIA 

Autoeuropa em layoff 
OPÇÃO ')Recurso ao apoio renovado até 17 de julho 
SALÁRIOS OTrabalhadores vão receber na íntegra 
WILSON LEDO 

olkswagen Autoeuropa, a 
maior produtora de veículos 
automóveis no País, decidiu 

prolongar o recurso ao apoio do 
layoff até 17 de julho. Os trabalha - 
dores, contudo, vão continuar a 
receber os salários na íntegra. 

De acordo com um comunicado 
interno, a Comissão de Trabalha- g 
dores defendeu que "deveriam ser 
mantidas as condições atuais de 
complemento dos salários" peran-
te o prolongamento do regime de 
apoio à redução de atividade de 18 
de junho a 17 de julho. 

A proposta já foi aceite pela admi-
nistração da fábrica. Assim, cerca 
de mil trabalhadores do turno do 
fim de semana vão receber os salá-
rios na íntegra. À Lusa, a Comissão 
de Trabalhadores mostrou-se con-
victa de que este deverá ser o últi-
mo período de recurso a layoff na 
fábrica de Palrada. Os trabalhado-
res iniciam logo a seguir, de 22 de 

Empresa 

5600 
trabalhadores 
estão integra-
dos na Autoeu-
ropa, que já 
mostrou a in-
tenok de ~-
te-tostados. 

julho a 16 de agosto, as habituais fé-
rias. A produção plena só deyerá ser 
retomada após este habitual perío-
do de descanso, com quatro equi-
pas em laboração. 

Devido àpandemia de Covid-19, a 
Volkswagen Autoeuropa parou a 
produção a 17 de março. A ativida-
de só voltou a ser retomada, de for-
ma gradual, no final de abril. A em-
presa já admitiu, em diferentes 
momentos, ter registado quebras 
no volume de encomendas. 
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PROFESSORES 

CONCENTRAÇÃO 
A Fenprof concentra-se 
amanhã junto ao Minis-
tério da Educação, Lis-
boa, face à i nd isponibi-
lidade da tutela para 
reunir-se e preparar 
o próximo ano letivo. 
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LISBOA 

Ad» 

  

4 01 egg 

 

  

ENFERMEIROS DO IPO EXIGEM DIREITOS 
Cerca cle 400 enfermeiros do IPO de Lisboa com 
contrato individual exigem mais férias e corte no 
horário, anunciou Isabel Barbosa, coordenadora 
do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. 
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Investigadores: 70% 
continuam precários 

PORTUGAL A Fenprof denunciou 
ontem que 70% dos investiga-
dores já homologados para regu-
larização no Prevpap aguardam, 
há mais de nove meses, "pelos 
concursos para ingressarem na 
carreira". "Dos cerca de 1700 
investigadores que solicitaram 
ao PREVPAP a regularização 
dos seus vínculos precários, até 
recentemente, apenas cerca de 
220 tinham obtido um parecer 
favorável", referiu a Fenprof. 
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Autoeuropa prolonga 
layoff e paga salários 

PORTUGAL A administração da 
Autoeuropa prolongou o recur-
so ao layoff (pela terceira vez) 
até 17 de julho, mas os traba-
lhadores vão receber os salá-
rios na íntegra. Em comunica-
do interno, a comissão de tra-
balhadores confirmou que 
sempre "defendeu" esta solu-
ção, proposta que, entretanto, 
mereceu o aval da administra-
ção da fábrica de Palmela. 
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SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt  

O número de desempregados dis-
parou em maio. De acordo com 
os últimos dados do Instituto do 
Emprego e Formação Profissio-
nal (IEFP), o número rondou os 
409 mil, mais 103 763 pessoas 
sem emprego face a igual perío-
do do ano passado. Trata-se de 
um aumento de 34% em relação 
a maio de 2019 e de 4,2% face a 
abril - números que não surpreen-
dem os analistas contactados pelo 
i. Para André Pires, "a exala das 
restrições deixará, com certeza, 
cicatrizes difíceis de curar, prin-
cipalmente nas PME, que cons-
tituem grande parte do tecido 
empresarial português", diz o ana-
lista da XTB. 

Também Pedro Amorim defen-
de que já se previa um aumento 
considerável do desemprego. Ain-
da assim, admite que a sua pre-
visão está acima do anunciado, 
e isso deve-se ao facto de muitos 
desempregados ainda não terem 
feito o seu registo no IEFP. 

ECONOMIA EM BANCARROTA E as 
perspetivas não são animadoras. 
O analista da Infinox lembra que 
"muitas empresas já apresentam 
alguns programas de despedi-
mentos coletivos" e defende que 
a fraca faturação de alguns seto-
res económicos levará a despe-
dimentos generalizados. A opi-
nião é partilhada por André Pires, 
que considera que o aumento dos 
níveis de desemprego poderá não 
ficar por aqui. "Se o desemprego  

ainda não aumentou muito no 
nosso país, isso deve-se ao esta-
do de layoff de muitas empresas. 
Porém, algumas empresas, não 
vendo viabilidade económica em 
continuar a sua atividade com o 
número de funcionários atuais 
nem tendo os recursos para as 
compensações de rescisão de con-
tratos, poderão ver-se constran-
gidas a abrir falência, o que leva-
rá a um aumento do nível de 
desemprego prolongado no tem-
po. Outras empresas que, graças 
ao apoio do Estado, ainda não 
despediram pessoal, mas conti-
nuam a acumular prejuízos devi-
do aos custos fixos ao longo do 
período de confinamento e à bai-
xa procura, poderão entrar em 
insolvência", refere ao i. 

