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A pandemia parou a atividade económica. Retoma será em ambiente de crise 

Negócios ligados 
ao turismo entre 
os mais penalizados 
13 O impacto negativo da 
pandemia e das medidas de 
contenção associadas "tem 
sido assimétrico" na econo-
mia do país, mas tem sido 
"particularmente significa-
tivo nas atividades ligadas ao 
turismo, especialmente o 
setor do alojamento, restau-
ração e similares, e no setor 

Tuk-tuk são agora uma raridade 

de transportes e armazena-
gem". Um dado positivo é 
que estas empresas têm um 
endividamento bancário re-
lativamente reduzido. 

RELATÓRIO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA 

Falências e malparado 
são ameaça à Banca 
ALERTA O Banco de Portugal diz que moratórias são alívio, mas que se nada mais for feito há o risco 
sério de novos resgates a bancos APOIO O Há 406 mil contratos de crédito com moratórias públicas 

ratórias públicas "abrangiam 
cerca de 195 mil contratos de 
crédito a particulares e cerca de 
211 mil contratos de crédito a 
empresas", num total de 406 
mil contratos. Já no que toca à 
adesão às moratórias privadas, 
estas abrangem cerca de 302 
Mil contratos de crédito, dos 
quais cerca de 174 mil referentes 
a crédito ao consumo e-  o res-
tante associado a crédito à habi - 
tação. Até 18 de junho, os crédi 
tos sujeitos a moratória ascen-
dias a cerca de 39 mil milhões de 
euros, 22"/. do total. e 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEI. 

CORI19 0 

DIANA RAMOS 

Se as medidas do Governo 
. forem mal delineadas ou 

curtas no tempo, o Estado 
arrisca-se a ter de voltar a sal-
var bancos. O aviso é deixado 
pelo Banco de Portugal no rela-
tório de estabilidade financeira. 

"Caso as medidas de apoiogo-
vernamental ao setor privado 
não financeiro não sejam dc di-
mensão adequada e suficiente 
face à duração e magnitude da 
crise pandémica ou sejam reti-
radas de forma extemporânea, 
o acréscimo de incumprimento 
pode espoletar a necessidade de 
intervenção direta sobre o setor 
financeiro", frisa o supervisor. 

Para o regulador, "o balanço 
final dependerá, emgrande me-
dida, do perfil de recuperação da 
economia ". O Banco de Portu-
gal sublinha mesmo que o fi-
nanciamento em tempos de cri-

 

HÁ 195 MIL FAMÍLIAS  COM 
MORATÓRIAS PÚBLICAS 
NOS SEUS EMPRÉSTIMOS 
se deve ser limitado "a empresas 
que fossem viáveis no momento 
anterior ao início da pandemia". 
"A concessão de apoios excessi-
vos a empresas inviáveis poderá 
impedir uma realocação de re-
cursos na economia e contribuir 
para o aumento de empresas 
zombie". O regulador sugere 
que "as medidas de apoio dc li-
quidez às famílias e às empresas 
sejam retiradas só depois de es-
tes agentes económicos terem 
restabelecido as suas fontes de 
rendimento, evitando um au-
mento generalizado de Situa-
ções de incumprimento". 

Para o supervisor, as morató-
rias públicas e privadas devem 
sobretudo "minimizar, no cur-
to prazo," estes efeitos. As mo -

 

Défice foi de 1,1% 
até ao final de março 
CIO saldo orçamental das Ad-
ministrações Públicas regis-
tou um défice de 1,1% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) no 
primeiro trimestre do ano, 
diz o INE. Houve "um aumen-
to da despesa total em termos 
homólogos (4,3%), superior 
ao aumento da receita total 
(1,1%)", números que já espe-
lham o efeito da pandemia. 

Crise vai corrigir 
preços das casas 
13 Uma recuperação econó-
mica mais lenta vai traduzir-
-se "em menores fluxos de 
turismo e numa menor pro-
cura por parte de não resi-
dentes", dois fatores que dita-
ram a "sobrevalorização" das 
casas desde 2018. A crise de-
verá agora ditar a "correção 
dos preços" dos imóveis. 
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Governo garante que já removeu coberturas com amianto de 200 escolas 

Revelada 
lista de 578 
escolas 
com amianto 
PLANO O  Programa de 60 milhões de euros 
prevê remoção da substância cancerígena 

