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Novo ano letivo entre 14 e 17 de setembro 
GOVERNO O Primeiras cinco semanas para recuperar matéria AMIANTO O  Remoção em 578 escolas 

PORMENORES 

-7 

fp 

António Costa e Tiago Brandão Rodrigues anunciaram as novidades na Escola Secundária da Ramada, Odivelas 

Escola fecha em Almada 
A Escola Secundária Anselmo 
de Andrade, em Almada, fechou 
ontem e foi desinfetada depois 
de uma funcionária ter sido dia-
gnosticada com Covid-19. 

Testes no infantário 
Os testes a 23 crianças de um 
infantário do Fundão que foi en-
cerrado deram negativo. Falta 
ainda testar mais 43 crianças e 
dezenas de funcionários. 

Estudante isolado 
Um aluno do Politécnico de Por-
talegre instalado na residência 
para estudantes acusou positi-
vo após ter estado em Lisboa. 
Está em isolamento. 

tio 
te 

a 

e O próximo ano letivo começa 
entre 14 e 17 de setembro, 
anunciou ontem o ministro da 
Educação, sublinhando que as 
primeiras cinco semanas vão 
servir para a "recuperação e 
consolidação da aprendiza-
gem". Tiago Brandão Rodrigues 
falava na Escola Secundária da 
Ramada, Odivelas, no lança-
mento de um programa de 60 
milhões de euros em fundos co-
munitários para remoção de 
amianto em 578 escolas em par-
ceria com as autarquias. O pri - 
meiro -ministro, António Cos-

  

ta, também presente, anunciou 
que o objetivo é "simultanea-
mente remover o problema do 
fibrocimento e atacar a paralisia 
da economia". 

PRIMEIRO-MINISTRO 

COLOCA TRÊS CENÁRIOS 

PARA PRÓXIMO ANO LETIVO 

Em relação ao próximo ano 
letivo, Costa reforçou que "o 
primeiro objetivo é recuperar 
os défices de aprendizagem 
deste ano" e garantiu que ha-
verá "apoios tutoriais ao longo  

de todo o ano, porque importa 
garantir a esta geração que não 
só não perdeu o ano, como, so-
bretudo, não perdeu a oportu-
nidade de aprender". O pri - 
me iro - minis tro deixou em 
aberto três cenários para o pró-
ximo ano letivo. "Estamos pre-
parados para jogar em todas as 
condições: dentro da escola 
sempre que isso for possível, 
fora da escola sempre que for 
necessário, ou combinando 
uma e outra quando assim se 
impuser por razões de saúde 
pública". 

O ministro da Educação anun-
ciou que, esta semana, vai dia-
logar com professores, diretores 
e pais. A Fenprof é ouvida ama-
nhã por videoconferência, ten-
do cancelado um protesto pre-
visto para hoje que tinha sido 
motivado pela falta de diálogo 
do Governo. Mário Nogueira 
afirmou que o calendário para o 
arranque do próximo ano letivo 
"é o normal" e espera respostas 
na reunião. "Vai ser preciso fa-
zer uma gestão diferente dos es-
paços e reforçar o número de 
professores", avisa. • B.E. 
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PRESIDENTE DA COMPANHIA AÉREA NO PARLAMENTO 

• 

Cºkn 

Antonoaldo Neves, presidente-executivo da TAP, esteve ontem no Parlamento. Gestor admite abrir as portas a administradores públicbs na comissão executiva 

TAP pediu ao Estado 
apoio de 1,5 mil milhões 
PAGAMENTO  O Presidente da companhia afirma que não conseguirá pagar o empréstimo no prazo 
VERBA  O Valor do apoio pretendido era superior em 300 mil euros ao máximo imposto por Bruxelas 

RAQUEL OLIVEIRA 

O
presidente-executivo da 
TAP afirmou ontem no 
Parlamento que a empre-

sa não irá conseguir pagar o 
empréstimo do Estado de até 1,2 
mil milhões de euros em seis 
meses. Isto no mesmo dia em 
que o Governo denunciou que a 
gestão da companhia pediu um 
valor acimado montante máxi-
mo acordado 

''com Bruxelas 
como ajuda de 
emergência. O 
CM apurou 
que o valor solicitado foi de 1,5 
mil milhões de euros. 

Antonoaldo Neves disse aos 
deputados que a gestão da TAP 
admite a entrada de um elemen-
to indicado pelo Estado para a 4, 
comissão executiva. "Mas vai 
ter que sentar à mesa, discutir, 

. tomar decisões difíceis", avisou. 

• 

Já sobre o financiamento públi-
co, foi claro: "É óbvio que nós 
não temos condições de pagar a 
dívida daqui a seis meses." 

A Comissão Europeia aprovou 
o apoio do Estado português 
mas na condição da transporta-
dora devolver o empréstimo em 
seis meses ou apresentar um pla-
no de restruturação. Antonoaldo 
Neves salientou que "a empresa 

está sobrevi-
vendo", sen-
do que vai 
aderir em ju-
lho ao novo 

modelo de layoff. . -

 

Também no Parlamento, já 
depois de Antonoaldo Neves fa-
lar, o novo secretário de Estado 
do Tesouro, Miguel Cruz, expli-
cou aos deputados que "a TAP 
formalizou, no dia 1 de junho, 
um pedido de auxílio de EStado 
ao qual atribuiu um elevado 

Supremo aceita 
ação cautelar para 
travar ajuda pública 

0 O Supremo Tribunal Ad-
ministrativo admitiu a 
providência cautelar da 
Associação Comercial do 
Porto para impedir a inje-
ção de 1,2 mil milhões de 
euros naTAP e vai pedir ao 
Governo documentos, "até 
agora não públicos".. On-
tem, também a AHETA, 
que representa os hotelei-
ros algarvios, veio declarar 
oapoio publico à provi-
dência intentada pelos co-
merciantes do Norte e de-
fendeu um plano alternati-
vo de viabilização da TAP.  

sentido de urgência". "O Estado 
trabalhou no sentido de escruti-
nar o valor constante desse pe-
dido, tendo concluído por um 
valor menor." A gestão da TAP 
queria uma ajuda, apurou o CM, 
300 mil euros acima clo valor de 
1,2 mil milhões. 

O dinheiro só deverá chegar à 
TAP quando acionistas privados 
e Estado chegarem a acordo em 
relação a duas questões financei-
ras. Segundo o 'Eco', há um 
empréstimo obrigacionista de 
90 milhões, que se vence em 
2026, que o Governo quer ver 
transformado já em capital, e 220 
milhões de euros que deveriam 
ser devolvidos aos acionistas em 
caso de nacionalização, algo a 
que o Executivo se opõe. 

Entretanto, a Moody's voltou a 
baixar o rating da TAP, atirando-
-a para o 99  riível de 'lixo' e com 
"perspetiva negativa". er 

COMPANHIA AI ADERIR 
AO NOVO MOD ELO 
DE LAYOFF EM JULHO 
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DINHEIRO DO  ESTADO 

TAP ADMITE 
QUE  NÃO 
PAGARÁ, 
EM 6 MESES 
P.28 

NOVOS HORÁRIOS P.12 E 13 

Híperes alertam para 
risco de concentração 

SUBStDIOS P.30 

Marcelo veta apoio 
a sócios-gerentes 

APANHADO P.18 

Furtos no aeroporto 
tramam árbitro de futebol 

GOLPE DE 631 MIL EUROS P.48 

Condenada a nove anos 
por inventar grávidas 

PIA  

Azevedo Pinho 
&Jesus, L.da. 

•~1d4i d,r cnwo. ,flkt.115 

• -- • 

COMPRAMOS 
VENDEMOS 
OURO É SEMPRE 

• 
Rua do Ouro lAurea). 161. 1100-062 LISE30A 

E-MAIL, geralfaapj.com.pi 

Tels.: 21 321 93 35 - 21 321 93 46 

www.azevedopinho.pt 

REVELAÇÃO DE PROSTITUTA  P.19 

SEXO ORAL 
A JUIZ DÁ 

INQUÉRITO 
NA JUSTIÇA 

Ana 
Loureiro 
contou no 
Parlamento 
hábitos de 
magistrado 

2.a ENTREGA 

SÁBADO, DIA 27 

Grehador 28 cm 

26,99 - 4.759r 

c oznh a  rN. ro: 
R 0 

QUARTA-FEIRA 24/06/2020101ÁRIO C 1.20 (C/IVA) 

www.cmionnalpt 

CORREIO 
DIRETOR" EGIIDRIAI.: OCTAV10 RIBEIRO 
011I-GERAIS EDR. ADJS: ARMANDO ESTEVES PEREIRA E ALFREDO LEITE da manhã 
DIRETOR-EXECUTIVO: CARLOS RODRIGUES DIR.-ADJUNTOS: JOSÉ CARLOS CASTRO E PAULO JOÃO SANTOS 
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P.14 

         

         

     

• 

   

FC PORTO 4 O BOAVISTA P.6 E 7 

LIDER 

    

ISOLADO EM NOITE 
DE S. JOÃO 

  

49stkçAki's' 
ç\-/ItAvqw£s 

 

paunetog 

  

   

    

ix 

Bne 
7 1NQ; 

100,  BENFICA 3 I 4 SANTA CLARA P.4 E 5 

AGU 
SEM ASAS E LAGE 
PERDE A CABEÇA 

Á 

 

1 

 

1 

 

1  • 

 

1 

   

1 

    

     

À 

  

L 

  

         

            

                

DOR LEVA MULTIDÃO 
A ÚLTIMO ADEUS AO ATOR 
EM CASCAIS P.8 A11 

"A TVI DISSE QUE A PARTIR DO FIM 
DO ANO IA FICAR SEM TRABALHO" 

ASSOCIAÇÃO ATACA PAGAMENTO DE TAXA 

BANcA sAcA ?os 

285 Kl LHO S 
'LUVAS!  ni3O2  'aaCgi5DI 

CLIENTES

 

ol s 
de cada contrato 

m média 
6 € ê 

DE CREDITO  
O NO EMPRÉSTIMO

 

compra 
de casa, fatura 
total chega 
a 954 euros P.27 

EM 
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DEVE VERBAS EM OVAR 
A Segurança Social ainda 
deve pagamentos a cidadãos 
impedidos de laborar entre 
18 de março e 17 de abril devi-
do ao cerco sanitário-de Ovar, 
mas a outros já vem pedindo 
devoluções, revelaram on-
tem trabalhadores e partidos. 
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Participação 

67,2% 
Isabel dos 
Santos ainda 
controla a 
maioria do ca-
pital da em-
presa através 
da Winterfell. 

• 

POSSÍVEL NACIONALIZAÇÃO 

Estado 'salva' Efacec 
GARANTIA Governo promete "todas as medidas 
necessárias" para assegurar futuro da empresa 

WILSON LEDO 

Governo definiu ontem a 
Efacec como uma "empresa 
estratégica" e garantiu que 

adotará "todas as medidas necessá-
rias" para proteger a companhia 
controlada por Isabel dos Santos. A 
posição foi ontem assumida pelo 
secretário de Estado da Economia, 
João Neves, no Parlamento. O go-
vernan te recordou que não há capi-
tal público na mesma. "No momen-
to presente", ressalvou. 

Embora sem nunca referir direta-
mente uma nacionalização, esse 
poderá ser um dos caminhos para a 
empresa de tecnologia. PCP e o 
Bloco de Esquerda já assumiram a 
vontade de que a Efacec seja inte-
grada na esfera pública. Também o 
Sindicato dos Trabalhadores das 
Indústrias Transformadoras e 
Energia já exigiu a nacionalização e 
pediu ao Governo a proteção dos 
empregos. 

O presidente-executivo da Efa-
cec, Angelo Ramalho, confirmou na 
semana passada que a empresa re-
cebeu "cerca de 30 manifestações 
de interesse" para a compra da par-
ticipação da filha do ex-presidente 
angolano. A venda foi impulsiona-
da pelo escândalo Luanda Leaks, 
que revelou que a empresária terá 
feito transferências de milhões para 
paraísos fiscais. O caso provocou, 
segundo Ângelo Ramalho, um 
"bloqueio bancário" na Efacec. • 
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NOVA ALTERAÇÃO 

Governo vai 
manter layoff 
mais tempo 
a  As empresas que não re-
correram ao layoff simplifi-
cado ainda podem pedir o 
apoio até dia 30 e prolongá-
-lo até ao máximo de três 
meses, segundo o diploma 
que estabelece a prorrogação 
da medida anunciada pelo 
Governo. O decreto-lei fixa 
que o layoff simplificado, 
que inicialmente terminava 
em 30 de junho, "produz 
efeitos até 30 de setembro": 
as empresas que não tenham 
ainda aderido ao apoio ou 
que não tenham esgotado os 
três meses da medida vão 
poder continuar a beneficiar 
desteregime. • 

Ministra Ana Mendes Godinho 
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SEGURANÇA SOCIAL 
PROTESTO NA SEDE 
Os trabalhadores do Instituto 
da Segurança Social reúnem-se 
hoje em plenário na entrada do 
edifício sede para "denunciar a 
falta de condições de seguran-
ça no local de trabalho'. 

Página 7



A8

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 18,66 x 29,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87194354 24-06-2020

f 
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Antonoaldo Neves defendeu a gestão da companhia aérea nos últimos quatro anos 

TAP. Privado já admite 
incluir Estado na 
comissão executiva 

Antonoaldo Neves admitiu que precisa do empréstimo do Estado e que 
não vai conseguir pagá-lo a tempo de evitar reestruturação da empresa. 

1 try• r 1 f c- , • 

f < I i r r i c-  • 

.1 

3-U 

JOÃO AMARAL SANTOS 
joao.santos@ionlíne.pt  

Antonoaldo Neves, presidente 
da comissão executiva da TAP, 
foi ao Parlamento deixar duas 
certezas: a TAP precisa do 
empréstimo do Estado para 
sobreviver à crise e não terá con-
dições para pagá-lo no prazo de 
seis meses - o que permitiria à 
companhia aérea evitar um pla-
no de reestruturação que obri-
gará à redução de rotas, frota e 
postos de trabalho. 

Esta posição obriga o acionis-
ta privado a aceitar as condições 
que o Governo impôs para liber-
tar o empréstimo de até 1,2 mil 
milhões de euros. E Antonoal-
do Neves até já admite incluir  

um representante do Estado na 
comissão executiva da compa-
nhia aérea. 

Na comissão parlamentar de 
Economia, Inovação, Obras Públi-
cas e Habitação, Antonoaldo 
Neves rejeitou as acusações de 
má gestão antes da covid-19, 
defendendo que a companhia 
aérea não teria sobrevivido à 
crise caso não tivessem sido fei-
tos os investimentos dos últi-
mos quatro anos como, por exem-
plo, a renovação da frota ou o 
aumento de rotas (nomeada-
mente para os Estados Unidos). 

EMPRÉSTIMO AGUARDA ACOR-

DO Recorde-se que o Governo 
já recebeu luz verde da Comis-
são Europeia para fazer um  

empréstimo de até 12 mil milhões 
de euros à TAP e está prepara-
do para injetar cerca de mil 
milhões de euros na empresa 
até ao final do ano (o Orçamen-
to Suplementar de 2020 inclui, 
aliás, uma verba de 946 milhões 
de euros para esse efeito). 

Porém, esta injeção ainda não 
foi concretizada, uma vez que 
prosseguem as negociações entre 
a TAP e o grupo de trabalho 
nomeado pelo Governo, lidera-
do pelo agora secretário de Esta-
do das Finanças, João Nuno 
Mendes, sobre as condições do 
empréstimo. 

O ministro Pedro Nuno San-
tos já esclareceu que o dinhei-
ro a emprestar à TAP só será 
libertado depois de as condi-

 

BRUNO GONÇWYES 

ções definidas pelo Executivo 
de António Costa serem aceites 
pelo acionista privado - a Atlan-
tic Gateway (de David Neele-
man e Humberto Pedrosa). E 
embora não se conheçam quais 
são essas condições, é certo que 
oobjetivo do Governo passa por 
garantir que o Estado passará 
a ter uma palavra a dizer sobre 
a gestão desse dinheiro e da pró-
pria empresa. 

ESTADO NA COMISSÃO EXECUTI-
VA Ao que parece, as posições 
parecem agora estar mais pró-
ximas: Antonoaldo Neves admi-
tiu disponibilidade para aceitar 
um membro indicado pelo Esta-
do - que, atualmente, só tem 
presença no conselho de admi-
nistração - na comissão execu-
tiva da empresa. 

"A Comissão Executiva está 
disponível para ter um mem-
bro indicado pelo Estado", dis-
se Antonoaldo Neves, conside-
rando-o até uma opção "produ-
tiva", tendo em conta o seu 
estatuto de maior acionista da 
empresa (com 50%). 

O responsável disse que, caso 
isso se concretize, o Estado "vai 
ter que sentar à mesa, discutir, 
tomar decisões difíceis". "Não 
tem nenhum problema traba-
lhar com pessoas que querem 
obem da TAP", afirmou. 
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• 

Aulas presenciais 
no mês de setembro 

PORTUGAL O Governo está a tra-
balhar no sentido dc iniciar as 
aulas presenciais entre 14 e 17 
de setembro. A confirmação foi 
feita pelo ministro da Educação, 
Tiago Brandão Rodrigues, duran-
te uma visita a uma escola em 
Odivelas. O objetivo é que "em 
setembro o ensino presencial 
possa ser possível c perene", 
adiantou. AS primeiras cinco 
semanas deverão ser dedicadas 
à recuperação dc aprendizagens. 
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Donos de bares elogiam 
secretário de Estado 
e criticam Governo 

A mensagem do Governo é dúbia. Se, por um lado, o Conselho 
de Ministros decidiu restringir o consumo de álcool e manter os bares 
fechados, por outro, o secretário de Estado da Educação da Juventude 
admitiu a abertura de bares para controlar ajuntamentos. 

• 
• r 

ft
~ V5S4 

João Paulo Rebelo disse que abertura dos bares pode ser benéfica. Algo que o Governo não permite BRUNO GONÇALVES 

PEDRO ALMEIDA 
pedro.almeida@jonline.pt  

Poucas horas depois de o Conse-
lho de Ministros ter tomado uma 
posição clara e o primeiro minis-
tro ter anunciado as novas medi-
das de restrição na região de Lis-
boa devido à covid-19 - determi-
nando o fecho de espaços que 
vendam álcool à noite -, o secre-
tário de Estado da Juventude e 
do Desporto, João Paulo Rebelo, 
veio a público admitir a reaber-
tura gradual de bares, com o obje-
tivo de conseguir um maior con-
trolo dos mais jovens. Num Gover-
no a duas vozes, esta última versão 
foi a que mereceu aplausos tan-
to da Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares de Por-
tugal (AHRESP) como da Asso-

  

ciação de Discotecas de Lisboa. 
Ao i, Paulo Dâmaso, vice-presi-
dente da AHRESP e administra-
dor do grupo I( explicou que as 
palavras de João Paulo Rebelo só 
vêm reforçar que não é possível 
confinar os jovens - ainda menos 
quando estamos muito perto das 
férias escolares, que começam já 
na sexta-feira, dia 26. 

"As declarações do secretário 
de Estado estão em linha com 
uma evidência, ou seja, é uma 
utopia pensar que os jovens vão 
continuar confinados. Faz parte 
da essência da juventude a neces-
sidade de conviver. Vejo, através 
desse comentário do secretário 
de Estado, a abertura de uma 
janela que me parece evidente. 
Fala-se em medidas para preve-
nir ajuntamentos de jovens, mas  

as nossas forças de segurança, 
ainda mais numa altura em que 
estamos perto das férias escola-
res, não vão ter a capacidade de 
evitar a multiplicação deste tipo 
de situações. Vão ser situações 
diárias e não se pode tapar o sol 
com a peneira", confessou. 

A mesma linha de raciocínio é 
transmitida por José Gouveia, da 
Associação de Discotecas de Lis-
boa e do grupo JNcQUOI, que 
admitiu ao i que o Governo, nes-
ta altura, está a ter um compor-
tamento "bipolar" devido à difí-
cfi gestão da situação que se está 
a viver em Lisboa e Vale do Tejo, 
com centenas de casos diários de 
covid-19. 

"Nós somos parte da solução e 
não parte do problema. Efetiva-
mente a reabertura dos bares e  

das discotecas iriam controlar 
estes ajuntamentos descontrola-
dos. Podemos fazer, dentro dos 
nossos espaços, um controlo que 
não é feito. Mas ninguém pense 
que vão conseguir manter os jovens 
em casa, principalmente agora 
com o início das férias de verão e 
com as deslocações para o Algar-
ve em massa", atirou, reforçando 
que manter o encerramento dos 
espaços está a entrar numa situa-
ção "incomportável". "Há espaços 
que já ponderam abrir insolvên-
cia e falência das empresas, por-
que não conseguem suportar mais 
tempo este silêncio por parte do 
Governo e a ausência de apoios. 
Se estamos condenados a ficar 
fechados, então tem de haver 
apoios nesse sentido", concluiu. 