Pedro Amorim considera ainda  

que a tábua de salvação para o 
emprego não vai ter resposta no 
Orçamento Suplementar. "As res-
postas do Governo não têm qual-
quer capacidade. Estamos em ris-
co de bancarrota da economia 
nacional e ainda se está à espera 
da ajuda europeia". E acrescenta 
" A ameaça de uma segunda vaga 
é um risco considerável que não 
deve ser descartado. Se isso acon-
tecer, poderemos ver a situação 
a degradar-se e nem a ajuda euro-
peia será suficiente. A minha crí-
tica para as medidas suplemen-
tares vai para a falta de preven-
ção e pensamento a curto prazo". 

CONTRACICLO André Pires dá 
como exemplo o que se vive nos 
Estados Unidos. "Em contraste, 

Algarve registou o 
maior agravamento 

ao registar um 
aumento de 202% 

no final de maio 

IEFP destaca 
aumento nos 

adultos com idade 
igual ou superior 

a 25 anos 

MAFALDA GOMES 

nos EUA, a facilidade em empre-
gar e dispensar pessoal represen-
ta (e, de facto, representou) numa 
primeira fase, um aumento brus-
co no número de desempregados, 
mas também significará (e já vemos 
evidências disso mesmo) uma 
rápida recuperação do emprego, 
sem pôr em causa a sustentabili-
dade das empresas e estando o 
Estado na mesma a apoiar os des-
empregados nesse período de pico 
de crise", salienta. 

Rido-x O IEFP diz que o aumen-
to superior a 100 mil desempre-
gados face a maio do ano passa-
do foi causado por mais desem-
pregados em todos os grupos 
considerados, com especial "des-
taque para as mulheres, os adul-
tos com idades iguais ou supe-
riores a 25 anos, os inscritos há 
menos de um ano, os que pro-
curavam novo emprego e os que 
possuem como habilitação esco-
lar o secundário". 

Foi no Algarve que se registou 
o maior agravamento, com esta 
região a ter um aumento de 202% 
de desempregados no final de 
maio comparativamente com igual 
período do ano passado. A expli-
cação é simples: o setor do turis-
mo foi um dos mais atingidos pela 
pandemia. Em sentido inverso, 
no Alentejo (-1,4%) e nos Açores 
(-2,4%) até se registaram descidas 
no número de desempregados. 

Economistas admitem que haja desempregados que ainda não estejam inscritos no IEFP 

Desemprego. Número 
dispara e economistas falam 
em risco de bancarrota 

Pandemia trouxe mais 100 mil desempregados em Portugal, em maio. 
Economistas acreditam que número poderá ser ainda superior. 
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Desemprego dispara 
e economistas já falam 
em bancarrota 
Algarve é a região mais afetada com aumento de 202% 
Governo faz marcha-atrás no desconfinamento 
Na zona da Grande Lisboa volta o limite máximo de 10 pessoas 
juntas e a maioria dos estabelecimentos encerram às 20 horas 
Casos aumentam fora da região de Lisboa 
//  PÁGS. 2-4 

EDP Defesa de Mexia diz que 
Ministério Público ocultou provas 
e condicionou testemunha 
Arguidos acusam ainda o MP de se aproveitar de o processo estar nas mãos de Carlos 
Alexandre para "satisfazer por antecipação a sua pretensão punitiva" HPÁG.8

  

is; 

.\( 

YULIN. 
O FESTIVAL 
DE CARNE DE CÃO ,4 
QUE INDIGNA 
O MUNDO 
//  PÁGS. 14-17 

m 1 MOS SÃO OUTROS, 
MÃO E A MESMA. 

!era 
GO 

EDP, a energia 
oficial da música. 

ed p .c m edp 

e m). ATAQUES ENTRE GRUPOS DE MÉDIA ESTÁ 
e/ir

A PREJUDICAR COFINA E TVI // PÁG 32 

Belém. Partidos 
pedem menos 
equívocos 
ou mais clareza 
no combate 
à covid-19 
// PÁG. 6 

Ventura pede 
a militantes para 
não o deixarem 
caminhar sozinho 
// PÁG. 7 

Direção-Geral 
da Saúde diz que 
onda de calor 
no fim de maio 
está associada 
a 510 mortes 
// PÁG. 9 

D. Maria II. 
Tchekhov 
e o teatro como 
ele é em 2020 
// PÁGS. 24-26 

1 
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ALERTA 

"A situação está 
• a piorar' mesmo 

com lay-off 
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Jovens acorreram aos centros de emprego, num aumento de 52% face há um ano 

Pandemia atira quase 100 mil 
pessoas para o desemprego 
No final de maio, estavam inscritos nos centros de emprego 409 mil trabalhadores. 
Comparando com igual mês de 2019 é uma subida de 34%, o maior salto de que há registo 

Paulo Ribeiro Pinto 
paulo.pinto@dinheirovivo.pt 

EMPREGO Desde o início da 
pandemia de covid-19, em 
março, já se inscreveram 
nos centros de emprego 
quase 100 mil pessoas. No 
final de fevereiro, estavam 
inscritas 315 562 e no final 
de maio eram quase 409 
mil, ou seja, 93 372 desem-
pregados a mais, o que re-
presenta um aumento de 
30% em apenas três meses. 