Confrontado pelo i com as decla-
rações de João Paulo Rebelo, con-
trárias à posição do Governo, o 
Ministério da Educação defendeu 
oficialmente que não lhe cabe 
"tomar qualquer posição sobre o 
assunto". E justificou que o que o 
secretário de Estado pretendia era 
comentar uma proposta da JSD. 
Assim, o Ministério da Educação 
reitera que a posição oficial do 
Governo não é a que resulta das 
declarações de João Paulo Rebe-
lo, mas sim a que saiu do Conse-
lho de Ministros: "As decisões de 
restrições às diversas atividades 
são tomadas em Conselho de Minis-
tros, acompanhadas pelos pare-
ceres das autoridades de saúde". 
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•

Covid-19. Lisboa 
ultrapassa hoje 
o Norte no número 
de infetados 
A região detetou 11 mil casos desde o início do desconfinamento 
/ Nas duas últimas semanas houve 325 novos casos a nível nacional de jovens 
entre os 10 e os 19 anos / Acima dos 80 anos registaram-se 376 novos 
contágios // Reino Unido pondera colocar passageiros oriundos de Portugal 
em quarentena. Medida pode ser catastrófica para o Algarve // PÁGS. 2-4 

GUERRA ENTRE AUTARCAS 
DE OVAR E LISBOA 

Salvador Malheiro teme pela "segurança e proteção de todos os 
munícipes de Lisboa, perante tamanha falta de liderança, anojo e 

coragem do seu Presidente de Câmara (que não é de Lisboa)" 
Medina diz que Malheiro estava com saudades do palco mediático 
\ Figuras do PSD e Rui Moreira solidarizaram-se com Malheiro 

//  PÁGS. 6-7 

• 

( 

• 

André  Ventura leva 
Maria Vieira à manifestação 
O líder do Chega afirma que se demarca 
"de todos os movimentos violentos,  s rsivos 
que riào respeitem a democracia",, 
respondendo a Mário Machado //má 

ATAQUES ENTRE GRUPOS DE MÉDIA 

is  DIREITO DE RESPOSTA DE OCTÁVIO RIBEIRO // PÁG. 32 

o 

150 C // Quarta-feira, 24 junho N2U // Ano 11 // Diário // Nú 3237 // Diretor. Mario Rarnires // Dir. azoe.: \fitar Bainho // Dic exec. ac4unto: Jose Cabrita Saraiva // Subdir. exec.: MartaF.Reis // Dir. de arte: Francisco Alves 

Empresários 
da noite elogiam 
secretário 
de Estado 
da Juventude 
H PÁG. 8 

Marcelo veta 
diploma que 
alarga regras 
do layoff aos 
sócios-gerentes 
// PÁG. 9 

Segurança 
e Brexit 
originam boom 
de imigrantes 
em 2019 
// PÁG. 10 

O fim da Casa 
Aleixo e Galiza 
também 
a caminho 
da insolvência 
// PÁGS. 20-21 

1500 
trabalhadores 
de fábrica alemã 
infetados 
com covid-19 
// PÁG. 14 
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Governo 
garante 
que tudo 
fará para 
"proteger" 
Efacec 

João Neves fala de 
"empresa estratégica" 
para o país. 

O secretário de Estado Adjunto 
e da Economia, João Neves, afir-
mou ontem no Parlamento que 
a Efacec "é uma empresa estra-
tégica" para o país e o Governo 
adotará "todas as medidas neces-
sárias" para a proteger". 

O governante falava no âmbito 
da audição na comissão de Orça-
mento c Finanças, onde se deba-
teu o Orçamento do Estado Suple-
mentar para 2020, e respondia 
ao deputado do Bloco de Esquer-
da, Jorge Costa, que questionou 
se este documento continha algu-
ma provisão para salvar a empre-
sa de engenharia. 

João Neves recordou que "a 
empresa é exclusivamente priva-
da" e que "não há nenhuma inter-
venção pública no capital desta 
empresa no momento presente". 
Embora sem falar em nacionali-
zação - possibilidade que já foi 
proposta pelo PCP e é também 
defendida pelos trabalhadores -
, o secretário de Estado Adjunto 
e da Economia admitiu o incó-
modo com a atual estrutura socie-
tária da Efaccc, detida em 70% 
por empresas do universo da polé-
mica empresária angolana Isa-
bel dos Santos. 

"É óbvio que temos claro e pre-
sente que, em função das ques-
tões associadas a mais de 70% do 
capital da Efaccc nós temos uma 
preocupação adicional com esta 
empresa", afirmou João Neves. 

Na véspera, o Sindicato dos Tra-
balhadores das Indústrias Trans-
formadoras e Energia (Site-Nor-
te) voltou a exigir a nacionaliza-
ção da Efacec, de forma a colocar 
a empresa "ao serviço do país", e 
garantir a manutenção dos pos-
tos de trabalho. 

- Todo° país concorda que a Efa-
cec é uma empresa estratégica, 
altamente tecnológica e essen-
cial para Portugal. Exigimos que 
o Governo proceda ao controlo 
público do grupo Efacec e à sua 
integração no setor empresarial 
do Estado", afirmou o sindicato 
através de um comunicado. 
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Marcelo veta 
mais apoios 
a gerentes 
de empresas 

Presidente questiona 
constitucionalidade 
face à "lei-travão" 

ORÇAMENTO  O presidente 
da República vetou o diplo-
ma do Parlamento que alar-
ga o apoio social extraordiná-
rio aos gerentes de micro e 
pequenas empresas e em-
presários em nome indivi-
dual, invocando dúvidas de 
constitucionalidade relati-
vamente à "lei-travão". 

Na carta enviada ao Parla-
mento, publicada no portal 
da Presidência da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa re-
feriu que "esse alargamento 
- aliás socialmente relevan-
te - tem suscitado, todavia, 
dúvidas de constitucionali-
dade, por eventual violação 
da 'lei-travão', ao poder en-
volver aumento de despesas 
previstas no Orçamento de 
Estado para 2020, na versão 
ainda em vigor". 

GOVERNO DECIDIRÁ 
O chefe de Estado conside-
rou que "a proposta de lei do 
Orçamento Suplementar 
para 2020, que está a ser dis-
cutida na Assembleia da Re-
pública, pode, porventura, 
permitir ultrapassar essa ob-
jeção de constitucionalida-
de", e realçou que "o prazo 
para apresentação de propos-
tas de alteração, de molde a 
serem objeto de debate e vir-
tual aceitação pelo Governo, 
só termina amanhã [esta 
quarta-feira]". Aliás, o BE 
comprometeu-se já a incluir 
nas propostas de alteração na 
especialidade o alargamento 
do apoio. "A não promulga-
ção deste diploma por parte 
do senhor presidente da Re-
pública é incompreensível", 
disse a Confederação Portu-
guesa das Micro, Pequenas e 
Médias Empresas. 

No caso do apoio a sócios-
-gerentes, a medida extraor-
dinária tinha sido apresenta-
do pela Comissão de Econo-
mia, com base em projetos 
de lei do PSD, do PEV e do 
PAN, e acabou por ser apro-
vado por uma coligação ne-
gativa, a 28 de maio, com a 
oposição do PS e do PAN e 
votos favoráveis das restan-
tes bancadas. • 
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PCP mantém 
Avante mas vai 
"pesar" os moldes 

Comunistas apoiam restrições na Grande Lisboa 
e, tal como o BE, pedem mais transportes 

João Vasconcelos 
e Sousa 
joao.sousa@ext.jn.pt 

DESCONFINAMENTO  O presi-
dente da República recebeu 
ontem PS, PSD, BE e PCP em 
Belém para debater a crise sa-
nitária, o Orçamento Suple-
mentar e o Programa de Esta-
bilidade Económica e Social. 
Bloquistas e comunistas rei-
vindicaram políticas públicas 
para conter a pandemia; Jeró-
nimo de Sousa garantiu que a 
Festa do Avante se vai reali-
zar, mas que o PCP irá "pesar 
e bem as circunstâncias" em 
que o evento decorre. 

O secretário-geral comunis-
ta lembrou "pela enésima 
vez" que "a festa está marca-
da desde o ano passado". O 
PCP está "a pensar realizá-la", 
reiterou, embora "acompa-
nhada naturalmente de uma 
avaliação das circunstâncias" 
devido às restrições que o Go-
verno anunciou, na segunda 
feira, para a Grande Lisboa. A 
Festa está marcada para 4, 5 e 
6 de setembro, no Seixal. 

Jerónimo revelou que o 
PCP "acompanha" as novas 
medidas de combate à pande-
mia. No entanto, além da ne-
cessidade de se "perseguir os 
focos" de infeção no terreno, 
considerou ser importante 
que o Governo resolva "o pro-
blema" da falta de oferta de 
transportes públicos - uma 
falha que Costa já reconhe-
ceu existir. 

Catarina Martins, lider do 
BE, lembrou que os novos  

surtos têm aparecido em pro-
fissões muito expostas ao ví-
rus. Assim, defendeu não se 
poder olhar para os infetados 
como uma questão "de res-
ponsabilidade individual", 
reivindicando politicas públi-
cas que protejam as pessoas 
no trabalho, transportes e ha-
bitação. 

Catarina também se com-
prometeu a incluir o alarga-
mento do apoio aos sócios-
-gerentes das micro e peque-
nas empresas - ontem veta-
do pelo presidente - nas pro-
postas de alteração na espe-
cialidade ao Orçamento Su-
plementar. À hora do fecho 
desta edição, PSD e PS ainda 
não tinham saído das reu-
niões. • 

AINDA CENTENO 

Não adianta pôr 
um "artista" no 
BdP, diz Jerónimo 

jerónimo de Sousa disse 
que o PCP "não acompa-
nha" o projeto de lei do 
PAN que visa impedir a 
ida de Mário Centena 
para governador do Ban-
co de Portugal (BdP). O 
líder comunista diz que 
se devia antes garantir 
que o BdP não será "uma 
sucursal" do Banco Cen-
tral Europeu (BCE). Caso 
contrário, vincou, "bem 
podemos lá pôr um ver-
dadeiro artista, que teria 
sempre de cumprir as 
ordens do BCE". 

E r• 

rt 

4 

• 

• 

PCP tem "sentido de responsabilidade", diz Jerónimo 
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Providência eautelar suspende 
injeção de capital na TAP 
Associação Comercial do Porto conseguiu que os tribunais apreciassem argumentos. Empresa 
queria mais 300 milhões do que o Estado pretende injetar. Admite aumentar voos no Porto 

A MARGEM 

Ryanair comenta 
"O dinheiro que o Gover-
no português vai gastar 
na TAP seria melhor dis-
tribuído pelas várias com-
panhias aéreas que ope-
ram em Portugal, em pro-
porção do seu contributo 
para a conectividade do 
país", comentou Michael 
O'Leary. O presidente da 
Ryanair disse ainda que 
"vai ser muito difícil para 
a TAP conseguir cumprir 
com as condições do pro-
grama" acordado com o 
Estado. 

Taxar o combustível 
A Zero - Associação Sis-
tema Terrestre Sustentá-
vel exige que o Governo 
comece a cobrar imposto 
sobre o combustível à 
TAP, estimando que as 
receitas com esta taxa 
possam chegar aos 387 
milhões de euros por 
ano. 

Ana Laranjeira * 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt 

AVIAÇÃO  A Associação Co-
mercial do Porto interpôs 
uma providência cautelar 
para travar a ajuda do Esta-
do à TAP que foi ontem 
aceite pelo Supremo Tribu-
nal Administrativo. AJusti-
ç a vai agora analisar os 
pressupostos da providên-
cia cautelar, o que suspen-
de a ajuda de 1,2 mil mi-
lhões à empresa até que 
haja uma decisão final. 

A Associação Comercial 
avançou na passada sexta-
-feira com o recurso aos tri-
bunais, por considerar que a 
estratégia da TAP privilegia-
va o aeroporto de Lisboa, 
pretendendo com esta me-
dida forçar o Governo a ne-
gociar com a companhia aé-
rea um plano que desse 
maior relevo ao Sá Carneiro, 
no Porto. 

Ontem, o CEO da empre-
sa esteve no Parlamento e 
admitiu que a TAP "obvia-

  

mente" não terá capacidade 
para reembolsar o emprés-
timo estatal em seis meses 
e está por isso já a preparar 
um plano de reestrutura-
ção, conforme o que foi exi-
gido pela Comissão Euro-
peia. Antonoaldo Neves dei-
xou uma garantia: "Temos 
disposição para aumentar a 
presença no Porto e Faro". 

A TAP está a registar per-
das avultados devido à pan-
demia. Semanas com a frota 
de mais de cem aeronaves 
em terra levaram a empresa 
- tal como a maioria das 
congéneres europeias - a 
pedir ajuda. Bruxelas já deu 
luz verde a que o Estado 
português concedesse até 
1,2 mil milhões de emprés-
timo, valor que terá ficado 
aquém do que a companhia 
pediu, ou seja, mais 300 mi-
lhões, segundo o secretário 
de Estado do Tesouro. 

"Óbvio, que não temos 
condição para pagar a dívida 
daqui a seis meses, é sim-
plesmente inviável", afir-

  

mou Antonoaldo Neves. A 
companhia estará já a des-
envolver o plano de reestru-
turação, que deverá ser 
apresentado em três meses. 
"O importante agora é não 
deixar os seis meses passa-
rem[...]. Não podemos ficar 
na situação de ter uma arma 
nuclear na cabeça quando 
for para negociar com a Co-
missão Europeia", acrescen-
tou. 

ROTAS PARA O PORTO 

Em março, a TAP começou 
por cancelar centenas de 
voos para acabar por colocar 
praticamente a totalidade 
da sua frota em terra. Algo 
que também aconteceu em 
abril - mês em que apenas 
realizou voos para as regiões 
autónomas, para repatriar 
portugueses e para ir buscar 
equipamento médico - e 
durante parte de maio. Mas 
no mês passado, a compa-
nhia aérea abriu algumas li-
gações para dar início à reto-
ma da sua operação. O plano  

de retoma de voos tem sido 
criticado por autarcas, so-
bretudo do Norte e, questio-
nado sobre as rotas para o 
Porto, o CEO da transporta-
dora aérea, pediu desculpa 
por não ter "envolvido toda 
a sociedade nessa discus-
são". "Antes da privatização 
a TAP cresceu só 2% no nú-
mero de passageiros no Por-
to. Depois da privatização, 
crescemos 50%. O cresci-
mento foi de 30% nas ou-
tras rotas (que não ponte aé-
rea). O compromisso da TAP 
com todas as regiões, in-
cluindo o Algarve, é grande 
e não abrimos mão de ter 
uma presença", garantiu. 
"Temos disposição para au-
mentar no Porto e Faro", ga-
rantiu ainda. 

O líder da TAP disse ainda 
que a comissão executiva 
está de "portas abertas" 
para receber um membro 
que seja escolhido pelo Go-
verno. e 
• COM JOANA PETIZ 

E PAULO RIBEIRO PINTO 

"Óbvio, que 
não temos 
condição para 
pagar a dívida 
daqui a seis 
meses. É 
inviável. 
Nenhuma 
companhia 
pede um 
empréstimo 
para pagar 
em seis meses" 

Antonoaldo 
Neves 
CEO da TAP 
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dfr Aguia perdem 
asas na Luz 

en *ca 3-4 Santa Clara 

Jn.pt Diário. Ano 133. N.° 23. Preço: 1,20C Quarta-feira 24 de junho de 2020 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inês Cardoso, Manuel Molinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 

Dois terços dos alunos 
avaliados sem testes 

 

Cerca de 25% dos professores 
optaram por não dar matéria nova 

Correios foram a única ligação 
de alguns estudantes à escola P.6e7 

Trabalhos de casa têm 
maior peso na nota final 

Jornal de Notícias 

ERNO DAS.... 
QUA...r. .'i 'S ENVIADAS 
PELOS NO SOS LEITORES 

TAP' 

ovidênci 
cautelar 
suspende 
injeção 
de capital 

Companhia pediu 
mais 300 milhões. 

ve7['no2ecusou P.12 
da.  

Pais acusam 
Nestlé de afastar 
bebé com 
deficiência  P.11 

C. Porto  4-0 Boavistct 

BAILARICO NO DRAGÃO 
Azuis e brancos 
dominam panteras 
e isolam-se na 
liderança P. 4 e 5 

PREM:C 

Meu S. João bem podias, 
Lá da cascata celeste, r 
Dar ao Mundo nestes dias 
A fé que outrora tiveste!.. 
Reinaldo Santos 

Xenofobia Grupos 
racistas europeus 
reuniram-se 
em Portugal P.14 

Justiça Crimes 
violentos sobem 
após nove anos 
a diminuir P.16 

Sï 

Pedro Lima 
Anna leu os votos 
de casamento 
na despedida P.38 

PUBLICIDADE 

o çxf3 

5 

cates 

  

Ti.ansforrne f)n• 
negócio 

nosso parceiro 

5 

 

  

f.,....,,,k,e;,3U, ..a5.err, OURO 

1 LIG. 

Equipa de Bruno Lage esteve 
a ganhar por 3-2 mas caiu 
nas compensações P.38 e 39 
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Rio: TAP cometeu "erro crasso" 
GESTÃO  O presidente do PSD, Rui Rio, considera que 
a providência cautelar interposta à TAP pela Associa-
ção Comercial do Porto e ontem aceite pelo tribunal 
é fruto de um "erro crasso" da companhia aérea. Para 
Rio, a administração da empresa olhou para o país de 
um modo "paroquial", privilegiando Lisboa em de-
trimento de outras regiões. Embora defenda o con-
trolo privado da TAP, o líder laranja esclareceu que, 
neste caso, "o controlo deve ser público, porque os 
acionistas privados não querem meter o dinheiro de 
que a TAP precisa". Rio, que falou à saída de uma reu-
nião com o presidente da República, em Belém, de-
fendeu ainda que o Governo deve ser mais "coeren-
te" e menos oscilante na gestão da pandemia. 
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ENSINO 

Próximo ano letivo 
começa entre 
14 e 17 de setembro 

O ministro da Educação afir-
mou ontem que o Governo vai 
propor que o próximo ano le-
tivo se inicie entre os dias 14 e 
17 de setembro, considerando 
que esse calendário dará tem-
po de preparação à comunida-
de educativa. Tiago Brandão 
Rodrigues falava numa sessão 
de lançamento do programa 
nacional de remoção do 
amianto nos estabelecimentos 
de ei isino, que decorreu na Es-
cola Secundária da Ramada, 
cm Odivelas. 

Numa sessão presidida 
pelo pri mei ro-ministn),Tiago 
Brandão Rodrigues defendeu 
que o Governo "está já a pen-
s;i r tu> próximo ano letivo". de-
puis de o atual ter sido "atípi-
co" por causa da covil-19. 
"Queremos que.0 próximo ano 
letivo se inicie entre os dias 14 
e 17 de setembro para que as 
comunidades educativas te-
nham tempo de se preparar", 
afirmou. 

"Falaremos com lodos 
aqueles que, juntamente con-
nosco, trilharam este caminho 
difícil destes últimos meses. 
Queremos que o próximo ano 
letivo seja bem mais normal do 
que este. Por isso, estamos 
também a trabalhar com as au-
toridades de sdide.para saber 

Dentro da escola 
sempre que isso 
for possível, fora 
da escola sempre 
que for necessário. 
ANTÓNIO COSTA 

Primeiro-ministro 

quais os pilares com que nos 
podemos mover", adiantou o 
membro do Governo. 

"Nada substitui 
o ensino presencial" 
Na mesma OCUSiãO, o primei-
ro-ministro disse que o princi-
pal objetivo do próximo ano le-
tivo é permitir à generalidade 
dos alunos rect til(T;Ir os défi-
ces& aprendizagem cm resul-
tado da interrupção das aulas 
por causa da pandemia deco-
v id-19. "Sabemos que a época 
de exames decorre entre 1 e 7 
de setembro e que, a partir daí, 
temos de retomar a atividade 
escolar. E o primeiro objetivo 
que temos de ter no início do 
próximo ano letivo é recupe-
rar os défices de aprendizagem 
deste ano", sustentou o primei-
ro-ministro. 

Segundo o primeiro-mi-
nistro, a experiência do "Estu-
do em Casa através da televi-
são foi muito importante. as-
sim como o apoio (Ia escola di-
gital, mas nada substitui o en-
sino presencial". "Por isso, o 
esforço de recuperação de 
aprendizagens é o primeiro 
objetivo que temos de ter no 
arranque do próximo ano leti-
vo. Temos de reforçar com 
apoios tutoriais e ao longo de 

' todo o ano, porque importa ga-
rantir a esta geração que não 
só não perdeu o ano, como, so-
bretudo, não perdeu a oportu-
nidade de aprender. A escola 
existe fundamental para ser 
um veículo de transmissão do 
conhecimento", sustentou. 

"Desejo a todos uma boa 
conclusão deste ano letivo e, 
sobretudo, uma boa prepara-
ção do próximo, que está pre-
parado para jogar em todas as 
condições: dentro da escola 
sempre que isso for possível, 
fora da escola sempre que for 
necessário, ou combinando 
unia e outra quando assim se 
impuser• por• razões de saúde 
pública", acrescentou. ■  Lusa Página 18
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A COR DO 

DINHEIRO 

É fartar, vilanagem? 
CAMILO LOURENÇO 

Analista de economia 
camilolourenco@gmail.com 

O Fórum da Competitividade diz que Por-
tugal recebeu, nos quatro Quadras Comu-
!diários an teriores cerca de 96 mil milhões 
de cures. No atual (2021-2027) vai receber 
30 mil milhões. Se se somar os 26,5 mil mi-
lhões que o país vai receber de Bruxelas 
para combater os efeitos da pandemia (sub-
venções e empréstimos a juros baixos) te-
mos um total de 56,5 mil milhões. Nunca 
entrou tanto din beiro em tão pouco tempo, 
lembra Mira Amaral. 

Caro leitor, é preciso dizer mais alguma 
coisa...? Para os mais distraídos, sigamos o 
raciocínio. O país consegue apresentar pro-

  

jetos para utilizar tanto dinheiro (são pro-
jetos de cariz europeu, aplicáveis em cada 
Estado-membro)? E aceitável ter dúvidas... 
Agora a pert.,..unta mais chata: qual a tenta-
ção que vai assaltar os políticos quando se 
virem com tanto dinheiro (mesmo admi-
tindo que parte das verbas terá "condicio-
nalidade")? Isso: distribuir o maná pelos 
amigos. 

Eu sei que o lei tor dirá que Bruxelas está 
mais atenta do que nos anos 90 (v.g. proces-
sos que envolveram centrais sindicais por 
causada utilização& fundos do }SE)? Está 
mesmo? Bruxelas (desde o sr. Juncker) não  

quer chatices... Aaa II! .lias temos O Presi-
dente da República e o I 'a rlamen to para fa-
zer esse papel. 

Vejai"..0 Presidente?,1quele que à2.a, 
4." e 6.a  diz que o Governo está a fazer tudo 
bem e que à 3." e 5.a  faz campanha eleitoral? 
O Parlainento?.1quele onde partidos como 
o Bloco eo PCP dormem com o PS demite-. 
e dedia fazem de conta que não lhe conhecem 
a cara (vide a vendado Novo Banco)? 

É caso para estar preocupado. Com tan-
to dinheiro, a tentação para o "fartar, vila-
nagem" vai ser muito forte. E nós não so-
mos bons a escrutinar o poder. • 
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CAMILO 
LOURENÇO 

"É Catio para estar 
preocupado. Com 
tanto dinheiro, a 
tentação para o 

"fartar vilanagem" 
vai ser muito forte." 

PÁGINA 27 
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Supermercados de Lisboa mais 
limitados do que na emergência 

Governo impõe encerramento às 20 horas para todo o comércio 
a retalho da Área Metropolitana de Lisboa. APED fala em "falta de 
respeito" para com os supermercados. 

Foi com surpresa que o setor do 
retalho alimentarrecebeu as no-
vas regras "excecionais" aplicá-
veis ao comércio daÁrea Metro-
politana de Lisboa (AML). De 
acordo com a resolução do Con-
selho de Ministros que entrou 
em vigor esta terça-feira, "todos 
os estabelecimentos de comér-
cio a retalho e de prestação de 
serviços, bem como os que se 
encontrem em .conjuntos co-
merciais, encerram às 20h00". 

A medida, tomada devido ao 
agravamento da crise pandémi-
ca na AMI„ deixa apenas de 
fora os restaurantes que, "para 
efeitos de serviço de refeições 
no próprio estabelecimento", 
podem continuar a permitir a 
entrada de clientes até às 23h. 

O retrocesso no desconfina-
mento na região de Lisboa dei-
xou os responsáveis da Associa-
ção Portuguesa de Empresas de 
Distribuição (APED) "sidera-
dos", confessa ao Negócios o di-
retor-geral da organização que 
reúne as principais retalhistas 
do país, Gonçalo Lobo Xavier. 

"Desde o início da pandemia, 
o retal ho a I nen tar nunca fechou 
nem esteve limitado no seu fun-
.cionamento. Nem duranteoesta-
dode emergência havia hora para 
encerrar", lembra o porta-voz. 
Para a APED, a decisão do Gover-
no, "tomada de um dia para o ou-
tro",é "unia falta de respeito" para 
com os súper e hipermercados, 
"que se mantiveram sempre a tra-
bal har" ao longo da crise pandé-
mica. O responsável da associa-
ção confessa-se ainda "espanta-
do" pora medida ter sido tomada 
sem o conhecimento prévio da 
APED e dos seus associados. 

Ainda assim, por considerar 
que a resolução do Conselhode 
Ministros não é clara, a APED 
pediu esclarecimentos ao Minis-
tério da Economia, que esta ter-

  

ça-feira "tardavam" em chegar. 
O mesmo fez a Associação 

Portuguesa de Centros Comer-
ciais (APCC), que revela ao Ne-
gócios ter tido "a oportunidade 
de confirmar" que, no que toca 
a estes espaços, a resolução im-
plica mesmo o encerramento 
antecipado de súper e hiper-
mercados, mas também de ou-
tros serviços, como farmácias. 

Nos centros comerciais te-
rão de encerrar ainda as praças 
de alimentação."Naprática,ape-
nas a restauraçãocom sala ou es-
planada própria, e outros com 
serviço de takeaway e ̀deliverY', 
poderão operar", a partir das 20 

416 
Desde o início da 
pandemia, o retalho 
alimentar nunca 
fechou nem esteve 
limitado no seu 
funcionamento. 
GONÇALO LOBO XAVIER 

Diretor-geral da Associação 
Portuguesa de Empresas 
de Distribuição (APED). 

Limitar o horário 
dos centros 
comerciais na AML 
pode potenciar uma 
maior concentração 
de pessoas. 
ANTÓNIO SAMPAIO DE MATTOS 

Presidente da Associação 
Portuguesa de Centros 
Comerciais (APCC) 

99 

horas, resumeAntónioSampaio 
de Mattos, presidente da APCC. 
O responsável considera que a 
medida "não faz sentido", argu-
mentando que estes espaços 
"sempre estiveram abertos, em 
horário normal, mesmo no de-
correrdo estado de emergência". 

O objetivo das novas restri-
ções também está a gerar des-
confiança nasassociações. "Nu-
ma altura em que as pessoas es-
tão a regressar aos seus postos 
de trabalho e reservam o ti m cio 
dia para fazer compras, este li-
mite fomenta a concentração 
de clientes ao fim da tarde", 
aponta o diretor da APED. 

Uma posição que é secunda-
da pelo respónsável da APCC, 
para quem os novos horários po-
dem "potenciar uma maiorcon-
centração de pessoas, e isso é 
precisamente o contrario do que 
queremos que aconteça". 

As lojas dos centros comer-
ciais são, aliás, as mais afetadas 
pela obrigação deencerramento 
às 20 horas, defendem os respon-
sáveis das entidades ouvidas pelo 
Negócios. Unirdes Fonseca, pre-
sidenteda Uniãodas Associações 
deComércio e Serviços& Lisboa 

"..-1.CS), diz que "eram poucas" 
as lojasderuaque,atéàordemdo 
Governo, fechavam portas depois 
dessa hora. Paral,ourdes Fonse-
ca, a nova ordem "aumenta os re-
ceios dos lojistas em relação à re-
cuperação da confiança dos con-
sumidores, numa altura em que a 
retoma está já muito dificil". 

Também Gonçalo Lobo Xa-
vier reconhece queo retalho es-
pecializado dos centros comer-
ciais será "prejudicado" com a 
limitação em Lisboa. "São ne-
gócios que estiveram meses 
sem operações, e que voltam a 
ser impedidos de exercer a sua 
atividade normal".■ 

ANA SANLEZ 
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João Pedro Pincha (texto'; 
Nuno Ferreira Santos (foto) 

j
á ninguém chama 
Musgueira à Musgueira, só 
Alta de Lisboa. Os 
moradores mais antigos, 
que declaram "vou a 
Lisboa" quando querem 

dizer que passam para lá do Campo 
Grande, usam e repetem o nome 
para fazer desaparecer o estigma, 
para vincar que aquele bocado 
ainda é cidade capital do país. 
Talvez eles próprios não acreditem 
muito nisso — e a lembrança chega 
de forma estranha, quando a 
freguesia a que pertencem, Santa 
Clara, é a única de Lisboa a 
manter-se em calamidade por causa 
da pandemia. 

Numa rua do bairro, que fica 
praticamente encostado à zona 
norte do aeroporto, a irmã Ana 
Maria Gomes abre caminho por 
entre pequenos grupos de pessoas e 
montes de lixo no passeio para 
chegar à ludoteca que aqui gere a 
Congregação do Bom Pastor. Em 

[,ORONAVRUS 

Quando à pobreza 
se junta o medo: 
"Eu vou fugir daqui" 
A pandemia da covid-19 só veio agravar uma situação 
que já era delicada na Musgueira, Ameixoeira e Galinheiras, 
bairros da única freguesia de Lisboa que continua em estado 
de calamidade 

" 74 

aza 

• -«*:,;.„-
le4̀' 

01 410:4M' 

tempos normais a sala estaria cheia 
de miúdos saídos da escola ali 
mesmo em frente, a Pintor Almada 
Negreiros, mas as cadeiras estão 
arredadas a um canto e as mesas 
enchem-se de sacos de pão. 
"Semanalmente chegam-nos aqui 
pão, bolos e alguns frescos", explica 
a freira. 

A realidade obrigou-as a mudar o 
objectivo do espaço. Multo antes da 
pandemia, as irmãs responderam 
ao apelo da Refood mais próxima 
para ajudarem a distribuir comida 
no bairro e já tinham uma lista 
considerável de pessoas apoiadas. A 
covid-19 veio aumentá-la. "Não 
andamos longe das 80 famílias", diz 
Ana Maria Gomes, revelando que da 
última entrega só lhe sobraram 
alguns pães antigos, porque os 
frescos foram todos. 

Não lhe causa estranheza que 
Santa Clara seja uma das 19 
freguesias que o Governo decidiu 
manter em estado de calamidade na 
Área Metropolitana de Lisboa. "As 
pessoas têm casas pequenas, 
acabam por vir para a rua e ficam 
com os vizinhos a fazer sala. As 
famílias já estiveram mais atentas às  

medidas de distanciamento, mas 
cansam-se. Agora já se vêem festas 
de aniversário e ajuntamentos nos 
cafés. Têm-se descuidado mais", 
comenta. 

Na continuação da rua 
encontra-se um quarteirão isolado, 
sem saída, o chamado PER 10, 
construído, como todos os do 
Programa Especial de 
Realojamento, para dar casa a 
pessoas que viviam em barracas. 
"Eu vou fugir daqui, vou para casa 
de uma tia", afirma Ana Botelho. 
"Aqui havia uma pessoa infectada 
no sábado e agora já são quatro", 
descreve. Na rua que contorna o 
bairro há grupos à conversa e 
famílias que jantam aproveitando o 
sol do fim da tarde. "Eu só saio de 
casa mesmo em estado de 
necessidade, mas as pessoas 
continuam a fazer vida normal. 
Toda a gente se conhece, toda a 
gente se cruza. Tenho um filho e 
tenho medo, porque esta zona está 
a ficar mesmo perigosa para 
apanhar o vírus", diz a moradora. 

"Pobreza de consciência" 
O Eixo Norte-Sul divide Santa Clara  

ao meio e funciona como barreira 
entre duas faces da mesma 
freguesia. Na Ameixoeira já não se 
encontra lixo espalhado pelo chão e 
as ruas estão cuidadas. Na junta de 
freguesia não se encontra nenhum 
membro do executivo, informa uma 
funcionária. 

Já quase a chegar à freguesia de 
Camarate, no concelho de Loures, 
que também é uma das 19 sob 
vigilância especial, dá-se com as 
Galinheiras. No largo central 
descansam os motoristas da Carris e 
pequenos grupos convivem à 
sombra. José Alcindo Armas, 
pároco da Charneca, descarrega 
pêssegos e ananases de uma 
caninha. "Aqui a realidade é 
pobreza a todos os níveis: material, 
de educação e de consciência", 
resume. 

O núcleo antigo das Galinheiras é 
composto por vilas de uma só rua e 
casinhas baixas. Maria da Ascensão 
Vieira, que explora um café, 
lamenta a má sorte do bairro. "Até a 
Musgueira mudou de nome, só aqui 
às Galinheiras é que ninguém vem 
pôr um nome pomposo", diz, 
apontando para um caixote de lixo 

Eu sò saio de 
casa mesmo 
em estado de 
necessidade, mas 
as pessoas 
continuam a fazer 
a vida normal 
Ana Botelho 
Moradora na Alta de Lisboa 
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a abarrotar, que indica como sinal 
de como a junta e a câmara olham 
pouco para esta zona. 

"Galinheiras funciona corno um 
bairro dormitório de Lisboa, mas 
está a 10 minutos do Campo Grande 
e a 20 do centro", lembra o padre 
Alcindo. Grande parte da população 
que aqui reside, sobretudo de 
origem africana e cigana, "trabalha 
na restauração e nas limpezas" e 
habita "casas com poucas condições 
pelas quais pagam rendas 
altíssimas", descreve. O pároco 
conta a história de um homem que 
"apanhou o vírus a trabalhar e 
transmitiu-o a toda a família, mas 
não por querer. Foi porque não 
tinha outra solução. Ou ia viver para 
a rua ou contaminava a família. É 
muito difícil fazer isolamento aqui". 

Também presidente do centro 
social e paroquial, José Alcindo, diz 
ter avisado os trabalhadores de que 
a pandemia chegaria ali em torça 
em Abril. E chegou, com muitas 
pessoas infectadas e com muitas 
mais a pedir ajuda. Nas Galinheiras, 
o número de faúlhas a receber 
apoio alimentar passou de 41 para 
51 em poucas semanas e na  

Charneca disparou de 76 para 101. 
Há ainda mais 26 famílias que 
recebem uni apoio mensal e 50 
pessoas que, na semana passada, 
passaram a usufruir de uma 
refeição diária. 

"Aqui há pobreza e abandono. 
Não estamos a falar de um tipo de 
pobreza que a pandemia trouxe, ela 
já existia antes", diz o pároco. 
"Recebemos um mail da Cáritas a 
perguntar se podíamos ajudar mais 
fiumlias, mas não podemos mais, 
atingimos o nosso limite." 

Na Ameixoeira notou-se 
igualmente um aumento 
significativo dos pedidos de ajuda 
alimentar, que continuam a chegar. 
"De duas em duas semanas 
recebemos urna nova listagem com 
seis, oito, 15 nomes", afirma Sandra 
Fonte Santa, directora técnica do 
centro social, adiantando que estão 
a receber alimentos 126 pessoas, das 
quais 29 são crianças. "Muitas 
pessoas deixaram de fazer limpezas 
e ficaram sem trabalho. O 
desemprego deve ter disparado", 
arrisca a responsável. 

joão.pincha@publico.pt 

A freguesia de 
Santa Clara é a 
única de 
Lisboa a 
manter-se em 
calamidade 
por causa da 
pandemia 

pv ela Pousada da Juventude de 
Lisboa, na Rua Andrade Cor-
o, já passaram mais de 300 

pessoas infectadas com covid-
19 que não tinham condições 
para se manter em isolamento 

em casa, por questões de precarieda-
de ou sobrelotação da habitação. 

O local começou a funcionar como 
centro de realojamento de emergên-
cia por iniciativa da Câmara de Lis-
boa, a 17 de Abril, sob a coordenação 
da Cruz Vermelha Portuguesa, e 
quando o Governo criou o Plano de 
Realojamento de Emergência para a 
Área Metropolitana de Lisboa alargou 
a sua zona de actividade, tornando-se 
num dos espaços incluídos no plano. 
Não se conhece o número total de 
pessoas que precisaram de recorrer 
ao realojamento temporário por falta 
de condições na habitação, com o 
Governo a referir-se apenas a "várias 
centenas". 

Ontem era já o 65.0  dia que Arman-
do Baptista, coordenador da Platafor-
ma de Emergência da AML, e outros 
três elementos da Cruz Vermelha per-
noitavam na Pousada da Juventude 
da Rua Andrade Corvo. "No primeiro 
mês tivemos logo 162 acolhimentos 
de migrantes. Depois, fomos manten-
do um rácio de 45 pessoas diárias. 
Mas, com o boom conhecido de casos 
na região passámos para cerca de 65 
a 70 pessoas diárias. Todas chegam 
com indicação da autoridade de saú-
de e são maioritariamente de Lisboa, 
embora também tenhamos já acolhi-
do pessoas de Amadora, Sintra, Cas-
cais, Loures e °eiras", diz Armando 
Baptista. De Sintra, segundo afirmou 
na semana passada ao PÚBLICO o 
vereador Eduardo Quinta Nova, ape-
nas cinco pessoas tinham necessitado 
de ser realojadas temporariamente 
numa pousada da juventude em Lis-
boa porque "não tinham condições 
para fazer isolamento em casa". 
Ontem, a pousada gerida pela Cruz 
Vermelha acolhia 60 pessoas. 

Os dados de todos os que chegam 
vão sendo colocados numa platafor-

  

ma digital que permite ter a informa-
ção sempre actualizada, quanto a 
quem lá está e quem vai, entretanto, 
saindo. Porque o tempo de perma-
nência não é igual para todos. Arman-
do Baptista garante que os realojados 
só abandonam a pousada quando os 
testes à covid-19 passam de positivos 
para negativos, mas o tempo que isso 
demora vai variando. "O prazo médio 
são 14 dias, mas há pessoas que estão 
lá há 50, 60 dias, porque os testes 
continuam a dar um resultado positi-
vo. E o nosso maior desafio é mesmo 
esse estado de isolamento", refere. 

O facto de quatro dos dez membros 
da Cruz Vermelha envolvidos no pro-
jecto terem transformado a pousada 
na sua casa, durante este período, 
ajuda ("acho que por estarmos lá a 
viver nos respeitam mais por isso", 
diz o coordenador), mas não chega. 
Para tentar responder a todas as 
necessidades que vão surgindo - ao 
nível psicológico, social ou de outra 
ordem médica - há uma equipa plu-
ridisciplinar mais vasta envolvida no 
programa. O resultado é um local que 
funciona como uma mistura de "uni-
dade hospitalar e unidade hoteleira", 
simplifica Armando Baptista. 

Aos residentes temporários da Rua 
Andrade Corvo é fornecido tudo - 
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DOS identifica as pessoas que 
não têm condições em casa 

desde as refeições diárias, uni kit bási-
co de higiene, lençóis, toalhas e até 
pijamas e outras roupas, em caso de 
necessidade. No primeiro dos seis 
pisos do edificio funciona um circuito 
limpo de covid-19, onde só pode estar 
o pessoal técnico. De resto, este recor-
re "duas a n-ês vezes ao dia" aos fatos 
e restante equipamento de protecção 
individual para aceder aos espaços 
onde se encontram alojadas as pes-
soas infectadas. 

Caso de sucesso 
Armando Baptista diz que apesar de 
terem tido de lidar "com mais de 20 
tentativas" de pessoas que queriam 
sair enquanto ainda estavam infec-
tadas - sobretudo porque, estando 
assintomáticas, tinham dificuldade 
em convencer-se que estavam doen-
tes e que precisavam de continuar 
em isolamento -, a "taxa de sucesso 
é de 100%". 

"É um garante de isolamento e 
confinamento das pessoas, que de 
outra forma, não o poderiam fazer. 
E funciona também como uma ten-
tativa de criar algumas regras no que 
concerne a alguns casos de ausência 
de sensibilidade para a possibilidade 
de transmissão, nomeadamente de 
pessoas que, não tendo sintomas, 
vão vivendo a sua vida normalmen-
te, transmitindo a doença com faci-
lidade", diz o responsável pelo pro-
grama. 

Na terça-feira, o secretário de Esta-
do dos Assuntos Parlamentares e 
responsável pela execução das medi-
das do estado de emergência na 
região de Lisboa e Vale do Tejo, Duar-
te Cordeiro, confirmou, à margem de 
uma cerimónia em Cascais, que con-
tinuam disponíveis cerca de mil 
camas para este plano, frisando que 
"são estruturas preparadas para res-
ponder a essa necessidade caso exis-
ta essa determinação". Contudo, 
ressalvou, nesta fase, estão apenas 
"algumas camas ocupadas" nas pou-
sadas de juventude de Lisboa e na 
Base do Alfeite, sem precisar quantas. 
com Cristiana Faria Moreira 

patricia.carvalho@publico.pt 

7,4  

• 

Trezentos infectados já foram realojados 
de emergência. Taxa de sucesso é de "100%" 
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CASCAIS 
OEIRAS 

LISBOA 

24,7% da população da AML vai continuar em calamidade 
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AVIR, 
Os ajuntamentos 
de jovens em 
espaços públicos 
são um dos 
problemas 
identificados 
pelas 
autoridades 

 

Ana mala 

O
problema está identificado 
e as medidas já estão a ser 
tornadas. As equipas de saú-
de pública dos Agrupamen-
tos de Centros de Saúde 
(Aces) de Sintra, Amadora 

e Loures/Odivelas já começaram a 
ser reforçadas. O acréscimo de 20 
médicos permitiu duplicar o núme-
ro médio de inquéritos epidemioló-
gicos realizados por dia. Esta é urna 
ferramenta considerada fundamen-
tal para identificar os casos positivos, 
isolá-los e quebrar cadeias de trans-
missão da covid-19 com a identifica-
ção dos contactos próximos. 

"0 reforço das equipas teve início, 
de forma progressiva, no final da 
semana passada", disse ao PÚBLICO 
a Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT). 
O acréscimo de profissionais nas 
equipas de saúde pública destes 
quatro concelhos - que juntamente 
com Lisboa concentram as fregue-
sias com mais casos positivos regis-
tados nas últimas semanas e que 
desde a meia-noite de terça-feira 
estão com medidas mais restritivas 
- foi anunciado na segunda-feira, 
no espaço de poucas horas, pelo 
primeiro-ministro e pelo secretário  

de Estado da Saúde. 
A ARSLVT explica que "não há 

constituição de novas equipas", mas 
sim o reforço das que já existem. O 
reforço "mais importante é o relativo 
a médicos para realizar inquéritos 
epidemiológicos", refere a adminis-
tração de saúde. Nesta região do país 
existem 15 equipas de saúde pública, 
uma por cada um dos Aces. 