Uma evolução que con-
traria a trajetória habitual, 
indica o ex-presidente do 
Instituto de Emprego e 
Formação Profissional 
(IEFP) Francisco Madelino, 
em declarações ao JN/Di-
nheiro Vivo. 

SINAIS PREOCUPANTES 

De acordo com os dados di-
vulgados ontem pelo IEFP, 
comparando maio deste 
ano com o mesmo mês do 
ano passado, 103 763 pes-
soas entraram para as esta-
tísticas, atirando o total 
para valores que já não 
eram vistos desde o final de 
2017, início de 2018. "Te-
mos uma situação em que 
estruturalmente o merca-
do de trabalho começa a 
mostrar sinais complica-
dos", resume o especialista 
em assuntos laborais. 

Analisando as séries his-
tóricas do IEFP, este au-
mento homólogo revela o  

maior salto desde que exis-
tem registos, que remon-
tam ao final dos anos 70 do 
século passado. Um valor 
tão elevado só é encontra-
do no período da crise fi-
nanceira de 2008/2009. De 
acordo com os cálculos do 
JN/Dinheiro Vivo, uma va-
riação desta magnitude só 
encontra paralelo em julho 
de 2009, quando se regis-
tou um aumento de 30,1%. 

Comparando com o mês 
de abril - o primeiro com-
pleto de confinamento da 
população - verificou-se 
um abrandamento. De 
março para abril, mais de 
48 mil pessoas engrossa-

  

ram o contingente do IEFP 
(aumento de 14,1%), mas 
de abril para maio foram 
"apenas" 16 611 (+4,2%), 
ou seja, três vezes menos. 

OS MAIS AFETADOS 

Os dados do IEFP mostram 
que ninguém escapou à ra-
zia do desemprego, mas há 
grupos mais afetados. 
"Para o aumento do desem-
prego registado, face ao 
mês homólogo de 2019, 
contribuíram todos os gru-
pos do ficheiro de desem-
pregados, com destaque 
para as mulheres, os adul-
tos com idades iguais ou su-
periores a 25 anos, os ins-

  

critos há menos de um ano, 
os que procuravam novo 
emprego e os que possuem 
como habilitação escolar o 
secundário", indica o bole-
tim mensal sobre o merca-
do de emprego. 

No caso das mulheres, es-
tamos a falar de 55% do to-
tal do desemprego regista-
do no final de maio, repre-
sentando mais de 224 mil 
trabalhadoras. Face ao ano 
passado, registou-se uma 
subida de 32%. Mas foram 
os jovens com maior emba-
te, comparando com maio 
do ano passado, com um 
aumento de 52%. Acima 
dos 25 anos subiu 32%. •  

h• Como explica o antigo 
- presidente do IEFP 

Francisco Madelino, 
"estruturalmente, já há 
mais 103 mil desempre-
gados relativamente a 
maio de 2020. Sabendo 
que ainda há umas cen-
tenas de milhar de pes-
soas em lay-off e que a 
população ativa dimi-
nuiu, estes dados já es-
tão a demonstrar que a 
situação, mesmo com a 
manutenção do lay-off, 
está a piorar". Em de-
clarações ao IN/Dinhei-
ro Vivo, revela que em 
"cada dia inscrevem-se 
mais 587 pessoas, ape-
sar dos lay-off, num 
mercado de trabalho 
ainda congelado para 
centenas de milhar de 
pessoas. Muita gente 
encontra-se desencora-
jada, o que leva, desde 
o princípio do ano, ao 
aumento da população 
inativa e à diminuição 
da população ativa". 
P.R.P. 

Número de desempregados 
Variação homóloga, entre 1979 e 2020 
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Multas para impedir 
grupos ilegais e álcool 
Autoridades policiais vão poder autuar 
e crime de desobediência é alargado. 
Valores serão aprovados quinta-feira 

Malha apertada em Lisboa limita 
horários e venda de bebidas e proíbe 
ajuntamentos superiores a 10 pessoas P.10 
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Jornal de Notícias 

FestzesecularjminLea 
tinha sidd'eaneelada, 
nem na.tolligernia 

fie4P3.18 8Pa 

C. Porto e Boavista 
iam sem público 
em data inédita P. 8 e 9 

Águias tentam 
agarrar três 
pontos frente 
ao Santa Clara 
na luz P. 40 

Crise 
Há mais 100 mil 
pessoas no 
desemprego 
desde março P.13 

Finanças 
Novo Banco 
agrava buraco 
no Fundo de 
Resolução P. 16 

Ensinc. Alunos 
do 4.° ano mal 
preparados para 
novo ciclo P. 14 e 16 

Queda de 
20 metros 
causa morte 
a bombeiro 
e a doente 

Ambulância de 
Bragança galgou 
viaduto na A4 P. 22 

* 

21: 

y4--

 

1 

E-,  Marquês 
Santos Silva 
diz que MP 
tentou delação 
premiada P.18 

9 

Lisboa 
Funcionários 
do Fisco 
roubavam no 
aeroporto P.20  

Discursos 
de ódio 
e racismo 
alastram 
na tropa 

Casos nas redes 
sociais atingem 
recordes P. 30 
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BE questiona 
Governo sobre 
despedimentos 
na Super Bock 

EMPREGO  O BE questio-
nou o Governo sobre des-
pedimentos no grupo Su-
per Bock (a empresa anun-
ciou um corte de 10% no 
pessoal) e sobre as medi-
das que pretende tomar 
para os travar, solidarizan-
do-se com os trabalhado-
res. O BE quer saber se fo-
ram realizadas ações ins-
petivas à empresa, quais 
os seus resultados, e se o 
grupo recebeu apoios pú-
blicos durante a pande-
mia. 
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Trabalhadores da Sousaeamp 
reivindicam melhores condições 
cornErrAçAo Sem certezas quando ao futuro dos seus 
postos de trabalho, os trabalhadores do centro de pro-
dução de Madalena, em Paredes, exigiram ontem à Ad-
ministração do Grupo Sousacamp "o fim da discrimina-
ção" entre funcionários e "a remuneração integral do 
descanso compensatório por trabalho suplementar". As 
reivindicações constam numa moção, aprovada pelos 
funcionários em plenário. No documento é também pe-
dida "a reativação das salas de produção e colheita", a 
atualização dos salários e a garantia do futuro da empre-
sa "por via da entrada de um acionista". 
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O lay-off simplificado não vai simplesmente acabar em julho para ser substituído por outra medida. Diploma do Governo abre várias exceções. 

TRABALHO 

Governo abre exceções e 
alarga lay-off além de julho 
Afinal, o lay-off simplificado não termina no final de julho para todas empresas que estão autorizadas a abrir portas. 
As que ainda não aderiram ao apoio ou que não tenham esgotado nessa altura os três meses de apoio poderão 
continuar a beneficiar do regime em agosto ou mesmo em setembro, dependendo dos casos. 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinapereira©negocios.pt 

O
Governo acabou 
por abrir várias ex-
ceções ao limite de 
31 de julho para o 
lay-off simplifica-

do. As empresas que não tenham 
esgotado três meses deste lay-off 
poderão afinal renovar este regi-

  

me, que corta até um terço do sa-
lário sem grandes formalidades, 
até julho, agosto ou setembro, 
consoante a data em que o lay-off 
se iniciou. Nos casos em que o en-
cerramento da empresa ou do es-
tabelecimento foi determinado 
pelo Governo o único limite é, 
para já, o dia 30 de setembro, in-
dependentemente da duração do 
lay-off. 

Inicialmente., o regime do lay-
-off simplificado vigorava até final 
de junho, mas o Governo anun-
ciou que iria ser estendido até ao  

final de julho. O diploma que foi 
publicado na sexta-feira confirma 
que assim será mas apenas para as 
empresas que até final de junho 
esgotem os tres'meses de apoio 
(terão pelo menos mais um, num 
total de pelo menos quatro). 

No entanto, além disso, para 
as empresas que não tenham ain-
da pedido o apoio, e decidam fazê-
-lo, o lay-off simplificado poderá 
durar até setembro, quer na mo-
dalidade de suspensão de contra-
to quer de redução de horário, 
como já tinha revelado António  

Saraiva, da CIP, citado pelo Eco. 
Mas não só: quem tenha pedi-

do o apoio recentemente também 
o poderá estender até agosto ou 
setembro, conforme os casos, se-
gundo confirmam ao Negócios os 
advogados Inês Arruda, Nuno 
Ferreira Morgado (PLMJ) e Pe-
dro Furtado Martins.(CS Advo-
gados). "Todas as empresas„vão • 
poderbeneficiar de três meses de 
lay-off" ainda que isso extravase 
final de julho, explica Inês Arru-
da. 

Assim, quem adira a este regi-

  

me pela primeira vez até ao final 
do mês poderá mantê-lo até final 
de setembro; quem já tenha ade-
rido a I de junhopoderá mantê-lo 
até final de agosto; quem o tenha 
feito a 15 de junho poderá esten-
dê-lo até 15 de setembro. 

Estes prazos aplicam-se mes-
mo às entidades que não tenham 
sido encerradaspor decisão admi-
nistrativa e que apresentem, por 
exemplo, uma quebra de 40% na 
faturação. Para as empresas ou es-
tabelecimentos que encerraram 
por ordem_do Governo o apoio 
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Mário Cruz/tuna 

1;6 

não tem duração máxima, no 
âmbito dc uni diploma que se 
mantém, para já, até setembro. 