O Aces da Amadora foi reforçado 
com seis médicos para realizar 
inquéritos epidemiológicos, contan-
do agora com um total de dez. 
O mesmo número de profissionais 
recebeu o Aces de Sintra, que tem 
agora 12 médicos a realizar inquéri-
tos epidemiológicos. Já o Aces Lou-
res/Odivelas teve um reforço de oito 
médicos a realizar inquéritos epide-
miológicos. Actualmente, tem 
um total de 15. "Estes números são 
dinâmicos, acompanhando a evolu-
ção da situação epidemiológica", 
salienta. 

Este aumento de profissionais 
"duplicou as equipas e isso reflecte-
se na mesma proporção no número 
de inquéritos", diz a Administração 
Regional de Saúde. Assim, "no início 
desta semana efectuou-se o dobro 
dos inquéritos realizados no início 
da semana passada". Assim, o Aces 
de Sintra está a fazer uma média diá-
ria de 73 inquéritos epidemiológicos, 

As 19 freguesias que vão continuar em calamidade 

MAFRA 

LOURES 

SINTRA 

SINTRA (6 freguesias) 
(78% da população do concelho; total 377.835) 
.Asj.ylva eMira-Sintra 1~1=1 41.104 
Algueirão 
Cacem e  São Marcos 1111111111111111119138.701 
Ma§spna.  e Monte Abraão 48.921 
Queluz e-Belas 52.335 
Rio de Mouro 47.311 

ODIVELAS (4 freguesias) 
(100% da população do concelho; total 145.142) 

odivelas 
Pontinha e Famões 11~ 34.143 
P. Sto. Adrião.e Olival Basto  IMIN 18.872 
Ramada e Canecas »fflffla 32.581 

LOURES (2 freguesias) 
(30% da população do concelho; total 199.494) 

Camarate. Linhos e AL)eJação?.-~32 34.943 
Sacavérn e Prior Velho 24.822 

LISBOA (uma freguesia) 
(4% da população do concelho; total 552.700) 

Santa Clara Milit 22.480 

,S r AnkOn rug,e-:z 

14\ «is 
r. 

r. 

o da Amadora urna média de 25 
inquéritos por dia e o Aces de Lou-
res/Odivelas uma média de 85 inqué-
ritos epidemiológicos por día. 

"Este reforço pretende não só 
efectuar inquéritos epidemiológicos 
no mais curto espaço de tempo pos-
sível, como evitar a saturação das 
equipas, preparando-as para o perío-
do de férias que se avizinha", explica 
a ARSLVT. 

34% do Norte da AML 
A lista com as freguesias mais pro-
blemáticas do distrito de Lisboa que 
foi divulgada na segunda-feira por 
António Costa só ficará definitiva-
mente fechada amanhã em Conselho 
de Ministros. Por ora, são 19 fregue-
sias (ver mapa) que concentram 
697.145 pessoas, o que corresponde 
a 24,7% da população total (2.821.876 

Em Sintra 
estão a fazer-se 
73 inquéritos 
epidemiológicos 
por dia 
As equipas de saúde pública já 
começaram a ser reforçadas na Grande 
Lisboa. Inquéritos são fundamentais 
para quebrar as cadeias de transmissão 
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Reabrir bares pode ser solução 
O secretário de Estado da 
Juventude e do Desporto admitiu 
à TSF que a reabertura controlada 
dos bares pode ajudar a impedir a 
realização de festas ilegais e o 
ajuntamento de jovens em 
espaços públicos. "Acho que é 
plausível se garantirmos soluções 
e saídas", disse João Paulo Rebelo 

Os outros recuos 
Tal como Portugal, 
outros países fizeram 
marcha-atrás nos seus 
desconfinamentos. É o caso 
da Espanha, Alemanha, 
Coreia do Sul e China. Em 
sentido inverso, Reino Unido 
e França levantaram várias 
restrições. 
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Oferta de transporte em Lisboa 
terá reforço "significativo 
e no muito curto prazo" 

residentes) dos 18 municípios da 
AML e a 34,1% da população dos 
nove municípios da coroa norte da 
AML (que contabiliza 2.042.477 habi-
tantes). 

Nas freguesias onde se verificam 
situações mais preocupantes, have-
rá urna actuação partilhada entre 
municípios, Protecção Civil, autori-
dades de saúde e Segurança Social, 
no que diz respeito às vigilâncias. 
"Dessa forma, vamos procurar liber-
tar os recursos que temos na saúde 
pública, naquilo que é a identifica-
ção dos casos positivos, todos os 
seus contactos e o isolamento", 
explicou ontem o secretário de Esta-
do dos Assuntos Parlamentares e 
coordenador regional de Lisboa e 
Vale do Tejo para o combate à covid-
19, Duarte Cordeiro, acrescentando 
ainda que é uma forma de isolar 

Vamos procurar 
libertar os recursos 
que temos na saúde 
pública, naquilo que 

a identificação dos 
casos positivos, 
todos os seus 
contactos e o 
isolamento 

situações que considerem ser um 
risco. 

Essas equipas estão já a trabalhar, 
segundo disse, nos concelhos de 
Loures, Amadora, Lisboa e Sintra. 
"Houve urna necessidade de parti-
lhar mais informação e mapear em 
conjunto. É essa georreferenciação 
que permite ir mais longe", notou. 

Um conhecimento "mais detalha-
do" de onde está o problema permi-
tirá agir mais rapidamente e tendo 
em conta as características da popu-
lação. "Os municípios têm uma for-
ma de estar, envolvem as suas inicia-
tivas e acrescentam ideias. Ao aplicar 
todos os meios que o município tem, 
sabendo onde os pode aplicar, tere-
mos muito melhores resultados." 
com Filipa Almeida Mendes 

a ma ia@publico.pt 

Loisa Pin 

O
s operadores rodoviários da 
Área Metropolitana de Lis-
boa (AML) vão fazer um 
reforço "significativo e gene-
ralizado" em todos os conce-
lhos da área metropolitana 

de forma a dar resposta à procura, 
sobretudo nas horas de ponta. 

A garantia foi deixada ao PÚBLICO 
pelo presidente da Associação Nacio-
nal de Transportadores Rodoviários 
de Pesados de Passageiros (Antrop), 
Luís Cabaço Marfins. O presidente da 
Antrop não conseguiu, no entanto, 
avançar com datas para o arranque 
desta operação reforçada, nem se 
este reforço permitirá repor na tota-
lidade a oferta de transportes que 
existia antes da pandemia. 

"Há ainda alguns pormenores a 
acertar, mas já posso garantir que ela 
vai ser significativa e que os utentes 
vão notar a diferença", afirmou, 
acrescentando que o reforço vai 
abranger todos os concelhos da Área 
Metropolitana de Lisboa e não apenas 
aqueles que estão sinalizados pela 
situação mais crítica, garantindo ain-
da que esse reforço será feito "a mui-
to curto prazo". Os operadores reco-
nhecem que em algumas linhas a 
oferta está aquém do desejável para 
as pessoas.sentirem mais tranquilida-
de e segurança no transporte. Sem 
querer discutir o cumprimento das 
limitações de transporte (que deve ser 
de dois terços da capacidade dos veí-
culos) e da percepção que sobre isso 
têm os utentes, Cabaço Marfins reco-
nhece apenas que nas carreiras onde 
há maior pressão de procura os ope-
radores estão a fazer uma oferta abai-
xo do necessário e que isso é sobretu-
do verdade nas horas de ponta. "Seja-
mos claros, fora das horas de ponta a 
oferta é suficiente." 

E se ,a AML, enquanto autoridade 
que faz a gestão dos transportes, tem 
já vindo a negociar, operador a ope-
rador, o reforço de algumas carreiras, 
Cabaço Martins diz que, "a partir de  

agora", o reforço será generalizado. 
"O acordo que tínhamos com a AML 
é que cada operador, individualmen-
te, e assim que encontrasse margem 
na receita de bilhetes para aumentar 
a operação, o devia fazer", explica o 
presidente da Antrop. Agora, o refor-
ço será generalimdo, porque os ope-
radores já têm disponibilidade mate-
rial e de recursos. "Nós temos os 
meios humanos e materiais, mas não 
temos capacidade financeira para o 
fazer. Sozinhos, não conseguíamos 
fazer face à reduzida receita de bilhe-
teira que ainda temos", afirmou o 
presidente. O que mudou? A inscri-
ção de 94 milhões de euros na pro-
posta de orçamento suplementar. 

• 
Operadores 
reconhecem 
que a oferta 
nas horas de 
ponta está 
aquém da 

••••••-~. ok~-4 
procura 

"As empresas estão a trabalhar com 
prejuízo. O Governo está a participar 
numa parte, que corresponde a cerca 
de 30% da nossa receita, e nós esta-
mos a recolher alguma receita de 
bilheteira. Mas mesmo assim estamos 
com prejuízo face à oferta que esta-
mos a dar. Sabermos que haverá esta 
disponibilidade orçamental faz toda 
a diferença. Há empresas que ainda 
estão em layoff, mas com esta verba 
poderão levantá-lo", explicou Cabaço 
Marfins. 

Mesmo não sabendo como a verba 
vai ser distribuída pelas áreas metro-
politanas de Lisboa e Porto e pelas 
comunidades intermunicipais de 
todo o país, os operadores rodoviá-
rios de Lisboa entenderam começar 
desde já a preparar o reforço da ope-
ração. "Face à pandemia, ainda há 
muita gente que não usa o transporte 
público, e o limite de lotação também 
limita a receita - tudo isto traz cons-
trangimentos", concluiu. 

luisa.pinto@publico.pt 
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Director de risco do BES subiu a 
administrador do NB com Ramalho 
A promoção, que teve luz verde do Banco de Portugal, ocorreu na mesma área por onde passaram os 
créditos problemáticos da queda do BES e que geraram injecções do Estado já no Novo Banco Economia, 20 

1 

I i. 

o r 
e 

a 

a 

a 

esta anc

 

ertaá 
• 

411111L' 

  

( 
• 

  

->s• 
•••>. 

  

 

Mr. 

  

   

• . 

     

         

       

~pijffir, 

 

         

         

         

FC Porto é lider 
isolado com 
tropeção 
do Benfica 
"Encarnados" perderam com 
Santa Clara (3-4). "Dragões" 
golearam Boavista p37/38 

Número de 
imigrantes 
subiu quase 
23%. São 590 mil 
Brasileiros representam um 
quarto do total. Pedidos de 
nacionalidade sobem 80% p14 

Portugal entra 
no "grupo 
dos fortes" da 
inovação na UE 
O país subiu no ranking 
do relatório European 
Innovation Scoreboard p27 

Veto de Marcelo 
abre caminho a 
terceira via para 
sócios-gerentes 
Partidos da oposição vão 
voltar a insistir e PS admite 
agora nova proposta pio • 
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O presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, foi nomeado pelos accionistas privados 

Supremo vai analisar providência que trava injecção na TAP 

TAP está a trabalhar para que a ajuda 
do Estado seja a "menor possível" 
Antonoaldo Neves diz que a comissão executiva da transportadora "está de portas abertas" para receber 
um membro indicado pelo Estado. Governo diz que TAP pediu mais do que 1200 milhões de euros 

Aviação 
ái to 

O presidente da comissão executiva 
da TAP, Antonoaldo Neves, afirmou 
ontem na Assembleia da República 
que a equipa de gestão da transpor-
tadora quer garantir que a ajuda de 
Estado de que vai precisar "é a menor 
possível". 

Para tal, a empresa vai ter de "cor-
tar todo o custo possível, protegen-
do todos os trabalhadores que sejam 
possíveis proteger", mas com a 
consciência de que vai ser preciso 
"tomar muitas medidas difíceis". 
Em causa está um apoio de 1200 
milhões de euros, dos quais 946 
milhões estão previstos no orça-
mento suplementar. 

Antonoaldo Neves rejeitou as crí-
ticas de que a empresa está a atrasar 
o processo de resgate e assegurou 
que a sua equipa tem sido incansável 
na análise das condições do contrato 
de financiamento que a TAP terá de 
assinar para obter os fundos. 

"Obviamente, a gente precisa do 
auxilio, mas tem de ter condições de 
permitir que a empresa siga o seu 
curso", disse o presidente da TAP aos 
deputados da Comissão de Parla-
mentar de Economia. 

Ontem, também no Parlamento, 
mas na Comissão de Orçamento e 
Finanças, o secretário de Estado do 
Tesouro, Miguel Cruz, disse que o 
valor máximo de 1200 milhões de 
euros foi inferior ao que a compa-
nhia pretendia. 

O Governo avaliou o valor do pedi-
do de ajuda urgente que a TAP entre-
gou a 1 de Junho, "tendo concluído 
por um valor menor", disse o ex-pre-
sidente da Parpública (que detém a 
posição accionista do Estado na 
empresa), citado pela Lusa. 

Sobre o escrutínio deste dinheiro, 
Antonoaldo Neves assegurou que o 
órgão a que preside "está de portas 
abertas" para receber um "membro 
indicado pelo Estado", e que já fez 
saber isso ao conselho de administra-
ção presidido por Miguel Frasquilho. 
Embora esse seja "um tema dos accio-
nistas", a comissão executiva está 
disposta a receber um gestor indicado 
pelo Estado, que "vai ter de trabalhar 

O
Supremo Tribunal 
Administrativo (STA) decidiu 
analisar a providência 
cautelar interposta pela 

Associação Comercial do Porto 
(ACP) para tentar travar a 
injecção de1200 milhões de 
euros de fundos públicos na TAP. 

"A justiça segue o seu 
caminho", disse ao PÚBLICO o 
presidente da ACP, Nuno 
Botelho, a propósito da decisão 
do tribunal. 

O Estado fica, para já, 
impedido de fazer qualquer 
transferência de capitais 
públicos para a TAP, mas, se 
recorrer à mesma estratégia que 
já foi utilizada em circunstâncias 
anteriores, o Governo poderá 
invocar o interesse público para  

contrariar o efeito suspensivo da 
providência cautelar e 
prosseguir com o resgate da 
transportadora. 

O STA irá agora analisar os 
fundamentos da acção judicial 
da ACP, que foi noticiada no 
sábado pelo Expresso. 

Num comunicado citado 
depois pela Lusa, a associação 
considerou a TAP a "companhia 
aérea de Lisboa" e justificou a 
acção judicial com o 
"desrespeito pelo princípio do 
equilíbrio territorial, uma vez que 
o plano de voos da TAP 
concentra 96% dos voos 
internacionais no aeroporto de 
Lisboa, marginalizando o 
aeroporto do Porto e ignorando 
os demais". 

*MOMO COIRNIAUSA 

"A defesa do princípio da 
transparência, uma vez que, se a 
TAP é uma empresa privada, 
deve viver dos seus próprios 
recursos", foi outro dos 
argumentos invocados. 

O Governo está a negociar 
com os accionistas privados da 
TAP os termos do resgate que 
permitirá ao Estado injectar, 
numa primeira fase, cerca de mil 
milhões de euros na TAP, com a 
aprovação de Bruxelas. 

Ontem, o presidente da TAP, 
Antonoaldo Neves, revelou no 
Parlamento que a empresa 
recebeu a 22 de Junho uma 
nova minuta do contrato de 
financiamento, a que 
responderá hoje até ao final do 
dia. 

e ser, no final, responsável pelas deci-
sões", afirmou Antonoaldo Neves, 
gestor brasileiro nomeado pelos 
accionistas privados. "Vai ter de se 
sentar à mesa, discutir, tomar deci-
sões difíceis e ser responsável peias 
decisões colegiais", disse o presiden-
te executivo da TAP. 

A TAP, que em 2019 registou pre-
juízos de 106 milhões de euros, é deti-
da em 50% pelo Estado, detendo o 
consórcio privado Atlantic Gateway 
45% do capital social e os trabalhado-
res os restantes 5%. A gestão está a 
cargo de uma equipa nomeada pelos 
accionistas privados. 

Quanto às dificuldades nas nega 
ciações entre os accionistas Estado e 
Atlantic Gateway (de David Neeleman 
e Humberto Pedrosa) acerca dos ter-
mos do plano de resgate, Antonoaldo 
Neves afirmou apenas que "é natural" 
que em qualquer negociação haja 
"opiniões diferentes" e que isso "é 
maduro". 

Sobre o futuro dos trabalhadores, 
opresidente executivo da TAP salien-
tou que a empresa vai aderir ao novo 
regime de layoff, mas que, quanto aos 
trabalhadores contratados, não tem 
"enquadramento legal" para lhes 
renovar os contratos devido às con-
dições do mercado. No final deJunho 
haverá cerca de 600 contratos que 
não serão renovados. 

Relativamente ao plano de reestru-
turação que a Comissão Europeia 
exige à TAP, o gestor lamentou que 
Bruxelas não tenha permitido à 
empresa levantar dinheiro no mer-
cado com garantia do Estado, à seme-
lhança do que fizeram a Air France e 
deverá fazer a Lufthansa. "É óbvio 
que a TAP não tem condição de pagar 
a dívida em seis meses", sublinhou 
(seis meses é o prazo máximo de 
reembolso, caso contrário, a empre-
sa tem de ser sujeita a reestrutura-
ção). "O importante agora é não dei-
xa passar seis meses para fazer o 
plano", a gestão quer tê-lo pronto em 
60 a 90 dias, a tempo de ser aprova-
do pelos accionistas, para "daqui a 
seis meses não se estar a negociar 
[com a Comissão] com uma arma 
nudear apontada à cabeça" e ter ain-
da três meses para o fazer. 

ana.brito@publico.pt 

Processo da Associação Comercial do Porto quer impedir ajuda pública 
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BE faz perguntas ao Governo 
e PCP quer ouvir ministro 
sobre contratos mineiros 

Ambiente 
liiiana Seroes e Luisa Ill t` 

Bloco enviou seis questões 
sobre assinatura de vários 
contratos mineiros antes 
das novas regras. PCP 
chama Matos Fernandes 

O BE quer saber por que razão o 
Governo assinou 16 contratos de pros-
pecção, exploração e pesquisa de 
recursos minerais antes da publica-
ção da nova regulamentação da lei 
das minas que irá tornar mais exigen-
te a legislação mineira na componen-
te ambiental, como noticiou ontem o 
PÚBLICO. 

Num conjunto de seis perguntas 
enviadas ao Ministério do Ambiente 
e Acção Climática, os bloquistas lem-
bram que a apresentação da nova 
legislação já esteve marcada para 
Fevereiro deste ano, "mas foi cance-
lada à última hora sem justificação". 
"Note-se ainda que o Governo se com-
prometeu a não criar novos contratos 
sem a nova legislação ambiental estar 
concluída", sublinham os deputados 
do BE. 

Na sequência da notícia do PÚBLI-
CO, também o PCP quer questionar 
o ministro que tutela os recursos 
minerais, Matos Fernandes, e solici-
tam-lhe uma audiência com carácter 
de urgência. Para o PCP, a "eventual 
realização destes contratos, sem que 
se tenha aguardado pela publicação 
de legislação que coloca maiores exi-
gências ambientais, deve ser explica-
da à Assembleia da República". 

De acordo com os esclarecimentos 
fornecidos ao PÚBLICO pelo gabinete 
do secretário de Estado da Energia, 
foram assinados só este ano 16 con-
tratos relativos a recursos geológicos, 
sendo que nove deles se referem à 
revelação destes recursos (contratos 
de prospecção e pesquisa, para inves-
tigar a existência do mineral) e sete 
ao aproveitamento dos minerais (o 
recurso está inferido, ou confirmado, 
e pode começar a ser explorado). No 
entanto, não foi divulgada identidade 
dos promotores destes contratos. De 
acordo com a secretaria de Estado, só 
em Julho ou Agosto será possível con-
sultar essa informação, quando o site 
da Direcção-Geral de Energia e Geo-
logia (DGEG) estiver actualizado. 

No requerimento entregue na 
Comissão de Ambiente a pedir a audi-

 

Estão em causa 16 contratos 

Bloquístas querem 
turmas menores 

O
Parlamento discute hoje a 
diminuição do número de 
alunos por turma no 
próximo ano lectivo, que, 

de acordo com as declarações 
mais recentes (ver pág.15) do 
ministro da Educação e do 
primeiro-ministro, deverá ser 
planeado a pensar nas aulas 
presenciais, e não na 
continuidade do modelo de 
ensino à distância. A proposta 
é apresentada pelo BE, que 
defende que as aulas 
presenciais são a opção 
preferível, uma vez que, apesar 
do esforço, "tornou-se 
evidente que as limitações do 
contacto lectivo à distância 
são várias e agravam 
desigualdades", prejudicando 
os alunos socialmente 
desfavorecidos. 

Por isso, os bloquistas 
propõem que exista um 
esforço de investimento por 
parte do'Governo para 
aumentar o número de 
professores e de recursos 
materiais, possibilitando assim 
a diminuição do tamanho das 
turmas no ensino básico, 
secundário e recorrente, de 
forma a respeitar o 
distanciamento físico exigido 
para o regresso às aulas 
presenciais. Liliana Borges  

ção do ministro, o PCP diz que a não 
publicação dos contratos "vem apro-
fundar também as legítimas preocu-
pações com a falta de transparência 
em todo este processo". "Desconhece-
se até que ponto é que estes contratos, 
ainda que se destinem a outros mine-
rais, não possam ser posteriormente 
estendidos à prospecção, pesquisa e 
exploração de lítio, como aconteceu 
com outras licenças, designadamente 
na zona de Montalegre e Boticas." 

Já o BE insiste e quer saber quais os 
promotores privados dos contratos de 
prospecção e pesquisa e de explora-
ção assinados em 2019 e 2020. "A 
remodelação do site da DGEG não 
pode ser um obstáculo à transparên-
cia e exercício da informação", lê-se 
no documento enviado ao gabinete de 
Matos Fernandes a que o PÚBLICO 
teve acesso. Os bloquistas que assinam 
o documento, Nelson Peralta, Jorge 
Costa e Maria Manuel Rola, querem 
saber quais as medidas alternativas 
que o Governo irá tomar "para garan-
tir que toda a informação relativa a 
esses contratos é desde já pública". 

O partido pergunta ainda se os con-
tratos garantem a entrega da explo-
ração a esses promotores privados 
em moldes semelhantes ao caso do 
lítio em Montalegre, implicando além 
da pesquisa atribuem a concessão 
caso os resultados se revelem comer-
cialmente viáveis. No passado, o 
secretário de Estado adjunto e da 
Energia, João Galamba, justificou a 
entrega da concessão de lido de Mon-
talegre à Lusorecursos sem concurso 
público dado que "a empresa deten-
tora de direitos de prospecção e pes-
quisa tinha assinado um contrato de 
pesquisa com o Estado em 2012" que 
implicava que, no caso de a pesquisa 
evidenciar recursos geológicos 
comercialmente viáveis, a concessão 
lhe fosse garantida. 

O BE quer também saber "por que 
motivo o Governo ainda não publicou 
nova legislação relativa a minas apesar 
de reconhecer a importância dessa 
legislação para a sua própria estraté-
gia mineira" e quando é que o planeia 
fazer. "Pelo menos desde Março de 
2019 —aquando da assinatura do con-
trato de Montalegre com a Lusorecur-
sos — que o Governo tem insistido na 
necessidade dessa nova legislação e 
tem apresentado ogreen mining como 
um dos pontos centrais para a sua 
estratégia mineira", recorda o BE. 

liliana.borges@publico.pt 
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AICCOPN defende 
"Construção Segura 
e Saudável" 

Manuel 
Reis Campos 
Presidente 
da CPCI e da 
AICCOPN 

A exemplo do que se passou 
na generalidade dos países 
europeus, a declaração de Estado 
de Emergência não determinou 
a suspensão das obras e o setor 
correspondeu ao repto e, ainda 
que significativamente afetadas 
pela pandemia, a maioria das 
empresas, continuou a trabalhar. 
Apesar de todas as dificuldades 
e especificidades de uma das 
mais longas e complexas cadeias 
de valor da economia nacional, 
a Construção e Imobiliário, que 
representa 17,4% do PIB e cerca de 
600 mil trabalhadores dos quais, 
mais de metade se encontra 
ao serviço das empresas de 
construção, foi possível equilibrar 
a necessidade de manter a 
atividade, com a salvaguarda da 
saúde e da segurança de todos 
os que se relacionam, direta ou 
indiretamente, com esta atividade. 

E, não estando imunes a 
questões concretas como a situação 
que se vive atualmente na zona de 
Lisboa e Vale do Tejo, a verdade é 
que, até à data, apesar da elevada 
mobilidade dos trabalhadores 
da construção e de uma forte 
conetividade entre empresas 
de diferentes especialidades 
e dimensões, as empresas de 
Construção e as suas Associações 
representativas são apontadas 
pelas Autoridades de Saúde como 
parceiros ativos num combate 
comum a um vírus que é um perigo 
real e que nos afeta a todos. 

Foi por isso que, desde o 
primeiro momento, a AICCOPN 1 
AECOPS, emitiram um conjunto 
de recomendações às empresas 
e apresentaram ao Governo 
um projeto, denominado "Criar 
Resiliência na Indústria da 
Construção - Um plano para 
a Continuidade no âmbito do 
COVID-19", que assenta em 
mecanismos capazes de promover  

a produtividade e a resiliência das 
empresas como uma rede de testes 
e a criação de uma plataforma 
digital. Este é um instrumento 
inovador que, em parceria com 
as entidades competentes como 
a ACT - Autoridade para as 
Condições de Trabalho, a DGS -
Direção-Geral da Saúde e o IMPIC 
- Instituto dos Mercados Públicos, 
do Imobiliário e da Construção, 
deverá permitir acompanhar todos 
dos fluxos e interações do setor, 
aspeto determinante quando, 
como todos sabemos, proliferam 
fenómenos perigosos, como o 
trabalho clandestino, a ilegalidade 
e a informalidade, cujos riscos são 
potenciados pelo COVID-19. 

Estamos certos que este é um 
projeto que será em breve uma 
realidade e constituirá um modelo 
a seguir noutros setores mas, no 
imediato, a AICCOPN 1 AECOPS, 
em conjunto com o Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, a ACT a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, estão a desenvolver 
uma campanha nacional de 
sensibilização, denominada "Cuidar 
da Construção 1 Construção Segura 
e Saudável", que pretende divulgar 
medidas no âmbito da prevenção, 
do acompanhamento do pessoal 
em obra e do risco de contágio, 
em articulação com todas as 
informações e orientações oficiais 
relevantes. 

O compromisso, por parte das 
Associações do Setor e do Governo, 
bem como das demais Autoridades 
nacionais, de desenvolver um 
trabalho articulado, atento às 
necessidades das empresas e 
à salvaguarda da saúde e da 
segurança de todos, é uma questão 
determinante para que, com toda 
a rapidez possível, o País possa 
regressar a uma trajetória de 
retoma da economia e do emprego. 
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Empresas do setor da construção 
mantiveram-se ativas em junho 
Na primeira quinzena de junho, 97% das empresas do setor da construção e imobiliário mantiveram-se em funcionamento. 

Os números são do Inquérito Rá-
pido e Excecional às Empresas - 
covid-19, divulgado pelo [NE e pe-
lo BdP. Apenas 2% das empresas 
deste setor estiveram encerradas 
temporariamente, e 1% em defi-
nitivo. Ou seja, na primeira quin-
zena de junho, 97% das empresas 
do setor da construção e imobi-
liário mantiveram-se em fun-
cionamento, percentagem seme-
lhante à registada na quinzena 
anterior. 

O relatório mostra que a situa-
ção do tecido empresarial, de for-
ma geral, melhorou na primeira 
quinzena de junho, com a percen-
tagem de empresas em funciona-
mento a ter aumentado de 92% na 
2' quinzena de maio para 95% na 
1° quinzena de junho, salientan-
do-se o setor do alojamento e res-
tauração, onde a percentagem au-
mentou de 59% para 77%. 

A área da Construção e Ativida-
des Imobiliárias registou a menor 
percentagem de empresas com re-
dução no volume de negócios, com 

Ao nivel setorial, 
a percentagem 
de empresas 
a referir um 
aumento 
excedeu a 
percentagem 
de empresas 
a referir urna 
redução do 
volume de 
negócios no 
3lojamento e 
restauração, 
Comércio e 
Transportes e 
armazenagem 

52%, menos 8% que na quinzena 
anterior. 

68% das empresas registaram 
um impacto negativo no volume 
de negócios nesta primeira quin-
zena de junho. 24% acredita que o 
volume de negócios deverá demo-
rar mais de 6 meses a regressar ao 
nível normal, e 4% considera que 
este nunca vai regressar aos níveis 
pré-crise. 

Face à situação que seria expec-
tável sem pandemia, 68% das em-
presas reportaram um impacto ne-
gativo no volume de negócios, um 
valor que era de 73% na quinzena 
anterior. 

O Alojamento e restauração e os 
Transportes e armazenagem foram 
os setores onde mais empresas re-
portaram reduções no volume de 
negócios (88% e 77%, respetivamen-
te). 24% das empresas referiram que 
o seu volume de negócios deverá de-
morar mais do que seis meses a re-
gressar ao nível normal e 4% con-
sideram que o seu volume de negó-
cios não deverá voltar a esse nível. 

O setor do alojamento e restau-
ração destaca-se pela maior per-
centagem de empresas em ambas 
as situações (38% e 11%, respetiva-
mente). Comparativamente com a 
quinzena anterior, 38% das em-
presas referiram urna estabiliza-
ção do volume de negócios, sendo 
que, entre as restantes, a percen-
tagem que assinala aumentos foi 
superior à proporção que assina-
la reduções (35% e 28%, respeti-
vamente). 

Empresas vão investir 
mais em TI 
Ao nível setorial, a percentagem 
de empresas a referir um aumento 
excedeu a percentagem de empre-
sas a referir uma redução do vo-
lume de negócios no alojamento 
e restauração, comércio e trans-
portes e armazenagem. 

Na 1' quinzena de junho, 39% 
das empresas assinalaram uma 
redução do pessoal ao serviço efe-
tivamente a trabalhar face à si-
tuação que seria expectável sem 
pandemia (45% na quinzena an-
terior). As empresas do alojamen-
to e restauração também se des-
tacam neste caso, com 67% a re-
ferirem um impacto negativo no 
pessoal ao serviço (ainda assim -6 
p.p. do que na quinzena anterior). 

Em comparação com a 2' quin-
zena de maio, a maioria das em-
presas não reportou alteração 
no número de pessoas ao servi-
ço (68%). O Alojamento e restau-
ração foi o setor que registou a 
maior percentagem de empre-
sas com aumento no pessoal ao 
serviço face à quinzena anterior 
(40%), na maioria dos casos devi-
do à redução do número de pes-
soas em layoff. 47% das empresas 
respondentes tinham pessoas em 
teletrabalho na primeira quinze-
na de junho (-6 p.p. face à quin-
zena anterior) e mais de 55% das 
empresas não preveem o recurso 
às medidas de apoio do Governo 
excluindo o layoff simplificado. 
Mais de 75% das empresas con-
sidera pouco ou nada provável a 
alteração de forma permanente 
da sua atividade devido à pande-
mia COVID-19. As alterações refe-
ridas como muito prováveis pelas 
empresas são o reforço do inves-
timento em tecnologias de infor-
mação (25% das empresas), o au-
mento do recurso ao teletrabalho 
(17% das empresas) e o redireccio-
namento dos mercados alvo (16% 
das empresas). 
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Centros comerciais sofreram impacto acrescido por 
não operarem ao mesmo tempo que outros setores 
A economia esteve, e em parte permanece, muito condicionada devido à necessidade de conter e mitigar a pandemia de Covid-19, 
uma crise de saúde que terá um forte impacto económico, não sendo a indústria dos centros comerciais exceção. Em entrevista 
ao Público Imobiliário, António Sampaio de Mattos, presidente da APCC- Associação Portuguesa de Centros Comerciais, 
diz que é ainda prematuro falar em números concretos e que muito dependerá de como evoluir a retoma da economia. 

É ainda prematuro quantificar o 
impacto que a pandemia despole-
tada pela Covid-19 vá ter na indús-
tria dos centros comerciais. Em to-
do o caso, António Sampaio de Mat-
tos, presidente da APCC- Associação 
Portuguesa de Centros Comerciais, 
diz que é possível identificar desde 
já um impacto na ordem dos 305 
milhões de euros, só em 2020, devi-
do aos apoios concedidos pelos cen-
tros comerciais aos lojistas. "Existe 
também um valor relevante de in-
vestimentos adicionais na prepa-
ração dos centros comerciais para 
operarem neste contexto de pande-
mia nas melhores condições de hi-
giene e segurança. E não nos pode-
mos esquecer do impacto que a di-
minuição de receitas e aumento de 
custos tem na avaliação dos ativos". 

Tudo isto, diz Sampaio de Mattos, 
são "muitas centenas de milhões de 
euros" e um enorme desafio que se 
coloca a um setor que, importa su-
blinhar, emprega mais de 100 mil 
pessoas de forma direta e 200 mil 
de forma indireta. "Naturalmente, a 
indústria dos centros comerciais so-
freu um impacto acrescido por não 
ter tido a oportunidade de operar 
sem limitações ao mesmo tempo 
que outros sectores da economia". 

A reabertura integral destes espa-
ços aconteceu apenas na última fa-
se do plano de desconfinamento, e,  

no caso dos centros da Área Metro-
politana de Lisboa (AML), que con-
centra 35% dos centros do país, que 
asseguram 50% do emprego total 
gerado pelo sector a nível nacional, 
foi adiada por mais duas semanas, 
para 15 de junho. "A nosso ver, esse 
constrangimento podia ter sido evi-
tado sem colocar em causa a segu-
rança de visitantes e funcionários 
as lojas. Os associados da APCC, que 
integram 8.600 lojas e que represen-
tam mais de 90% da área bruta locá-
vel total existente em Portugal, es-
tavam preparados para operar sem 
limitações, e com total garantia de 
segurança, desde o dia 18 de maio". 

O presidente adiantou que os as-
sociados da APCC já partilharam 
com o Governo que medidas en-
tendem que devem ser tornadas de 
modo a permitir mitigar as conse-
quências deste período excecional 
e a criar condições para um retor-
no à normalidade tão breve quan-
to possível. 

É preciso retomar 
a confiança 
Questionado sobre quais os grandes 
desafios que os associados da APCC 
têm agora pela frente, Sampaio de 
Mattos diz que que "lista é extensa". 
No entanto escolheu o que lhe pare-
ce mais estrutural e determinante 
para que possam ser superadas as  

dificuldades que este contexto im-
pôs, "como mesmo sucesso com que 
ultrapassámos as da última gran-
de crise: a confiança". A confiança 
a que Sampaio de Mattos se refere 
é a dos visitantes na segurança dos 
centros comerciais e na retoma da 
economia, assim como a confian-
ça entre proprietários, operadores 
e lojistas. "É muito importante que 
os cidadãos tenham (e podem ter!) 
confiança e tranquilidade absolutas 
no uso dos centros comerciais e das 
lojas que aí operam, com a certeza 
de que são cumpridas todas as re-
gras de segurança sanitária decor-
rentes da lei, as recomendações da 
Direcção-Geral da Saúde e as me-
lhores práticas promovidas pela in-
dústria a nível global". A par disso, 
continua o presidente, os visitantes 
têm tido, no seu entender, um com-
portamento irrepreensível. "Embo-
ra seja demasiado cedo para fazer 
um balanço, os indicadores destas 
primeiras semanas são animado-
res, mas temos um caminho a fa-
zer para chegar aos níveis de com-
pra pré-pandemia e teremos com-
portamentos diferentes em áreas de 
atividade distintas. É imprescindí-
vel que a confiança continue a cres-
cer e que esta tendência continue 
a evoluir". 

Por outro lado, e no que respeita 
à relação entre operadores e lojis-

  

tas, os números que a APCC têm pa-
ra apresentar são, para o presiden-
te, uma boa forma de explicar a im-
portância que a confiança tem para 
potenciar o contributo que o setor 
pode dar à preservação do empre-
go e à retoma da economia. "A re-
lação próxima, de diálogo e coope-
ração, que centros comerciais e lo-
jistas têm assumido permitiu ter 
já de portas abertas, e em absoluto 
respeito pelas regras de segurança, 
8483 lojas, que correspondem a 99% 
das 8 600 lojas presentes nos cen-
tros comerciais dos associados da 
APCC, e, como referi anteriormen-
te, chegar a acordo para a conces-
são de apoios no valor de 305 mi-
lhões de euros durante 2020, entre 
descontos e moratórias de rendas, 
que vão para além da lei das mora-
tórias' e que permitem diferir o pa-
gamento destas mensalidades pa-
ra 2021 e 2022. Estes resultados só 
foram possíveis com confiança en-
tre as partes. É a confiança que vai 
determinar o sucesso de um cami-
nho que estamos agora a iniciar". 

A APCC representa um setor com 
35 anos de história "e de experiên-
cia consolidada em Portugal", con-
siderado "um exemplo a nível inter-
nacional". Nomeadamente, "temos 
a experiência recente de ter ultra-
passado a complexa crise de 2010-
2012", reiterou Sampaio de Mattos. 

Os indicadores 
destas primeiras 
semanas são 
animadores, mas 
há um caminhá 
a fazer para 
chegar aos níveis 
de compra 
pré-pandemia 

Canal direto com Governo 
Desde a primeira hora deste contex-
to de pandemia, a APCC estabeleceu 
um canal de comunicação direto e 
permanente com o Governo. "No Pla-
no de Estabilização Económica e So-
cial (PEES), apresentado pelo execu-
tivo, a APCC destaca, pela positiva, o 
apoio à retoma da atividade empre-
sarial; as Linhas de apoio ao Comér-
cio; a alteração das regras do Paga-
mento Especial por Conta, isentando 
as empresas com quebras de fatura-
ção superiores a 40%, que é de ex-
trema importância para a tesoura-
ria, especialmente nas empresas de 
comércio e restauração; as altera-
ções ao regime de lay-off; a criação 
do Banco de Fomento; e a extensão 
do regime de moratórias bancárias 
até 31 de março de 2021 para crédito 
hipotecário". 

A associação continua, entretan-
to, a aguardar por outras medidas 
que consideram imprescindíveis co-
mo complemento a estas, nomea-
damente no apoio direto e rápido 
aos retalhistas por parte do Estado. 
"Estas medidas, em conjunto com 
os apoios já concedidos pelos as-
sociados da APCC aos seus lojistas, 
irão permitir aos centros comerciais 
manter-se os espaços preferidos dos 
portugueses e dos turistas para com-
pras e lazer, e, ao mesmo tempo, ala-
vancar a recuperação económica." 
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QUARTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2020 

SUPLEMENTO COMERCIAL 
Não pode ser vendido separadamente 
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Semana da 
Reabilitação 
Urbana de 
Lisboa debate 
arrendamento 
acessível 
Já começou a contagem decrescente para a Semana da 
Reabilitação Urbana de Lisboa - [re)Lisboa (edição online) 
que se realiza de 7 a 9 de julho. Ana Pinho, Secretária de 
Estado da Habitação, vai abordar o tema dos incentivos 
à oferta de habitação a custos acessíveis P02 

Centros comerciais 
sofrem maior impacto 
Em entrevista ao Público Imobiliário, António 
Sampaio de Mattos, presidente da APCC- Associação 
Portuguesa de Centros Comerciais, diz que o impacto 
é grande, mas que é ainda prematuro falar em 
números concretos e que muito dependerá de como 
evoluir a retoma da economia P14 
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Á4I L!1® 
A SUA CASA 
NAS SUAS MÃOS 

century2.1app.pt 
Downloed on the GMT ON 

App Store Google Play 
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ALBUFEIRAI SALÁRIOS EM ATRASO 

C erca de 40 funcionários do Vilanova Resort, 
em Albufeira, protestaram ontem em frente ao 

empreendimento para exigirem o pagamento de sa-
lários em atraso desde março, devido à pandemia. 
Segundo o sindicato, alguns "não têm dinheiro para 
comprar comida nem pagar a renda de casa, em-
préstimos, entre outros compromissos". 
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TRABALHADORES DA LAUAK 

ANULAR DESPEDIMENTO 

O s trabalhadores da fábrica 
da Lauak em Setúbal vão 

concentrar-se amanhã junto à 
portaria da empresa para exigirem 
a anulação do processo de despe-
dimento coletivo de 164 funcioná-
rios daquela unidade industrial, • 
disse à Lusa Esmeralda Marques, 
do SITESUL, sindicato que repre-
senta o setor. 
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O SOBE 
PAULO A. 
FERRARDES 
PRES. CAMARA FUNDAO 

Exige testes a 

quem sai do Insti-

tuto Português de 

Oncologia para 

travar surto de 

propagação. Diz 

que é "problema 
nacional". 

O DESCE 
MARTA 
TEMIDO 
MINISTRA DA SAÚDE 

Sindicato dos En-

fermeiros Portu-
gueses voltou a 
pedir reunião com 

o Governo para 

discutir questões 

"não resolvidas" 

do setor. 
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PORTO 
DESPEDIMENTOS 
Os trabalhadores do restaurante 
Casa Aleixo, junto à EStação de 
Campanhã, no Porto, protesta-
ram na rua contra os despedi-
mentos e o fecho do estabeleci-
mento por causa pandemia. 
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MAIS&MENOS 

SOUSACAMP, PAREDES 

DISCRIMINAÇÃO 

_ As trabalhadoras da 
empresa de cogume-

los Varandas de Sousa, 
do Grupo Sousacamp, em 
Paredes, denunciaram 
"ações de discriminação" 
sobre as funcionárias que 
não aceitaram a rescisão 
de contrato. Algumas de-
zenas de operárias, a 
maioria sindicalizadas, 
têm sido deslocalizadas 
para outras zonas das 
instalações, "sem condi-
ções de trabalho". 

SETOR DA CORTIÇA 

RECUPERA PESO 
+A cortiça foi em 2018 o 

produto mais relevante 
(38,2%) da produção silví-
cola nacional, posição que 
tinha perdido em 2004 para 
a madeira para triturar, re-
vela o Instituto Nacional de 
Estatística. A produção de 
cortiça tem registado au-
mentos nominais sucessi-
vos desde 2013. 
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JOÃO CAMPOS RODRIGUES 
joao.rodrigues@ionline.pt 

Depois de mais de 1500 empre-
gados da maior fábrica de pro-
cessamento de carne alemã darem 
positivo para a covid-19, o distri-
to de Gütersloh regressou ao con-
finamento. Entre testes em mas-
sa e medidas estritas, a Alema-
nha conseguira manter a 
pandemia relativamente contro-
lada, começando a reabrir gra-
dualmente. De súbito, teve de 
fechar de novo bares, museus, 
teatros, cinemas e piscinas; em 
sítios públicos, só se podem reu-
nir pessoas que morem juntas 
ou, no máximo, duas pessoas de 
rasas diferentes. A população e 
as autoridades apontam o dedo 
à poderosa família Tõnnies, dona 
da fábrica infetada, que lidera a 
indústria de abate de animais e  

é há muito acusada de explorar 
imigrantes, mantidos em condi-
ções terríveis e mal pagos. 