Face às novas regras, surgem 
também novas dúvidas. O que 
acontece a quem entrou= lay-
-offal5 de março (tendo tenni-
nado o lay-off a 15 de junho). 
"Deixam prorrogarpor mais um 
mês ou até 31 de julho?", ques-
tiona Pedro Furtado Martins. E 
se pediu a 6 de abril? "Uns po-
dem pedir até quatro meses e 
outros só três? Não faz muito 
sentido", sustenta. 

(.) Negócios colocou todas 
estas questões ao Ministério do 
Trabalho (MTSSS), que não 
respondeu em tempo útil. 

Depois do lay-off 
simplificado, outros dois 
No caso das empresas que esgo-
tem, até julho, os-três ou quatro 
meses de lay-off caie este diplo-
ma vem agora admitir, existem 
ainda outras duas modalidades 
de lay-off à.escolha: a que está 
prevista há anos no Código do 
Trabalho e a "medida de apoio à 
retoma progrc.s ira".anunciada 
para agosto, :-“') para amodalida-
de de redução de horário, que é  

Todas as empresas 
vão poder 
beneficiar de três 
meses de lay-off. 
As que ainda não 
apresentaram 
o pedido têm de 
o apresentar até 
final de junho. 
INÊS ARRUDA 
Advogada 

Torna-se claro que 
as empresas que 
estão a meio de lay-
-off e não 
esgotaram os três 
meses os podem 
esgotar. 
NUNO FERREIRA MORGADO 
Coordenador da área de 
laborai da PLMJ 

99 r. 

na prática um nova lay-off com 
menos cortes salariais e mais en-
cargos para as empresas. 

O novo diploma estabelece 
que um empregador que recor-
ra ao I ay-offsimplificado "pode, 
findo aquele apoio, recorrer à 
aplicação das medidas de redu-
ção ou suspensão previstas no 
Código do Trabalho", e sem ter 
de esperar que decorra metade 
do tempo que durou o lay-o 

O lay-off clássico tem mais 
formalidades e é mais direcio-
nado para empresas em situa-
ção realmente d 
so, Nuno Ferreira irgado, só-
cio-o swdenador da área laborai 
da PLM.1, acredita que este ca-
minho não deixará de ser explo-
rado. Nalguns casos, "é o único 
que permite salvar empregos". 
sustenta. 

Para o período de agosto a 
dezembro está ainda previsto 
um novo "apoio à retoma pro-
gressiva", só na modal idade de 
redução de horário, com alívio 
decortessalariaise redurã( ) pro-
gressiva nos desci )11 tos no paga-
mento da 'ISL. t ) diploma, ge-
nericamente anunciado, ainda 
não foi publ icado.•  

()chamado "complemento de 
estabilização" salarial que pre-
tende compensar total ou par-
cialmente os trabalhadores 
pelas'perdas veri ficadas num 
dos meses& lay vai variar 
em fitnção do corte registado 
no salário-base. 

Confirma o diploma publi-
cado nuin suplemento do Diá-
rio da República, na sexta-feiT. 

que este complemet tio será 
pago aos trabalhadores "com 
retribuição-base igual ou infe-
rior a duas vezes a retribuição 
mínima mensal garantida", ou 
seja, a 1.270.euros. 

A colocação do limite no-
salário-base, e não no venci-
mento total (que por vezes tem 
muitas outras componentes, 
como isenções de horário, sub-
sídios de turno ou comple-
mentos de flexibilidade, entre 
muitos outros), pode tornaro 
apoio mais abrangente do que 
inicialmente se pensou, tal 
como o Negócios explicou na 
sexta-feira. 

O apoio destina-se às pes-
soas que tenham estado 
abrangidas pelo lay-olTsimpli-
ficado ou pelo lay-off clássico 
do Código cio Trabalho duran-
te pelo menos uni mês entre 
abril e junho. 

Qual será então o valor do 
apoio, que será pago de unia só 
vez em julho, diretamente pela 
Segurança Social aos traba-
lhadores? 

(.) diploma confirma que 
vai variar entre o montante 
mínimo de100 eitroseo mon-
tante máximo de 351 euros, 
correspondendo "à diferença 
entre os valores da remunera-
ção-base declarados relativos 
ao mês de fevereiro de 2020 e 
ao mês civil completo em que 
o-trabalhador esteve abrangi - 

)1)( )1- imdasduas medidas". 
Seta considerado() mês "em 
que se tenha verificado a 1 niie w 
d i ferença",sern prejuízo dos ja 
referidos liMites mínimos e  

máximos. 
Os advogados Inês Arruda: 

e Pedro Furtado M artins con-
firmam que pi w norma quan-
do as empresas aplicam Os cor-
tes do 1;1y-off( )s repartem pe-
las diversas comi ), mentes sa-
lariais. Com esta rafado). "não 
se compensa a totalidade cio 
corte mas compensa-se o cor-
te que tiver tido no salário-

 

-base", conclui o especialista 
da CS Associados. 