"O coronavírus é como uma lupa. 
Ou seja, vemos coisas que já esta-
vam mal, vemo-las muito, muito 
claramente. A exploração de pes-
soas da Europa central e de les-
te, que obviamente aconteceu 
aqui, está a tornar-se um risco de 
saúde com danos graves na pan-
demia", criticou o ministro do Tra-
balho alemão, Hubertus Heil, em 
entrevista à Bild. As estatísticas 
estão do seu lado: entre 70%e 80% 
dos sete mil operários da fábrica 
são subcontratados e obrigados 
a trabalhar em horários prolon-
gados, sem lhes pagaram horas 
extraordinárias, segundo o NGG, 
o principal sindicato do setor. 

"As condições de trabalho nes-
tas fábricas são absolutamente 
as piores: frias, muito, muito pró-

  

ximos, a trabalhar a alta veloci-
dade. E a habitação é como nos 
tempos da escravatura. Quando 
oinvestigámos, encontrámos pes-
soas que tinham de partilhar 
camas. Fazes um turno de 12 
horas e depois trocas", descreveu 
Peter Schmidt, dirigente da NGG, 
ao Guardian. 

A maior parte destes emprega-
dos são imigrantes, com poucas 
hipóteses de encontrar trabalho 
mais qualificado, que agora terão 
de ficar em completo isolamen-
to-as autoridades enviaram equi-
pas móveis para aplicar as regras, 
acompanhadas de tradutores de 
búlgaro, polaco e romeno, para 
os muitos que não falam alemão. 

Entretanto, a indústria conti-
nua a sua "desastrosa corrida até 
ao fundo, movida pelo mercado 
e pela procura de carne barata", 
nas palavras de Schmidt. O setor 

NA FASSBENDEWAFP 

esteve envolvido em alguns dos 
piores surtos de covid-19, sobre-
tudo nos Estados Unidos, que che-
garam a ter escassez de carne o 
mês passado, ao mesmo tempo 
que produtores matavam milhões 
de animais e deitavam fora a car-
ne, por não conseguirem que che-
gasse aos supermercados. 

ZE_RO CONFIANÇA "Nestes tempos 
de coronavírus, não é só o risco 
de saúde-que já é suficientemen-
te mau - para os empregados. 
Estamos a pôr em risco a saúde 
pública! O entusiasmo no distri-
to de Gütersloh era enorme por-
que as pessoas estavam ansiosas 

pelo fim do confinamento", lamen-
tou o ministro do Trabalho. Dis-
se ter "praticamente zero" con-
fiança na Tõnnies, uma empre-
sa com receitas de 6,7 mil milhões 
de euros, só em 2018, que antes 
da pandemia já era alvo de pro-
cessos judiciais por incumpri-
mento das mais básicas condi-
ções laborais. 

Por mais que a Tõnnies peça 
desculpa por negar entregar às 
autoridades os dados dos empre-
gados ou se voluntarie para finan-
ciar testes aos cerca de 360 mil 
habitantes da região de Güters-
loh, "os pais, que querem levar 
os filhos à escola, estão furiosos 
ao ver que este comportamento, 
em que as pessoas claramente 
não seguiram as regras, tome um 
distrito inteiro como refém", garan-
tiu Heil. 

A população de Gütersloh está furiosa por voltar ao isolamento quando tudo corria bem 

Alemanha. Os abusos 
laborais que trouxeram 
de volta o confinamento 

As condições na fábrica da Tõnnies, foco do surto em Gütersloh, eram 
"como nos tempos da escravatura". O distrito já teve de fechar de novo. 

Página 38



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,54 x 3,74 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 87194425 24-06-2020

•

Covid-19. Lisboa 
ultrapassa hoje 
o Norte no número 
de infetados 
A região detetou 11 mil casos desde o início do desconfinamento 
/ Nas duas últimas semanas houve 325 novos casos a nível nacional de jovens 
entre os 10 e os 19 anos / Acima dos 80 anos registaram-se 376 novos 
contágios // Reino Unido pondera colocar passageiros oriundos de Portugal 
em quarentena. Medida pode ser catastrófica para o Algarve // PÁGS. 2-4 

GUERRA ENTRE AUTARCAS 
DE OVAR E LISBOA 

Salvador Malheiro teme pela "segurança e proteção de todos os 
munícipes de Lisboa, perante tamanha falta de liderança, anojo e 

coragem do seu Presidente de Câmara (que não é de Lisboa)" 
Medina diz que Malheiro estava com saudades do palco mediático 
\ Figuras do PSD e Rui Moreira solidarizaram-se com Malheiro 

//  PÁGS. 6-7 

• 

( 

• 

André  Ventura leva 
Maria Vieira à manifestação 
O líder do Chega afirma que se demarca 
"de todos os movimentos violentos,  s rsivos 
que riào respeitem a democracia",, 
respondendo a Mário Machado //má 

ATAQUES ENTRE GRUPOS DE MÉDIA 

is  DIREITO DE RESPOSTA DE OCTÁVIO RIBEIRO // PÁG. 32 

o 

150 C // Quarta-feira, 24 junho N2U // Ano 11 // Diário // Nú 3237 // Diretor. Mario Rarnires // Dir. azoe.: \fitar Bainho // Dic exec. ac4unto: Jose Cabrita Saraiva // Subdir. exec.: MartaF.Reis // Dir. de arte: Francisco Alves 

Empresários 
da noite elogiam 
secretário 
de Estado 
da Juventude 
H PÁG. 8 

Marcelo veta 
diploma que 
alarga regras 
do layoff aos 
sócios-gerentes 
// PÁG. 9 

Segurança 
e Brexit 
originam boom 
de imigrantes 
em 2019 
// PÁG. 10 

O fim da Casa 
Aleixo e Galiza 
também 
a caminho 
da insolvência 
// PÁGS. 20-21 

1500 
trabalhadores 
de fábrica alemã 
infetados 
com covid-19 
// PÁG. 14 
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Restauração 

Casa Aleixa 
Nem todas as 
boas histórias 
têm final feliz 
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A Casa Aleixo, célebre restaurante portuense, 
pediu a insolvência, deixando sete trabalhadores 
sem ordenados e no desemprego. 

• 

JOÃO AMARAI. SANTOS 
joao.santos@ionline.pt  

A Casa Aleixo pediu a insolvência, con-
firmando a notícia adiantada pela edi-
ção de sábado do jornal SOL. Ontem, os 
seus sete trabalhadores (que agora per-
deram o emprego) ocuparam a frente 
da fachada do icónico restaurante por-
tuense, empunhando cartazes, para 
lamentar e protestar contra a situação. 
Com eles, esteve sempre o Sindicato de 
Hotelaria do Norte, afeto à CGTP, que 
já havia alertado, através de comunica-
do, para a possibilidade de se verificar 
este desfecho. 
"Trabalhadores da Restauração sem 

emprego e sem salário" ou "Restauran-
te Casa Aleixo Não Pagou os salários de 
Março, Abril e Maio e despediu todos os 
trabalhadores" eram algumas das fra-
ses que se podiam ler nos cartazes. Os 
proprietários da Casa Aleixo fecharam 
as portas, mas não conseguiram recor-
rer ao mecanismo de layoff , segundo 
apurou o i, deixando os colaboradores 
sem trabalho nem dinheiro. 

O setor da restauração foi, aliás, um dos 
mais atingidos pela crise - provocada pela 
pandemia de covid-19 e, sobretudo, pela 
quebra no número de turistas. Numa últi-
ma tentativa para evitar este desfecho, a 
gerência da Casa Aleixo terá ainda reu-
nido no Ministério do Trabalho, na bus-
ca por soluções. Os três proprietários da 
emblemática casa não conseguiram, 
porém, contornar os problemas acumu-
lados, nem chegar a um consenso para 
um acordo de trespasse, não restando 
outra alternativa que não o encerramen-
to definitivo do estabelecimento e o pedi-
do de insolvência da empresa. 

HISTÓRIA COM 72 ANOS A Casa Aleixo, no 
Porto, viu a pandemia colocar um pon-
to final a um percurso de 72 anos. Fun-
dado em 1948, o "Aleixo", como era cari-

  

nhosamente chamado, era uma referên-
cia na cidade, na região e no país, fre-
quentado por anónimos e celebridades. 

Localizado na Rua da Estação, em Cam-
panhã, coração da Invicta, o restauran-
te foi gerido durante décadas pelo sr. 
Aleixo, e depois pelos filhos e a mulher, 
resistindo ao crivo do tempo, às mudan-
ças que a cidade foi conhecendo, às suas 
novas gentes e coisas. 

Atualmente, os clientes que continua-
vam a lotar a sua sala de paredes de 
pedras grossas carregavam mil e um 
sotaques, oriundos de todas as partes 
de Portugal e do mundo. 

A crise que a pandemia de covid-19 
provocou, inesperada e implacável, obri-
gou agora a que os responsáveis tomas-
sem a decisão mais temida e dolorosa, 
passando os célebres filetes de pescada 

O "Aleixo" abriu em 
1948, no Porto. Os seus 

filetes de pescada 
e arroz de polvo eram 

célebres no país inteiro 

Insolvência deixa 
sete trabalhadores 

no desemprego. Salários 
de março, abril e maio 

ficam por pagar 

e de polvo com "arroz do mesmo" para 
a lista da saudade. 

AHRESP CONFIRMA PESSIMISMO Ao i, Ana 
Jacinto, secretária-geral da Associação 
da hotelaria, restauração e similares de 
Portugal (Ahresp), não se revela surpreen-
dida em relação ao encerramento da Casa 
Aleixo. Segundo a responsável é, aliás, 
"de prever situações idênticas nos próxi-
mos meses", afetando todo o tipo de esta-
belecimentos. "Não tenho dúvidas. Caso 
não existam mais apoios por parte do 
Estado, muitos mais restaurantes vão ser 
obrigados a fechar as suas portas e a des-
pedir os seus trabalhadores", afirma. 

Em causa, está a retoma lenta e difícil 
que se tem verificado no setor, desde o 
desconfinamento. E com o final dos 
apoios definidos pelos Governo - como 
o layoff simplificado ou as moratórias -
, prevê-se um aumento das dificuldades 
para fazer face às despesas do negócio. 
Muitos restaurantes que decidiram rea-
brir nesta altura temem não suportar 
as exigências até ao final do ao. 

É exatamente essa a conclusão do inqué-
rito divulgado esta semana pela Ahresp, 
e que vem confirmar um cenário pessi-
mista para o setor da restauração. ' 

Segundo as conclusões da Ahresp, 
mais de 54% dos restaurantes estimam 
não conseguir faturar em junho o sufi-
ciente para suportar os encargos com 
pessoal, fornecedores e contas corren-
tes. E caso tal se confirme, 36% destas 
empresas pondera avançar para insol-
vência até ao final do mês, "empurran-
do" para o desemprego, na esmagado-
ra maioria dos casos, entre seis a dez 
trabalhadores. 

Feitas as contas, o inquérito indica que 
apenas 60% do setor reabriu portas em 
junho e, mesmo nestes casos, mais de 
45% das empresas tem registado uma 
faturação média diária abaixo dos 10% 
, e 24% entre 11% e 20%, em compara-
ção com os valores registados no mes-
mo período do ano passado. Por outro 
lado, 34% das empresas ainda nem sequer 
sabe quando vai reabrir - ou mesmo se 
o conseguirá voltar a fazer. 

Até maio, 91% do setor da restauração 
não efetuou despedimentos, no entan-
to, mais de 18% das empresas assume 
agora que não vai conseguir manter 
todos os postos de trabalho até ao final 
do ano e 73,5% ainda não sabe se vai con-
seguir manter a totalidade dos seus tra-
balhadores. Página 40
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Os trabalhadores 
continuam firmes 
nos seus postos 
de trabalho, mas não 
encontram solução. 

***Em menos de um mês, o Porto pre-
para-se para perder outro dos seus mais 
emblemáticos espaços, pois também a 
Cervejaria Galiza, na Rua do Campo Ale-
gre, está prestes a encerrar definitiva-
mente, depois do Tribunal de Comércio 
de Gaia ter declarado a insolvência da 
Sociedade Atividades Hoteleiras Galiza 
Portuense (proprietária da Cervejaria 
Galiza), na sequência do requerimento 
apresentado pelo credor Sociedade Real 
Sabor que reclama uma dívida de qua-
se 12 mil euros. 

As portas da histórica cervejaria conti-
nuam abertas, mas o juiz fixou "em 30 
dias o prazo para a reclamação de crédi-
tos" por parte dos credores e considerou 

t. 

i 

• 

não ser necessário a realização da assem-
bleia de credores "atento a tudo o que 
resulta dos autos, nomeadamente, a ale-
gação por parte da requerente do circuns-
tancial quadro dc debilidade económica" 
da empresa declarada insolvente. 

Fundada em 1972, a Cervejaria Galiza 
tornou-se palco de uma luta mediática 
entre proprietários .e os 33 trabalhado-
res da histórica casa, que, em novembro 
de 2019, se opuseram a uma tentativa 
de encerramento coerciva das instala-
ções pela gestora da empresa, organi-
zando-se e passando a assegurar a ges-
tão diária do espaço. 

A tentativa de encerramento surgiu 
depois da Sociedade de Atividades Hote-
leiras Galiza Portuense - com dívidas ao 
Fisco e à Segurança Social a rondar os 
dois milhões de euros e atrasos no paga-
mento de ordenados e subsídios de férias 
- falhar uma tentativa de recuperação 
financeira através de um PER (Processo 
Especial de Revitalização), aceite pelo Tri-
bunal do Comércio de Vila Nova de Gaia. 

4  

• 
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Aleixo, junto à Estação 
da Campanhã, viveu ontem 

o derradeiro capítulo de uma 
história que contava 72 anos. 

O pedido de insolvência deixa sete 
trabalhadores no desemprego 
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Desde essa data, decorreram tentati-
vas de encontrar uma solução de viabi-
lidade para a Cervejaria Galiza, que pas-
sou a ser acompanhada pelo Ministé-
rio do Trabalho. Representantes da 
empresa, dos trabalhadores e do Sindi-
cato de Hotelaria do Norte reuniram-
se por diversas vezes, na Direção-geral 
do Emprego e das Relações do Traba-
lho, no. Porto, ficando acordado entre 
as partes que a empresa iria avançar, 
nos meses seguintes, por um proCesso 
de insolvência controlada e recupera-
ção da empresa, o que, à partida, per-
mitiria salvaguardar os postos de tra-
balho. O plano, porém, jamais passou 
à prática. 

A pandemia de covid-19 veio acelerar 
as dificuldades. E embora os trabalha-
dores da Cervejaria Galiza se mante-
nham nos seus postos de trabalho - e 
até já tenham pedido um encontro com 
o Governo -, não se vislumbra, neste 
momento, outro desfecho que não seja 
a insolvência. 

Famoso pelos filetes 
de pescada e de polvo, 
era um verdadeiro 
símbolo da cidade. 

••• A última vez que lá fui, há menos 
de um ano, fomos de propósito de Lis-
boa, apesar dos protestos de alguns dos 
comensais, e mal terminámos o magní-
fico repasto regressámos a casa. Duran-
te toda a viagem, o DJ de serviço foi pas-
sando as músicas da sua vida e dos outros, 
já que eu nasci depois de quase todas as 
canções terem sido escritas. 

Mas quantos não faziam a viagem dc 
comboio de Lisboa até Campanhã para 
se deliciarem com os pratos da Casa Alei-
xo, que fica logo ali ao lado da estação? 
O espaço, que abriu portas. em 1948, 
começou por ser uma rasca, onde as pipas 
de vinho na parede eram uma das ima-
gens de marca. Os filetes de polvo, as tri-
pas à moda do Porto, o cozido ou o cabri-
to já chamavam muitos comensais. O pai 
Aleixo tinha a batuta de uma casa que 
se tornaria lendária. Depois de partir, o 
restaurante teve várias gerências, todas 
familiares, até que a pandemia determi-
nou o seu encerramento. 

Ramiro, o filho, era uma figura que não 
passava despercebida devido à sua figu-
ra e ao vernáculo usado. Benfiquista fer-
renho, chegou a ser presidente da Casa 
do Benfica no Porto e gostava de provo-
car os portistas, dizendo que os jogado-
res do FC Porto só lá iam se pudessem 
"esconder-se" na cave, já que não seria 
do agrado de Pinto da Costa saber que 
os seus jogadores estavam num antro 
vermelho. 

Mas a Casa Aleixo teve sempre portis-
tas notáveis entre a clientela. Belmiro de 
Azevedo era um deles, e o gosto pelas 
iguarias da casa foi passado para os filhos. 

Ainda numa das últimas visitas que fiz 
- curiosamente, na mesa atrás estava o 
antigo sindicalista Carvalho da Silva -
levei um amigo que não conhecia a filo-
sofia da casa. Ao pedir um pacote de man-
teiga, recebeu a resposta de Ramiro: 
"Olha-me este, vem aqui a esta hora a 
pensar que vem tomar o pequeno-almo-
ço! Vai-te f...". Era assim uma ida à Casa 
Aleixo. Eu deliciava-me com os filetes de 
polvo e o arroz do mesmo, com os boli-
nhos de bacalhau, com os doces e com 
um vinho-verde tinto que havia sempre, 
e do melhor. 

É óbvio que o repasto sem umas picar-
dias ficava insonso e eu adoro comida 
condimentada. A Casa Aleixo era uma 
instituição do Porto e do país. Vou ter sau-
dades dos filetes de polvo e das bocas do 
Ramiro. E, claro, do vinho verde tinto. 

Vítor Rainlzo 

A luta dos 33 trabalhadores da Cervejaria Galiza 
foi traída pela pandemia. Insolvência avança 
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Covid-19. Lisboa 
ultrapassa hoje 
o Norte no número 
de infetados 
A região detetou 11 mil casos desde o início do desconfinamento 
/ Nas duas últimas semanas houve 325 novos casos a nível nacional de jovens 
entre os 10 e os 19 anos / Acima dos 80 anos registaram-se 376 novos 
contágios // Reino Unido pondera colocar passageiros oriundos de Portugal 
em quarentena. Medida pode ser catastrófica para o Algarve // PÁGS. 2-4 

GUERRA ENTRE AUTARCAS 
DE OVAR E LISBOA 

Salvador Malheiro teme pela "segurança e proteção de todos os 
munícipes de Lisboa, perante tamanha falta de liderança, anojo e 

coragem do seu Presidente de Câmara (que não é de Lisboa)" 
Medina diz que Malheiro estava com saudades do palco mediático 
\ Figuras do PSD e Rui Moreira solidarizaram-se com Malheiro 

//  PÁGS. 6-7 

• 

( 

• 

André  Ventura leva 
Maria Vieira à manifestação 
O líder do Chega afirma que se demarca 
"de todos os movimentos violentos,  s rsivos 
que riào respeitem a democracia",, 
respondendo a Mário Machado //má 

ATAQUES ENTRE GRUPOS DE MÉDIA 

is  DIREITO DE RESPOSTA DE OCTÁVIO RIBEIRO // PÁG. 32 

o 

150 C // Quarta-feira, 24 junho N2U // Ano 11 // Diário // Nú 3237 // Diretor. Mario Rarnires // Dir. azoe.: \fitar Bainho // Dic exec. ac4unto: Jose Cabrita Saraiva // Subdir. exec.: MartaF.Reis // Dir. de arte: Francisco Alves 

Empresários 
da noite elogiam 
secretário 
de Estado 
da Juventude 
H PÁG. 8 

Marcelo veta 
diploma que 
alarga regras 
do layoff aos 
sócios-gerentes 
// PÁG. 9 

Segurança 
e Brexit 
originam boom 
de imigrantes 
em 2019 
// PÁG. 10 

O fim da Casa 
Aleixo e Galiza 
também 
a caminho 
da insolvência 
// PÁGS. 20-21 

1500 
trabalhadores 
de fábrica alemã 
infetados 
com covid-19 
// PÁG. 14 

Página 42



A43

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 17,60 x 23,18 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 87194656 24-06-2020

ti 

O líder do Chega não desarma na intenção de manter a iniciativa AUGUEL SILVA 

Ventura leva Maria Vieira 
à manif e demarca-se de 
"movimentos subversivos" 
Líder do Chega mantém manifestação para mostrar que Portugal 
não é racista e recusa que movimentos violentos se associem à iniciativa. 

• 

CRISTINA RITA 
cristina.rita@ionline.pt  

André Ventura não desiste da marcação 
de uma manifestação em Lisboa, no dia 
27, para demonstrar que Portugal "não 
é racista". Nem mesmo com apelos de 
Mário Machado, líder da Nova Ordem 
Social, para que o seus seguidores de 
extrema-direita participem. Questiona-
do pelo i se fez alguma diligência junto 
de Mário Machado, Ventura teve res-
posta pronta: "Não fiz nenhuma diligên-
cia especial: disse e reitero que nos 
demarcamos de todos os movimentos 

. violentos ou subversivos, que não res-
peitem a democracia". 