Questionado sobre o as-
sunto, o Ministério do Traba-
lho (MTSSS) não respondeu 
a esta questão em tempo útil. 

O que o Governo já tinha 
adiantado, em declarações ci-
tadas pelo Público este fim de 
semana é que o novo apoio de-
verá abranger 468 mil traba-
[fiadores, número que compa-
ra com os 850 mil que o Exe-
cutivo tem dito que estão 
abrangidos por regimes& lay-

 

-off simplificados já pagos. 
É importante que os traba-

lhadores atualizem os dados 
na Segurança Soda! Direta, 
mas t ) jornal também acres-

 

cent que quem não tiver o 
IBAN atualizado receberá o 
apoio por vale-postal. 

O decreto explica que o 
apoio será dado de forma ofi-
ciosa com base nas declara-
ções de remunerações entre-
gues até 15 de julho. CAP 

66 
O apoio é pago pela 
Segurança Social e 
deferido de forma 
automática 
e oficiosa. 
GOVERNO 

Decreto-lei 27-B/2020  

Os novos apoios à retoma da 
atividade, que foram prometi-
dos pela primeira vez em abril, 
e que se destinam a ajudar fi-
nanceiramente as empresas 
que queiram abandonar° lay-
-off, ainda estão dependentes 
de unia regulamentação. 

O decret< ) lei publicado no 
finaida seinatuuu passada vem 
no entanto acrescentar algu-
mas restrições. 

Como regra geral. rica cla-
ro que o apoio não e dado por 
cada trabalhador da empresa, 
mas apenas por cada trabalha-
dor abrangido por medidas 
como o lay-off simplificado. 

Nos casos em que este du-
rou mais de uni mês faz-se a 
média dos trabalhadores 
abrangidos, o que pode ser 
unia surpresa para as empre-
sas que reduziram substan-
cialmente o número de abran-
gidos com o descot ifina men-
to, corno explica a advogada 
Inês Arruda, referindo os ca-
sos relacionados com os cen-
tros comerciais. 

Na primeira modalidade, 
corresponde a 635 euros por 
trabalhador abrangido, pago 
de uma só vez, valor que é re-
duzido proporcionalmente se 
oapoio foi inferior a um mês. 

Na segunda modalidade, 
ao dobro desse montante, 
pago ao longo de seis meses, 
sendo o montante reduzido 
proporcionalmente quando a 
duração dolay-off foi inferior 
a três meses. 

Na primeira modalidade 
não está prevista redução de 
TSU. e na segunda modalida-
de pode haver uniu) redução de 
50% durante um período que 
depende da duração do lay-off. 

Quem aderir à segunda. 
modalidade ficará mais limi-
tado nos despedi menti )s, por 
1.1111 período de oito meses. 

conclui Nuno 1:(wreira torga-
do, soei( )-coordenador da área 
laborai da  PLIvil•cAp 

Afinal como vai ser 
calculada compensação 
salarial para lay-off? 
Não são só os critérios de acesso que vão 
depender do salário-base. O valor do apoio 
aos trabalhadores também. 

Novos apoios 
à retorna 
vão ter mais 
restrições 
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Mexia tenta segurar 
cargo alegando não 
ser gestor público 
Defesa do CEO da EDP e de Manso Neto diz que os 
dois estão a ser alvos de um "julgamento sumário". 

Arguidos contestam os cinco casos 
apontados pelo Ministério Público 

EMPRESAS 14 e IS 

     

       

       

2 

Banca 
Fundo de 
Resolução 
já está com 
buraco de 7 
mil milhões 

Investimento 
de 33 milhões faz 
nascer fábrica 
de biodiesel 
em Palmela 
EMPRESAS 16 

Futuro da 
Lufthansa em 
risco por um 
só acionista 
MERCADOS 22 e 23 

Governo abre exceções 
e decide alargar lay-off 
simplificado além de julho 
Empresas que nào aderiram ao apoio ou não tenham esgotado 
os três meses poderão continuar a beneficiar deste regime. 
ECONOMIA Reg 

Número de testes à covid-19 
caiu 24% desde a reabertura 
ECONOMIA 10 

Teletrabalho passou 
no teste de emergência 
Duas dezenas de empresas apontam os aspetos positivos e negativos 
da experiência de trabalho remoto durante o período de confinamento. 
PRIMEIRA LINHA 4 a 6 

Radar África 

Para o Norte 
de Moçambique 
com armas 
e em força 
Instituto fundado por 

Tony Blair defende que 
extremismo islâmico 

só se combate com a 
mobilização de forças 

militares. 
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DISTRIBUIÇÃO 

Mercadona 
testa o gosto 
aos lisboetas 

A retalhista vai replicar em Lisboa o 
laboratório de Matosinhos para conhecer 
os hábitos do consumidor. Investimento 
de oito milhões leva sede para Gaia. 

Sagres ou Super Bock? Foi 
com esta comparação tão por-
tuguesa nas cervejas que Ele-
na A 'dana brincou com a ne-
cessidade de criar em Lisboa 
um laboratório semelhante ao 
que funciona em Matosinhos 
para conhecer as preferências 
dos clientes e detiniros produ-
tos a vender, desde a comida 
aos detergentes. Notando que 
cm Espanha 20% do sortido é. 
adaptado a cada região. a dire-
tora internacional de relações 
externas da Mercadona frisou 
que "pode haver gostos cl ist i a-
tos" nacapital, onde a retalhis-
ta prevê chegar em 2022. 