Para já, deverá realizar-se hoje uma 
reunião entre a coordenação da mani-
festação e o comando metropolitano da 
PSP para acautelar as condições da ini-
ciativa. Sendo certo que o diretor nacio-
nal da PSP, Magina da Silva, enviou um 
email interno para recordar que as fun-
ções policiais impedem os seus elemen-
tos de participar em manifestações de 
cariz político-partidário, segundo avan-
çou o Expresso. Magina da Silva não espe-
cificou a manifestação promovida pelo 
Chega, mas André Ventura já teve, inclu-
sive, elementos das forças de seguran-
ça como candidatos. 

Em declarações ao i, André Ventura 
disse aguardar a "decisão de Rui Rio e  

João Cotrim de Figueiredo para se jun-
tarem" à manifestação. Certa é já a par-
ticipação de Maria Vieira, atriz que tem 
se colocado ao lado de André Ventura. 
"Maria Vieira virá comigo na manifes-
tação", assegurou o deputado ao i. 

Ventura não desarma na intenção de 
manter a iniciativa até porque haverá 
concentrações da CGTP, designadamen-
te em Lisboa, e a Fenprof marcou para 
hoje uma concentração de docentes jun-
to ao Ministério da Educação. Por isso, 
Ventura pergunta: "Com que legitimida-
de pedem para o Chega cancelar a mani-
festação?", assinalando ainda que have-
rá uma manifestação contra o Chega no 
Parlamento na sexta-feira. 
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GUERRA ENTRE AUTARCAS 
DE OVAR E LISBOA 

Salvador Malheiro teme pela "segurança e proteção de todos os 
munícipes de Lisboa, perante tamanha falta de liderança, anojo e 

coragem do seu Presidente de Câmara (que não é de Lisboa)" 
Medina diz que Malheiro estava com saudades do palco mediático 
\ Figuras do PSD e Rui Moreira solidarizaram-se com Malheiro 
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Evolução do lay-off tradicional 
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Lay-off comum 
já abrange mais 
de 44 mil pessoas 
Uso do mecanismo pelas empresas disparou em maio. 
Permite manter suspensão de contratos por mais tempo 

Maria Caetano 
maria.s.caetano@dinheirovivo.pt 

APOIOS  São cada vez mais as 
empresas que optam pelo 
lay-off convencional do Có-
digo do Trabalho, e não o re-
gime simplificado. Em 
maio, foram mais de 44 mil 
os trabalhadores abrangidos 
pelo mecanismo que permi-
te manter contratos sus-
pensos e salários reduzidos 
a dois terços, no limite, por 
até um ano e meio. 

As empresas com presta-
ções por lay-off convencio-
nal subiram em maio para 
4629, com 44 403 trabalha-
dores abrangidos (78% com 
contrato suspenso), num 
máximo de sempre do uso 
do mecanismo previsto no 
Código do Trabalho, mos-
tram as estatísticas da Segu-
rança Social. Em abril, eram 
apenas138 empresas e 2069 
trabalhadores. 

Os dados elevam assim 
para 894118 os trabalhado-
res com horários reduzidos 
e contratos suspensos, 
849 715 dos quais no regime 
simplificado. 

À semelhança do lay-off 
simplificado, o regime do  

Código do Trabalho atende 
a casos de crise empresarial. 
Mas, os critérios de elegibi-
lidade são mais difusos. 
Pode ser imposto "por mo-
tivos de mercado, estrutu-
rais ou tecnológicos, catás-
trofes ou outras ocorrências 
que tenham afetado grave-
mente a atividade normal 
da empresa, desde que tal 
medida seja indispensável 
para assegurar a viabilidade 
da empresa e a manutenção 

DURAÇÃO 

Regime 
simplificado até 
fim de setembro 

Já estava previsto desde a 
regulamentação original 
de março, mas agora fi-
cou claro: as empresas 
que façam pedidos ini-
ciais de lay-off simplifi-
cado em junho vão poder 
gozar da medida até ao 
fim de setembro. A dura-
ção é mensal, prorrogá-
vel até três meses. Mas, 
90 mil empresas que pe-
diram apoio ainda em 
abril vão poder tê-lo por 
quatro meses, até julho.  

dos postos de trabalho". Por 
outro lado, exige negocia-
ções, eliminadas no regime 
simplificado, para que os 
processos fossem agiliza-
dos. Podem, no máximo, fa-
zer tardar a aplicação da me-
dida em 15 dias, e permitem 
ainda às empresas avançar 
sem acordo. 

ANO E MEIO 

O lay-off do Código do Tra-
balho pode atingir seis me-
ses por motivos de mercado, 
mas chega a um ano peran-
te "catástrofes ou outras 
ocorrências que tenham 
afetado gravemente a ativi-
dade normal da empresa". 
Há mais seis meses de pos-
sibilidade de prorrogação. 
No limite, a medida pode 
estender-se por até ano e 
meio. 

Se preencherem requisi-
tos, as empresas que esgo-
tem o lay-off simplificado 
vão poder transitar sem en-
traves para o mecanismo 
convencional. Na sexta-fei-
ra, o Governo suspendeu, 
para quem esteve no regime 
simplificado, a regra que 
impede o recurso sucessivo 
a medidas de lay-off. • 
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5°c 
Alunos sem acesso 
online em casa 
Em média-, os docentes 
reportam no inquérito 
que 15% dos seus alunos 
não têm computador o 
acesso à Internet em 
casa. Entre os que res-
ponderam aos questio-
nários de abril e maio, 
esse indicador desceu de 
2296 para 13%. 

Enviaram materiais 
em papel aos alunos 
Menos de um quarto en 
Miou materiais em papei 
aos alunos. As escolas, 
explicaram Filínto Lin 
e Manuel Pereira, cria-
rara circuitos de entre: 
e recolha dos trabalhos: 
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------ REPORTAGEM ----------

 

Estudo em 
casa agravou 
desinteresse 

de David 
pela escola 

Bragança Aluno do 8.° ano começou 
por receber os trabalhos pelos CTT 

e diz que não voltou a falar com 
os professores. Computador cedido 

pela escola devolvido por ser "lento" 

Glória Lopes (texto) e Rui Manuel Ferreira (fotos) 
sociedade@jn.pt 

1. DAVID CORREIA 
Assume que gosta 
pouco da escola 
e que só tem saudades 
dos colegas 

JÉSSICA ESTEVES 
Mãe admite que a aluna 
do 2.° ano estará "mais 
atrasada" do que 
muitos colegas 

Alexandra Inácio 
alexandrainado@jn.pt 

3.° PERÍODO  Apesar da 
orientação do Ministério da 
Educação para as escolas 
cumprirem os programas, 
cerca de um quarto dos pro-
fessores terá optado por 
apenas fazer revisões du-
rante o 3.° período. A maio-
ria (84,1%) vai basear a ava-
liação nos trabalhos de casa 
enviados pelos alunos. Ape-
nas 33,7% terão feito testes, 
revelou um inquérito pro-
movido pelo centro da Uni-
versidade Nova de Lisboa -
Nova Economics of Educa-
tion Knowledge Center. 

Os diretores assumem que 
o ensino à distância foi 
cumprido "com muitos 
constrangimentos" e desi-
gualdades. O ministro da 
Educação também admitiu 
que foi "o possível" e não o 
ideal (ler texto ao lado). 

Os critérios de avaliação ti-
veram de ser redefinidos por 
causa do ensino à distância e 
as escolas diversificaram os 
instrumentos. De acordo 
com os resultados prelimi-
nares do segundo inquérito 
feito a 2647 professores de 
todo o país, do Pré-Escolar ao 
Secundário, no mês de 
maio, a maioria dos docen-
tes vai dar mais peso na ava-
liação aos trabalhos de casa, 
à assiduidade (67,7%) ou à 
participação nas aulas 
(64,8%). Os dados apontam 
que em média 73% dos alu-
nos enviaram sempre os tra-
balhos. Houve quem fizesse 
"quizz" (fichas online de es-
colha múltipla), pesquisas 
ou vídeos. Só cerca de um 
terço fez testes. 

A maioria (68,1%) dos 
professores deu matéria 
nova mas 26,3% optaram 
por rever os conteúdos le-
cionados antes do fecho das 
escolas a 16 de março. 

"Tivemos que ser todos 
pragmáticos. Foi impossível  

dar passos maiores que a 
perna", sublinha Manuel 
Pereira, presidente da Asso-
ciação Nacional de Dirigen-
tes Escolares (ANDE). 

Já Mário Nogueira, líder da 
Fenprof, frisa que o maior 
reporte dos professores do 
Secundário que voltaram a 
dar aulas presenciais é que 
"tiveram de repetir as maté-
rias dadas à distância". 

"Esse é o maior desafio" e 
"não vai ser possível recu-
perar tudo", defende Ana 
Balcão Reis, diretora cientí-
fica do centro da Nova. Para 
a docente, o ensino à distân-

 

Tiago Brandão Rodrigues 
Ministro da Educação 

"Sabemos que o 
ensino à distância, 
tendo sido o possível, 
não é o desejavel. 
Estamos a trabalhar 
para que o ensino 
presencial possa ser 
possível" 

Filinto Lima 
Presidente ANDAEP 

"Há alunos que foram 
verdadeiros heróis 
face às condições que 
têm em casa. A escola 
deixou de cumprir 
a sua missão de 
elevador social" 

cia agravou as desigualdades 
e o 3.° período decorreu com 
enormes disparidades, in-
clusive entre turmas do 
mesmo agrupamento, sen-
do os contextos familiares 
determinantes. 

Uma das preocupações, as-
sume, é que professores e 
alunos trabalharam muito 
mais, mas "houve quem te-
nha trabalhado e aprendido 
e outros em que isso acon-
teceu muito pouco". No 
próximo ano, defende, terá 
de haver mais apoios indivi-
dualizados. 

PERDER ALUNOS A CADA DIA 

Um questionário da 
Fenprof feito a 3548 profes-
sores revelou que mais de 
metade (54,8%) não tinha 
conseguido contactar todos 
os alunos a meio do 3.° pe-
ríodo. "A tendência mante-
ve-se até ao final", assegura 
Mário Nogueira. 

"Não se pode apontar o 
que falhou. Sim, há alunos 
sem computador ou Inter-
net, mas é muito difícil che-
gar a quem já era muito difí-
cil manter nas escolas. O en-
sino nunca pode ser à dis-
tância", insiste Nogueira. 

"À medida que o tempo foi 
passando, fomos perdendo 
mais alunos. A exaustão tor-
nou cada dia mais difícil", 
assume Manuel Pereira. 
Tanto o presidente da 
ANDE como o presidente da 
Associação de Diretores 
(ANDAEP), Filinto Lima, 
admitem que houve quei-
xas à CPCJ por alunos que 
as escolas nunca consegui-
ram contactar. "É uma per-
centagem residual e estão 
todos identificados", asse-
guram. 

Filinto Lima reivindica 
créditos horários para as es-
colas contratarem mais pro-
fessores, psicólogos e técni-
cos especializados para re-
forçarem apoios como as tu-
torias.. 

Um quarto dos 
professores não 
deu matéria nova 
Escolas diversificaram instrumentos de avaliação e 
redefiniram critérios: só um terço fez testes à distância 
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Primeiras cinco 
semanas no novo 
ano letivo são para 
recuperar matéria 
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; i0•"̂"44'''' 
w"t 

Se o desinteresse pela es-
cola já tem anos no caso de 
David, o problema agravou-
-se com o estudo em casa e 
a distância dos docentes. O 
jovem vai fazendo a custo 
os trabalhos que, durante 
várias semanas, a diretora 
do Agrupamento Abade de 
Baçal lhe enviou pelo Cor-
reio, e só graças à insistên-
cia da mãe. 

"Quando tenho dúvidas, 
não faço. Não percebo a ma-
temática. Só tenho contac-
tado com o diretor da escola 
de Izeda, nunca mais falei 

v.•••00,  • ‘• 

•••••• 

-;.;•,r—. • 
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com os professores. Quando 
ia às aulas, aprendia mais, 
porque os professores expli-
cavam a matéria e tinha 
acompanhamento de uma 
professora", conta David, 
que sente pouco a falta das 
aulas. "Só tenho saudades 
dos colegas", desabafou. 

O David não tem compu-
tador, mas a sua casa tem 
Internet e televisão. A mãe 
explica que a escola lhe ar-
ranjou um, mas que era 
"velho e lento e não servia 
para usar". A diretora do 
Agrupamento, Teresa Sá Pi-

 

. : . 

• •••.••••.. 

"r. 

res, admite que a institui-
ção reciclou vários compu-
tadores, onde foram intro-
duzidos os programas 
atuais, que "serviam perfei-
tamente. Só que os alunos 
estavam mais interessados 
em usar o Facebook e acaba-
ram por devolvê-los", diz a 
diretora, reconhecendo a 
"desmotivação" por parte 
dos alunos da vila. 

Acompanhar o #Estu-
doEmCasa pela telescola é 
inviável, segundo a mãe de 
David. "Só temos uma tele-
visão, que está na cozinha, 
e somos muitos cá em casa. 
Há muito barulho e eles (o 
David tem uma irmã) não 
se concentram e até se lhe 
varre a vontade". 

PREFERIA IR À ESCOLA 
Mais nova, Jéssica Esteves, 
oito anos, aluna do 2.° ano 
em Izeda, acompanha as au-
las pela telescola e gosta. "É 
giro. Vejo na televisão e vou 
fazendo os TPC. Às vezes, 
não percebo bem as coisas, 
mas a minha irmã explica-
-me, porque ela já é grande 
e sabe muitas coisas. A 
maior parte do tempo estu-
do sozinha", explicou a me-
nina, que está com vontade 
de ir para o 3.° ano e gosta de 
andar na escola. 

"Às vezes, o professor te-
lefona-me, mas eu digo que 
não tenho dúvidas. Eu gos-
tava mais de ir à escola, por-
que a professora explica 
melhor lá e também posso 
brincar com os meus cole-
gas. A matemática é difícil 
de entender e, por isso, gos-
to mais de Estudo do Meio. 
Mas o que gosto mesmo é 
de pintar, que é a minha 
coisa favorita", referiu Jés-
sica. 

A mãe, Celina Anjos, que 
vai religiosamente à escola 
de Izeda levantar e entregar 
os TPC ou o envelope peda-
gógico, admite que em se-
tembro a filha "estará mais 
atrasada do que muitos co-
legas". Também Jéssica não 
dispõe de computador. 
"Dava jeito", garantiu.*  

EDUCAÇÃO  As aulas arran-
carão entre 14 e 17 de setem-
bro em regime presencial e 
as primeiras cinco semanas 
serão dedicadas à recupera-
ção de aprendizagens, que 
não foram lecionadas ou 
consolidadas no ensino à 
distância. O primeiro-mi-
nistro, António Costa, con-
sidera que a recuperação dos 
"défices de aprendizagem" 
é o primeiro objetivo do 
próximo ano letivo. 

No momento em que o 
Ministério da Educação vai 
discutir o calendário e a or-
ganização do ano letivo com 
os sindicatos (a Fenprof 
anunciou que terá uma reu-
nião amanhã com os dois se-
cretário de Estado), falta sa-
ber se o Governo prevê es-
tender o próximo ano letivo 
até julho, de modo a acomo-
dar um período inicial mais 
alargado do que é habitual, 
dedicado à consolidação de 
matérias. 

Apesar da resposta da te-
lescola, do apoio da escola 
digital e das aulas à distân-
cia, António Costa reconhe-
ce que "nada substitui o en-
sino presencial. Por isso, o 
esforço de recuperação de 
aprendizagens é o primeiro 
objetivo" no arranque do 
próximo ano letivo. "Temos 
de reforçar com apoios tuto-
riais ao longo de todo o ano, 
porque importa garantir a 
esta geração que, não só não  

perdeu o ano, como não per-
deu a oportunidade de 
aprender", complementou 
o primeiro-ministro, na ce-
rimónia de lançamento do 
programa de remoção de fi-
brocimento em 578 escolas 
públicas, financiado por 60 
milhões de euros de fundos 
comunitários. As obras se-
rão feitas pelos municípios. 
O pontapé de saída foi dado 
na Secundária da Ramada, 
que será intervencionada 
pela Câmara de Odivelas. 

DEVOLVER OU ADIAR? 
O ministro da Educação, 
Tiago Brandão Rodrigues, 
afiança que o apoio tutorial 
específico será alargado para 
chegar a mais alunos com 
dificuldades. A maioria dos 
especialistas, ouvidos na 
semana passada pelo jN, in-
cluindo pais e diretores, são 
favoráveis à suspensão ou 
ao adiamento da devolução 
dos manuais escolares para 
que os jovens possam usar 
esse recurso no início do 
próximo ano letivo. 

José Eduardo Lemos, pre-
sidente do Conselho de Es-
colas, propõe que apenas se-
jam devolvidos os livros das 
disciplinas terminais e que 
os restantes manuais conti-
nuem à guarda dos jovens. 
No entanto, o Governo 
mantém o calendário de en-
trega dos livros, a partir de 
26 de junho.*  CARLA SOFIA LUZ 

BALANÇO  Estudar em casa 
não tem sido tarefa fácil para 
David Correia, aluno do 8.° 
anona Escola Básica do 2.° e 
3.° Ciclos de Izeda, uma vila 
a cerca de 20 minutos de 
Bragança. Aos 16 anos, o jo-
vem anda pouco entusias-
mado com o ensino. Não o 
esconde. "Gosto pouco da 
escola", admite o aluno, que 
é empurrado para a aprendi-
zagem pela mãe. "Gostava 
que ele estudasse, mas não 
tem interesse. Não consigo 
motivá-lo", confessa Maria 
Beatriz Bernardo. 

k-4 44 Governo diz que vai alargar tutorias e prevê 
arranque das aulas entre 14 e 17 de setembro 
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Tirar fibrocimento de 578 escolas por 6o milhões 
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dfr Aguia perdem 
asas na Luz 

en *ca 3-4 Santa Clara 

Jn.pt Diário. Ano 133. N.° 23. Preço: 1,20C Quarta-feira 24 de junho de 2020 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inês Cardoso, Manuel Molinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 

Dois terços dos alunos 
avaliados sem testes 

 

Cerca de 25% dos professores 
optaram por não dar matéria nova 

Correios foram a única ligação 
de alguns estudantes à escola P.6e7 

Trabalhos de casa têm 
maior peso na nota final 

Jornal de Notícias 

ERNO DAS.... 
QUA...r. .'i 'S ENVIADAS 
PELOS NO SOS LEITORES 

TAP' 

ovidênci 
cautelar 
suspende 
injeção 
de capital 

Companhia pediu 
mais 300 milhões. 

ve7['no2ecusou P.12 
da.  

Pais acusam 
Nestlé de afastar 
bebé com 
deficiência  P.11 

C. Porto  4-0 Boavistct 

BAILARICO NO DRAGÃO 
Azuis e brancos 
dominam panteras 
e isolam-se na 
liderança P. 4 e 5 

PREM:C 

Meu S. João bem podias, 
Lá da cascata celeste, r 
Dar ao Mundo nestes dias 
A fé que outrora tiveste!.. 
Reinaldo Santos 

Xenofobia Grupos 
racistas europeus 
reuniram-se 
em Portugal P.14 

Justiça Crimes 
violentos sobem 
após nove anos 
a diminuir P.16 

Sï 

Pedro Lima 
Anna leu os votos 
de casamento 
na despedida P.38 

PUBLICIDADE 

o çxf3 

5 

cates 

  

Ti.ansforrne f)n• 
negócio 

nosso parceiro 

5 

 

  

f.,....,,,k,e;,3U, ..a5.err, OURO 

1 LIG. 

Equipa de Bruno Lage esteve 
a ganhar por 3-2 mas caiu 
nas compensações P.38 e 39 
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Enfermeiros 
pedem reunião 
ao Governo para 
discutir carreira 

SAÚDE O Sindicato dos En-
fermeiros Portugueses 
voltou a solicitar uma reu-
nião com o Governo para 
discutir "um mar de ques-
tões não resolvidas", no-
meadamente a discrimi-
nação entre profissionais 
com contrato individual e 
os outros, a contagem de 
pontos para progressão na 
carreira e a categoria de 
enfermeiro especialista. 
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Situação dos 
trabalhadores 
do aeroporto 
preocupa o PCP 

EMPREGO  A deputada do 
PCP Diana Ferreira disse 
que a situação laboral dos 
trabalhadores do Aeropor-
to Francisco Sá Carneiro é 
"preocupante", com a 
grande maioria (90%) em 
lay-off e vínculos precá-
rios, realidade que a covid-
-19 veio "evidenciar". A 
parlamentar esteve reuni-
da com a administração do 
aeroporto. 

Página 50



A51

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 30,62 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 87194332 24-06-2020
Miguel Baltazar 

áe 

4. 

  

T 

 
 

II 

 

 
 

 

 

2'4 

 

  
 

IEF 
..•••••• 

r 

— P 

;4 

wr 

As empresas em Iay-off não podem despedir por extinção de posto de trabalho mas podem dispensar trabalhadores a prazo aumentando o número de desempregados inscritos no IEFP. 

MERCADO DE TRABALHO 

Sondagem: pandemia tirou 
emprego a 19% das famílias 
Barómetro da Intercampus conclui que 19% dos agregados familiares têm pelo menos 
um elemento que ficou desempregado. Mais de metade perdeu rendimentos e quase 
metade acredita que a situação económica estará pior daqui a um ano. 

i. r77' 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinapereira@negocios.pt 

N 
ão teu sido fácil 
obter estatísticas 

coerentes sobre 
desemprego. mas 
há diferentes ilidi-

cadr Ires sobre o mesmo assunto. 