Três anos antes dc abrir os 
primeiros supermercados des-
te lado da fronteira, em julho 
dc 2019, a retalhista espanho-
la começou a estudar oshábi-
tos

 
 dos portugueses no Chama-

do Centro de Coinovação ma-
osi nhense, com cerca de mil 

metros quadrados. Mesmo as-
sim, poucas semanas depois 
das inaugurações teve de me-
xer na oferta porque, presen-
cialmente ou nas redes sociais. 
os cl lentes já estavam a pedir 
-que as prateleiras tivessem 
mais artigos semelhantes aos 
das lojas espanholas. 

Ainda sem detalhes sobre 
a localização ou o calendário, 
este é um dos investimentos 
que vai replicar na região de. 
Lisboa. A par das lojas, um dos 
maiores será num bloco logís-
tico de 500 mil metros qua-
drados, totalmente automati-
zado e preparado para quan-
do tiver 150 lojas no país, que 
será dez vezes maior que o da 
Póvoa de Varzim com que ar-
rancou as operações em Por—
tugal. Até dezembro vai somar 
1.500 trabalhadores e 20 lojas 
nos distritos de Viana cio Cas-
telo, Braga, Porto e Aveiro,  

num investimento acumulado 
de 360 milhões dc euros. 

"Devíamos começar a 
istruir [(..) segundo bloco lo-

gístico] já este' ano, mas ainda 
não encontrámos um terreno. 
E u ma dimensão enorme para 
a escala de Portugal. Vai servir 
também a zona centro,oAlen-
tejo, o Algarve e dar apoio a Es-
panha porque muitas merca-
dorias entram [na Europa] 
através dos portos port ligue 
ses", referiu Elena Aldana du-
rante unia visita aos novos es-
critórios de oito milhões de eu-
rosem Gaia, que vão servir de 
"laboratório" para Espanha e 
para onde mudou a sede social 
após desocupar o imóvel que 
tinha arrendado na zona da 
Boavista, no Porto. • 

ANTÓNIO LARGUESA 

SORTIDO 
Cerca de 20% 
da oferta disponível 
nas prateleiras das 
lojas espanholas 
é diferente de região 
para região. 

EMPREGO 
A Mercadona vai 
chegar ao final deste 
ano com 1.500 
empregos e 360 
milhões de euros 
investidos no país. 
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passam uma mensagem confusa e 

contraditória quanto ao modo como devemos 

encarar o descon namento. O que se 

esperava era um anúncio sóbrio das novas 

possibilidades, um convite à reactivação da 

vida normal, mas com moderação e com 

cuidado. Quando a toda a hora e em qualquer 

esquina se deixam ou se fazem entrevistar, 

esses altos dignitários criam e corroboram a 

ideia de uma falsa normalidade e dão 

pretextos aos mais recalcitrantes. Podem até 

repetir o mantra dos bons conselhos, mas a 

liderança faz-se pelo exemplo, não 

exactamente pela palavra. Em suma, o 

arranque do descon namento foi muito mal 

gerido e só pôde aguentar-se sem críticas por 

causa do efeito da 

anestesia geral a 

que nos querem 

submeter. 

 

3. O excesso de 

con ança 

municiado pela teia 

do silenciamento e 

pela ausência de 

crítica levou à 

prática de dois 

erros crassos na 

semana que 

passou. Um foi a já 

referida “cimeira 

do futebol”, que 

ultrapassa todos os 

níveis de 

sensibilidade, bom 

senso e até respeito. 

Nada contra a Liga 

dos Campeões em 

Lisboa, desde que 

cumpra as regras 

do “bom” 

descon namento; 

mas um país que 

Em vez da vacina, levámos com uma anestesia

1.
 Esperávamos uma vacina e saiu-nos 

uma anestesia. Para a liberdade de 

um povo, tão mau como o estado de 

emergência só o estado de letargia. 

Os sinais de que vivemos em estado 

de anestesia política, largamente 

potenciado pela pandemia e 

oportunamente aproveitado pelos 

mais lestos protagonistas políticos, 

são muitos e variados. Esta letargia 

política é malsã, debilita muito a democracia e 

pode, no futuro, abrir a porta a caminhos 

perigosos. A democracia nunca está garantida; 

os desígnios políticos de Morfeu são ínvios. 