( )Ixtrórnetro da Ilitercampus para 

o Negócios e para O Correio da 
tarihrt traz um novo contributo: 

quase um quinto (19,2%) dos 
agregados laminares lera visto) 

pelo Immo is um dos seus membros 

perder u emprego cont ;t pande-
mia. 

barómel ro dc junho tam-

bém colocou algumas perguntas 

sobre rendimentos. Nlais de me-
tade das pessoas (5:1.(rf ) revela 
que o próprio ou alguém do seu 
agregado perdeu rend i 
barómetro não indica qual é a cau-

sa da perda de rendimentos mas 

às situações de desemprego po-

dem somar-se aqui ;is pessoas que 
estão no regime cie Ia\ -off.que im-

  

plica a perda de até um terço dos 
salários. 

)e resto, a maioria dos poli 

goesas tem pouca esperança na 
evolução da situação nos próxi 
aios 12 meses: quase • metade 
(49.7%) acha que a situação eco)-

ili")inica dopais vai estar "pio ir-  da -
qui a um ano e mais de uni quarto 

(22..7:-;-) entende que vai estar 
"igual-.embora também haja uma 
latia relevantede"otintislas coai 
mais de um quarto (21'...e.- ) res-

ponder que vai est ar "melhor". 
\ pandemia e os constrangi 

mentos que provocou afetaram  

também a qual idade das estai isti-
cas.couno )refereopróprio Institu-
to Nacional de Estat íslica ( IN E). 

É difícil medir o desemprego 

Para março deste ano, por exem-
plo. o més da declaração do esta-
do de emergência.° INE est i moi I 
lana taxa de desemprego o le 

nen valor inkrior ao do mês ante-
rior em 0,2 pontos percentuais, 
quando é sabido que Os despedi-
mento is começaram a acelerar. O 

I NE tem explicado que. até por 
não terem procurado ativamente 
trabalhe 1 durante a pandemia. al-

  

guns dos novos desempregados 
podem estar classificados co nu a) 

inativos. 
Face ao mês anterior a popu-

lação desempregada diminuiu 

(14,4 mil pesse ias) a população 
empregad3 diminuiu (20,2 mil 
pessoas) e apopulação inativa an-
!acatou (:494 mil pessoas). Para 
abril. estima-se apenas um ligeiro 
aumento da taxa de desemprego. 

E ()próprio I N E que avisa que 
a ide inflação que publicou "é in 

nucnciada pela situação atual de-

terminada pela pandemia co vid-

-1°). seja pela natural perturbação 
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METADE ESTÁ PESSIMISTA 
Resposta a: "Situação económica daqui a sim ano". Valores em %. 

Quase metade dos inquiridos considera que a situação económica 
vai estar "pior" (49,7%) daqui a um ano, cerca de um quinto con-

sidera que vai estar "igual" e outro quinto que vai estar "melhor". 

PIOR 
49,7%  

 

IGUAL 

 

22,5% 

 

z. 
•Nt 

MELHOR 

NS/NR 
6,9%  

21% 

ronte: Intercampus 

FICHA TÉCNICA 

Objetivo: Sondagem realizada pela INTERCAMMIS para 
a EMTWEM e Jornal de Negócios. rom o objetivo de 
conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos 
lenias da politica nacional, incluindo a intenção de voto 
em eleições legislativas. Universo: População 
portuguesa. coai IS e mais anos de idade. eleitoralmente 

recenseada. residente em Portugal Continental. 
Amostra: A amostra é constituída por 610 entrevistas. 
com a seguinte disiribuiçãO proporcional por Sexo (292 
homens e 3113 mulheres). Por idade 1133 entre  os IS 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 lez.se através da geração 
aleatória de números de telefone fixo móvel. No lar a 
seleção do respondeste foi realizada através do método 

de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada 
uma matriz de quotas por Região (NUTSII). Género e 
Idade. com base nos dados do Recenseamento Eleitoral 
<Ia População Portuguesa 131112/20161 da Direção Gerai 

da Administração interna (DGM). Recolha da 
Informação: A infounação foi recolhida através de 
entrevista telefónica, em total privacidade, através do 
sistema (AI I. O questionário loi elaborado pela 
INTERCAMPU5 e posteriormente aprovado pelo cliente. 
A INIERCAMP1.15 conta com lima equipa de profissionais 
experimentados que conhecem e respeitam as normas 
de qualidade <la empresa. Estiveram envolvidos 15 
entrevistadores, devidamente treinados para o efeito. 
soba 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 uni intervalo de confiança de 95%, é 
de ffl 4.095. Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida 
neste estudo lu: de: 62%. 

19, % 
FAMÍLIAS 
Quase um quinto 
diz ter alguém no 
agregado que ficou 
desempregado. 

associada ao impacto da pande-
mia na obtenção de informação 
primária. seja pelas alterações 
comportamen tais decorrentes 
das medidas de salvaguarda da 
saúde pública adotadas-. 

O Gabinete de Estratégia e 
Planeamento (G E P) do Ministé-
rio do 'frabalho (MTSSS) come-
çou a publicar dados mais atual i-
zados re,gulares que ajudam a ter 
uma ideia mais completici\ssim, 
entre 1 de março e 15 de junho 
houve179 mil inscrições de novos 
desempregados nos centros de 
emprego. 

Estas inscrições (o "fluxo")a 
um ritmo mais alto do que o habi 
lua!, traduziram-se num aumen-
to de 102 mil desempregados (o 
"stock") em apenas três meses e 
meio. São agora mais de 400 mil 
pessoas inscritas nos centros (le 
emprego como desempregadas. 

Por oul ro lado, 850 mil t ra - 
balbadores envolvidos em proces-
sos cie lay-offiá pagos, segundo 
tem referido o Governo, O que 
pode ajudar a explicar a percenta-
,gem de pessoas (53,9%) que se d z 
abrangida pela perda de rendi - 
mentos. • 

OS DADOS 

Desemprego, 
perda de rendimentos 
e pouco otimismo 

O panorama traçado pelos inquiridos do barómetro do mês de junho 

da Intercampus é pouco animador. Famílias confrontam-se com de-

semprego e perda de rendimentos e estão pouco otimistas. 

UM QUINTO ENFRENTA DESEMPREGO 
Resposta a: "0 próprio ou alguém do agregado ficou desempregado?" Valores em %. 

Quase um quinto dos inquiridos (19,2%) responde que tem pelo me-

nos um elemento do agregado familiar que ficou desempregado, 

de acordo com o barómetro de junho. 

SIM NÃO 
19,2%  80% 

NS/NR 
0,8% 

MAIORIA TEM CORTE DE RENDIMENTOS 
Resposta a: "O próprio ou alguém do agregado perdeu rendimentos"? Valores em %. 

Mais de metade dos inquiridos (53,9%) refere que o próprio ou al-

guém no seu agregado familiar perdeu rendimentos. O inquérito 

não explorou as razões, mas o lay-off pode ajudar a explicar este 

resultado.. 

SIM 
53,9%  

NÃO 
NS/NR 44,9% 
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Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

    

Aplicação anticovid 
continua confinada 
App para detetar casos de potencial contágio está concluída do ponto 
de vista tecnológico. Governo não explica as razões para este atraso. 

Pequenos surtos agravam Especialistas afastam 
incerteza na economia cenário de novo lockdown' 
PRIMEIRA UNHA 4 a 9 

TAP fecha 
junho com 
menos 600 

trabalhadores 
Antonoaldo Neves, CE° da companhia, 
quer mais apoios além do empréstimo 

de 1,2 mil milhões de euros. 

EMPRESAS 14 e 15 

Dona do Almada Fórum obriga 
lojistas a prolongar contratos 

merlin Properties dá descontos mas impõe contrapartidas como a extensão automática dos contratos. 

EMPRESAS 16 e 17 

Sondagem 
Pandemia 
tirou 
emprego 
a 19% das 
famílias 
Quase metade dos inquiridos 
diz que a situação económica 
estará pior daqui a um ano. 

ECONOMIA 10 e 11 

Imobiliário 

SIGI da Sonae 
Sierra e do 
Bankinter entra 
hoje em bolsa 

DOS 22 e 23 

Banca 

Consumo 
ainda afasta 
moratória legal 
da privada 
A Associação 
Portuguesa de Bancos, 
liderada por Faria de 
Oliveira, só integra cré- "Jza 

ditos não abrangidos 
na moratória pública. 

EMPRESAS 18 

Sustentabilidade 
Crescimento 
brusco do 
comércio online 
veio para ficar 
ESPECIAL 20 e 21 
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Miguel Baltazar 

Antonoaldo Neves, presidente executivo da TAP, foi ouvido pelos deputados da comissão e economia e obras públicas. 

AVIAÇÃO 

TAP fecha junho com 
menos 600 trabalhadores 
No final de 2019, a companhia aérea nacional contava com 10,6 mil trabalhadores, num 
ano em que fez 900 contratações. Até ao final deste mês, e desde o início da pandemia, 
vai perder cerca de 600 trabalhadores, cujos contratos a prazo não serão renovados. 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelarelvas@negocios.pt 

A
TAP dever; chegar 
ao final deste mês 
com menos 600 
trabalhadores do 
que aqueles que re-

gistava em 2019, resultado da não 
renovação de contratos cujo pra-
zo termina agora. No futuro, sina-
lizou ainda o presidente executi-

  

vo da companhia aérea, poderá 
mesmo haver despedimentos, 
tendo em contá o plano de rees-
tru turação que tem de ser apre-
sentado a Bruxelas para que a 
TAP possa receber o emprésfi mo 
estatal de 1.200 milhões de curos. 

Os números foram avançados 
porAntonoaldo Neves, que foi ou-
vido na Assembleia da República. 
Em respostas aos deputados, o 
presidente executivo da TAP es-
clareceu que, com a pandemia, 
não foram renovados cerca de 
200 contratos por mês, o que faz 
com que, até ao final de maio, a  

TAP já contasse com menos 400 
trabalhadores do que aqueles que 
tinha em 2019. 

Já até ao final de junho, em 
termos acumulados, vão ficar por 
renovar cerca de 600 contratos a 
termo, antecipou o responsável. 

No final de 2019, °grupo TAP 
contava com mais de 10,6 mil tra-
balhadores em Portugal, não sen-
do conhecido quantos destes têm 
contratos a prazo. Só durante o 
ano passado, foram contratados 
990 trabalhadores - um número 
que ficará reduzido a um terço até 
ao final deste mês. 

Confrontado com esta reali-
dade, Antonoaldo Neves justifi-
cou que, com a procura aos níveis 
atuais, não é possível renovar con-
tratos, mas deixou a promessa de 
chamar os momos trabalhadores 
se e quando for possível. 

"Dói-me muito não poder re-
novar o contrato destes trabalha-
dores, mas não há fundamento 
para renovar esses contratos 
quando não há procura Todos es-
ses trabalhadores vão ser chama-
dos de volta, sei quem são, tenho 
o telemóvel pessoal de cada um 
deles. Vamos cuidar destas pes-

  

soas. Mas não seria prudente con-
tratarpessoas, não há fundamen-
to para contratar. Seria populista 
e má gestão", salientou. 

Reestruturação 
"não vai ser fácil" 
Ao longo da audição, o presiden-
te da TAP salientou, por várias ve-
zes,asituaTão "desafiante" em que 
a companhia se encontra e as difi-
culdades com que se irá deparar 
nos próximos meses, a começar 
pela implementação de um plano 
de reestruturação, que ainda tem 
de ser elaborado e, só depois, apro-
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Dói-me muito 
não poder renovar 
o contrato desses 
trabalhadores, 
mas não há 
fundamento 
para renovar esses 
contratos quando 
não há procura. 

Precisamos de 
paciência e de calma. 
Não vai ser fácil. 
As empresas aéreas 
do mundo inteiro 
estão a demitir, 
no mínimo, 30% 
dos seus quadros. 
ANTONOALDO NEVES 
Presidente executivo da TAP 

vades pela Comissão Eumpeia. 
Ao mesmo tem111.1embn >tios 

despedimentos que estão a OCO].  • 

rer noutras companhias aéreas. si-
nalizando que o mesmo caminho 
poderzi ser segukk , na  TA  p. 

"Precisamos de paciência (' 
(..alma. Não vai ser fácil.As empre-
sas aéreas no naliKk)inteiroestão 
a demitir. no mínimo, '30% dos 
seus quadros. Ryanair está a 
prop( ir uni corte salarial de 20%. 
A British Ai rways demitiu todos 
os pilotos e comissários". exem-
plitIcou Antonoaldo Neves, refe-
rindo-se ìt intenção (ainda não 
concretizada) da companhia bri-
tânica de demiti r toda a equipa de 
bordo. para voltara contralarcer-
ca de 75% destes trabalhadores, 
com novas coradições. 

,Ainda na semana passada, Pe-
dm ï\ uni Santos reconheceu que 
poderá haver despedi men los na 
TA P."( )s despedi mentos não tini 
de ser inevitáveis. Há várias f( >i-
mas de fazermos uma reestrutu-
raçãci de unia empresa. ( ) que ela 
tem é de ser feita com os sindica-
tos. Os sindicatos têm várias su-
gestões e propostas", afirmou o 
ministro das 1nfi'aestrutuias.pi 

Além do empréstimo estatal (le 

1.200 milhões de coros, que já 
foi aprovado pela Comissão Eu-
ropeia, a TAI) apela iatribuição 
de outros apoios para superar a 
crise gerada pela pandemia. in-
cluindo a introdução de altera-
ções no plano laborai. Isto numa 
altura em que() Estado está im-
pedido de transferir qualquer 
montante na companhia aérea. 
depois de a pr(widência cautelar 
interposta pela Associação Co-
mercial do Rido (AC P) ter sido 

admitida em tribunal. 
"O empréstimo .de 1,2 mil 

milhões não é a única compo-
nente& auxílio de que precisa-

Illos• semelhança  do  gtic já fi-
zeram outn is. estamos a pedir 
uni conjunto de medidas espe-
cíficas para o setor da aviação", 
disse o presidente executivo da 
TAP,Antonoaldo Neves. em au-
dição no Parlamento.salientan-
do que "Portugal é um dos pou-
cos países que ainda não imple-

 

À Tm). tal como as restantes 

companhias europeias. é obriga-
da a reembolsar em dinheiro os 
clientes cujos voos tenham sido 
cancelados e que aSSilll O reguei - 
nini. "Seria ilegal" não o fazer. 
lesmo assim, a et wripanhia aé-

rea pediu ai ;ovem) a possibi-
lidade de apenas oferecer um 
"voucher" de igual valor ao do bi - 
Ihete. eliminando essa obrigação 
legal. mesmo quando essa li isse 

a opção preferida pelo cliente. 
"Pedirt ião custa".(liz o presiden-
te da companhia aérea. 

A questão f(>i levantada du - 
rant(' uma audição a Antonoal-
do Neves, presidente executivo 
da Tm,. no Parlamento. Ques-
tionado sobre a inexistência da 
possibilidade ele os clientes se-

  

ment ara m apokis transversais 
para ()setor da aviação". 

Assim, a companhia aérea 
pede medidas con x>"(.> al ívio das 

taxas aeroportuárias, o alarga-
mento de prazos para pagamen-
to das taxas de navegação ou a 

revisão do quadro laborai". 
( ) presidenteda TA!' não es-

peei ficou, omitido, quais as al 
terações que são pretendidas, 
nomeadamente qual a dimeii. 
são da redução das taxas ou 

Estamos a pedir 
um conjunto de 
medidas específicas 
para o setor 
da aviação. 
ANTONOALDO NEVES 
Presidente executivo da TAP 

rem reembolsados em dinheiro, 
havendo apenas a opção de uni 
'vi ucher" no valor do bilhet e já 

imprado, o gestor negou que 
essa seja a realidade. 

"A TAP reembolsa em di-
nhei ro, seria ilegal não reembol - 
sar em dinheiro. ( ) que há é um 
pedido ao Estado português 
para adotar uma medida no sen-
tido de só reembolsar em *v( 
cher', mas isso não foi adotado. 

Simplesmente não aconteceu". 
começou por dizer. Confronta 
do com o pedido para a imple-
mentação& uma medida ilegal. 
AnIonoaldo Neves manteve a 
p(isição: 1 .)bvic ) cit se pedi. pedir 
não custa". afirmou. 

Jrufependentemente do pe-
dido, o presidente da TAP res-

  

quais as mudanças laborais. 

Providência cautelar 
trava empréstimo 
No mesmo (lia em que iknto-
ri( ialdo Neves pedia ao Governo 

que avançasse (-tini mais medi-
das para apoiar a recuixTação da 
companhia aérea, o Supremo 
Tribunal J1dministrativo (STA) 
anunciou que admitiu a provi-
dência cautelar interposta pela 
:ACP, unia decisão que impede 
o Estado, para já, de avançar 
com o empréstimo estatal de 
1.200 milhões de euros. 

Segundo a Lusa, o Governo 
será notificado para juntar ao 
proces.so diversos documentos 
que. até agi ra. não fc>ram torna-
dos públicos. relia ivos i privati-
zação da TAP, em 2015, e ao 

pnw('sso de recompra de uma 
participação de 50% por parte 
(I() Estado. em 20)17. 

En) relação à reprivatização. 
O ( ;overno terá de enviaro acor-

 

salvou que (.)5%- dos passagei ris 
com v(ios cancelados preferem 
a opção do "viiucher". que inclui 
um bónus de 20% sobre o preço 
original elo bilhete. "Os nossos 
clientes preferem o 'v( >Licher' 
porque acreditam na empresa. 
Quem entende que isto é mau 
para o cliente não percebe a rea-
lidade". resumiu. 

1 111p1 irtzi notar. contudo, que 
não é Fácil aceder à opção de 
reembolso em dinheinr. Nas co 
municações enviadas pela TA I' 
aos clientes cujos voos foram 
cancelados. apenas é apresenta-
da. de li rma clara, a opção do 
"voucher". sendo necessário 
procurar, no portal da compa-
nhia aérea, pela opção de reem-
bolso em dinheiro.  e RBR  

do de venda di reta, o acordo de 
compromissos estratégicos e o 

acordo relativo à estabilidade 
cc.( >mímica e' financeirada TAP. 
Quanto à reco mmpra. lerão de ser 

ent regues o acordo ele wmpra e 
venda ele ações, o acordo paras-

social e de compromissos estra-
tégicos, o acordo relativo a esta-
bilidade económiccillnanceira 
da TAP e o acofflo de adaptação 
e monitorização cio passivo fi-

nanceiro do TAP. 
Alei deterinina que oGover-

ri( ) tens agora um prazo de dez 
dias para apresentar umacoi ites-
tação aoefeitosnspensiv( ) da tiro-

vidência cautelar,em que deverá 
invocar o interesse público para 
avancarcom a medida inscrita na 
proposta de ( )rçamento Suple 
mental..( ) STA decidi rá, primei-
ra, sobre o efeito suspensivt> da 
providencia cautelare. posteri( 
mente, sobre a providência cau -
[ciarem si e a consequeni e ação 

RBR COM LUSA 

Evolução das 
vendas preocupa 

Depois de uma recuperação em 
maio, face à paralisação quase to-
tal ocorrida durante os meses 
mais críticos da pandemia, as ven-
das da TAP voltaram a abrandar 
em junho, um cenário que está a 
preocupar o presidente executivo 
da companhia aérea. "As vendas 
estavam a subir muito no mês de 
maio e, em junhorestão a cair. Esta 
semana, vendemos menos 15% do 
que há uma semana, e com mais 
voos colocados. Isso preocupa-me 
muito", disse Antonoaldo Neves, 
sem revelar números concretos. 

TAP quer apoios para além do 
empréstimo de 1.200 milhões 
TAP pede medidas como a redução das taxas aeroportuárias 
ou a revisão do quadro laboral, para além do empréstimo de 1.200 
milhões. Este está em suspenso devido a uma providência cautelar. 

Reembolso em dinheiro de voos 
cancelados é obrigatório 
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Aplicação anticovid 
continua confinada 
App para detetar casos de potencial contágio está concluída do ponto 
de vista tecnológico. Governo não explica as razões para este atraso. 

Pequenos surtos agravam Especialistas afastam 
incerteza na economia cenário de novo lockdown' 
PRIMEIRA UNHA 4 a 9 

TAP fecha 
junho com 
menos 600 

trabalhadores 
Antonoaldo Neves, CE° da companhia, 
quer mais apoios além do empréstimo 

de 1,2 mil milhões de euros. 

EMPRESAS 14 e 15 

Dona do Almada Fórum obriga 
lojistas a prolongar contratos 

merlin Properties dá descontos mas impõe contrapartidas como a extensão automática dos contratos. 

EMPRESAS 16 e 17 

Sondagem 
Pandemia 
tirou 
emprego 
a 19% das 
famílias 
Quase metade dos inquiridos 
diz que a situação económica 
estará pior daqui a um ano. 

ECONOMIA 10 e 11 

Imobiliário 

SIGI da Sonae 
Sierra e do 
Bankinter entra 
hoje em bolsa 

DOS 22 e 23 

Banca 

Consumo 
ainda afasta 
moratória legal 
da privada 
A Associação 
Portuguesa de Bancos, 
liderada por Faria de 
Oliveira, só integra cré- "Jza 

ditos não abrangidos 
na moratória pública. 

EMPRESAS 18 

Sustentabilidade 
Crescimento 
brusco do 
comércio online 
veio para ficar 
ESPECIAL 20 e 21 
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