 

2. O entorpecimento político — promovido 

pelo primeiro-ministro mas infelizmente 

também induzido pelo Presidente da 

República — visou, em primeiro lugar, que 

ninguém pudesse criticar a gestão “sanitária” 

da pandemia. E, por isso, andámos há 

semanas e semanas a contemporizar com o 

agravamento da situação em Lisboa e Vale do 

Tejo e a fechar os olhos às dezenas de sinais 

errados e contraditórios que nos são dados 

pelos mais altos responsáveis políticos. Nos 

últimos dias, muito por obra da imprensa 

internacional, da posição de vários Estados 

europeus e do erro crasso da “cimeira” 

comemorativa da Liga dos Campeões, o 

panorama mudou ligeiramente. Mas o 

condicionamento imposto pela indução do 

adormecimento, mesmo assim, tem calado 

muitas das críticas. Ao contrário do que 

alguns procuram indiciar, o problema não 

está na estratégia de descon namento, que 

porventura até peca por escassa (como tão 

bem tem sido observado na área educativa). O 

problema está na comunicação e na 

mensagem que o Governo quis fazer passar. 

Primeiro, procurando aproveitar 

politicamente um alegado sucesso português 

— a célebre tese do “milagre” —, que, em rigor, 

não existe nem existiu. Tivemos uma 

prestação mediana que compara bem com os 

casos mais negativos, mas não um “milagre”. 

Segundo, criando excepções 

incompreensíveis como as que foram dadas à 

CGTP e ao PCP ou a das manifestações 

anti-racismo (por mais justas que fossem). 

Houve sempre um duplo padrão e, em sede 

de credibilidade e autoridade moral, isso é 

fatal. Quem está em casa e fez um esforço 

descomunal para cumprir as regras, não 

compreende nem aceita os tratamentos de 

favor, aliás nunca justi cados. Terceiro, 

porque tanto o primeiro-ministro como o 

Presidente da República se desdobraram em 

incontáveis números mediáticos (idas a 

restaurantes, a praias, a mercados, a 

mergulhos, a espectáculos, a concertos) que 

vive um transe de crise sem paralelo não é 

dado a excitações nem a vibrações. Outro foi a 

deriva populista nacionalista do Governo — e, 

em particular, do ministro malhador Santos 

Silva — quanto às restrições à liberdade de 

circulação dos portugueses em alguns países 

europeus. Por um lado, nenhum país 

condicionou directamente a entrada de 

portugueses enquanto tais; mas de todos os 

nacionais provenientes de países com certos 

índices. Por outro, Portugal, contra as 

indicações europeias e por vontade unilateral, 

mantém fechadas as suas fronteiras com 

Espanha (por vontade unilateral porque a 

Espanha já abriu as restantes fronteiras). Não 

pode, por isso, dar lições a ninguém quanto 

ao cumprimento dos critérios europeus. 

Finalmente, porque o problema não está 

necessariamente nas decisões desses países, 

mas na persistência das taxas de novas 

infecções. As agências e os turistas vão olhar 

O arranque do 
desconfinamento 
foi muito mal 
gerido e só pôde 
aguentar-se sem 
críticas por 
causa do efeito 
da anestesia 
geral a que  
nos querem 
submeter

Eurodeputado (PSD). Escreve à terça-feira 
paulo.rangel@europarl.europa.eu

para os números; não para as decisões 

formais. A solução não é, por isso, fazer 

bravatas nacionalistas provincianas e 

bacocas, mas trabalhar para baixar o número 

de novas infecções.   

 

4. Mesmo depois da meia “inversão” política 

de ontem, não pode ser saudável uma 

democracia em que o primeiro-ministro 

ocupa molecularmente todo o espaço 

televisivo e noticioso. Ocupa larga e 

despudoradamente os ecrãs e as páginas reais 

ou digitais dos jornais. Desde que fomos 

assolados pelo coronavírus, António Costa dá 

entrevistas de fundo e de ocasião; faz visitas e 

conferências de imprensa todos os dias. Vai 

da rádio ao restaurante, da televisão à praia, 

do Conselho Europeu ao Campo Pequeno. E 

não há sítio onde vá nem esquina em que se 

esconda em que não surjam microfones e 

câmaras. Quando se julgava que ninguém 

podia ombrear com a omnipresença 

mediática de Marcelo, António Costa 

conseguiu levar-lhe a palma. A sua presença 

mediática tornou-se viral e ocupa, 

“bigbrotherianamente”, todo o espaço 

comunicacional. A propaganda socrática era 

claustrofóbica. A propaganda “costista” é 

mor na democrática da mais pura: anestesia 

e hipnotiza. 

Estamos a chegar a uma altura em que já 

não basta criticar aguda e pontualmente a 

gestão da crise e apresentar ordeira e 

construtivamente políticas alternativas. É 

preciso fazer algum barulho e até dar um ou 

outro abanão. Não podemos viver em 

anestesia democrática até que apareça a 

vacina. O destino da democracia não pode ser 

o da bela adormecida.

NUNO FERREIRA SANTOS

Paulo Rangel
Palavra e Poder

Necessidade de reabrir as 
escolas Os alunos e os pais  
têm muito a agradecer a 
Aguiar-Conraria, Homem Cristo, 
Susana Peralta, J.M. Tavares e 
tantos outros. Estão cheios de 
razão; precisam do nosso apoio

MNE Santos Silva No COREPER de 
ontem, foi a (falta de) posição 
de Portugal que impediu que o 
Conselho aprovasse a 
declaração sobre a 
Conferência sobre o Futuro da 
Europa. Palavras para quê? 
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