ESCOLAS ONDE VAI SER RETIRADO O AMIANTO 
Agueda 
EB Assequins 
Aguiar da Beira 
EBS Padre José Augusto da Fonseca 
Albergaria-a-Velha 
EB de Branca 
Albufeira 
EB D. Marfim Fernandes 
ES Albufeira 
Alcanena 
ES Alcanena 
Alcobaça 
EB Benedita 
Alenquer 
EB Abrigada' 
EB Carregado 
EB Pêro de Alenquer 
EB Visconde de Chanceleiros, Merceana 
ES Damião de Goes 
Alijó 
EB de Pegarinhos 
EB S. Mamede de Ribatua 
Aljustrel 
ES Aljustrel 
Almada 
EB Carlos Gargaté, Charneca Caparica 
EB D. António da Costa 
EB Costa da Caparica 
EB Trafaria 
EB Alembrança, Feijó 
EB Miradouro de Alfazina, Mt. Caparica 
EBS Anselmo de Andrade 
EBS Francisco Simões, Laranjeiro 
EB Elias Garcia, Sobreda 
EB n0 1 da Trafaria 
EB n0 3 da Trafaria 
ES António Gedeão, Cova da Piedade 
ES Daniel Sampaio, Sobreda 
ES Cacilhas-Tejo 
ES Fernão Mendes Pinto, Pragal 
Almeirim 
EB Fazendas 
EB Febo Moniz 
ES Marquesa de Alorna 
Almodôvar 
EBS Dr. João Brito Camacho 
Alpiarça 
EB Alpiarça 
Atter do Chão 
EBS Padre José Agostinho Rodrigues 
Amadora 
EB Artur Martinho Simões, São Brás 
EB D. Francisco Manuel Melo, Venteira 
EB Alto do Moinho, Zambujal 
ES Amadora 
ES Fernando Namora 
Amarante 
EB Marão 
Amares 
ES Amares 
Anadia 
EB Vilarinho do Bairro 
Ansião 
EB nº 2 de Avelar 
Arcos de Valdevez 
EBS de Arcos de Valdevez 

Arganil 
EB Pombeiro da Beira 
EB Professor Mendes Ferrão, Coja 
Armamar 
EBS Gomes Teixeira 
Arouca 
EB e Secundária de Escariz 
Aveiro 
EB Castro Matoso, Oliveirinha 
EB Aradas 
EB Eixo 
EB Rio Novo do Príncipe, Cacia 
Azambuja 
EB Azambuja 
Baião 
Jardim de Infância de Barroncal 
Barcelos 
EB Abade de Neiva 
EB Aldão 
EB Areias de Vilar 
EB Cambeses 
EB Carapeços 
EB Carvalhal 
EB Fraião 
EB Galegos - Santa Maria 
EB Galegos - São Martinho 
EB Manhente 
EB Milhazes 
EB Moure 
EB Perelhal 
EB Remelhe 
EB Vila Boa 
EBS Vale do Tamel, Lljó 
EB Gonçalo Nunes, Arcozelo 
ES Barcelinhos 
JI de Ferreiros, Cristelo 
Barreiro 
EB Álvaro Velho, Lavradio 
EB D. Luis de Mendonça Furtado 
EB Quinta da Lomba 
EB Ota Nova da Telha, Alto do Seixalinho 
EB Santo António 
EB Barreiro 
EBS de Santo António 
EB nº 9 do Barreiro 
EB Padre Abílio Mendes 
ES Augusto Cabrita 
ES Casquilhos 
JI de Fonte do Feto 
JI nº 3 do Alto do Seixalinho 
Beja 
EB Santiago Maior 
EB Mário Beirão 
Belmonte 
JI Centro Cultural, Colmeal da Torre 
Benavente 
EB Porto Alto 
EB Prof. João Fernandes Pratas, 
Samora Correia 
Braga 
EB Braga Oeste, Cabreiros 
EB Coucinheiro 
EB Lamaçães 
EB Mosteiro e Cávado, Panóias 
EB Palmeira, Braga 
EB Frei Caetano Brandão, Maximinos 

Bragança 
EB Paulo Quintela 
Jardim de Infância de Santiago 
Cabeceiras de Basto 
EB Faia 
EB Ferreirinha 
EB Pedraça 
EB Arco de Baúlhe 
Caldas da Rainha 
EB Santa Catarina 
EB Santo Onofre 
Caminha 
EB Cruzeiro, Seixas 
Cantanhede 
EB Carlos de Oliveira, Febres 
EBS João Garcia Bacelar, Tocha 
Carregai do Sal 
EB Carregai do Sal 
Cartaxo 
EB D. Sancho I, Pontével 
EB Casais Penedos 
EB José Tagarro 
EB nº 2 do Cartaxo 
Jardim de Infância de Vila Chã 
de Ourique 
Cascais 
EB Alapraia 
EBS da Cidadela 
EBS Ibn Mucana, Alcabideche 
EBS Matilde Rosa Araújo, Matarraque 
ES de Cascais 
Castelo Branco 
EB Prof. Dr. António Sena Faria 
de Vasconcelos 
Castelo de Paiva 
EB Casal da Renda 
EB Pereire, Sardoura 
EB Póvoa 
EB Raiva 
EB Serradelo 
EBS de Castelo de Paiva 
Jardim de Infância de Ladroeira 
Castro Daire 
EB Mões 
Castro Marim 
EB nº 1 de Castro Marim 
Chamusca 
EBS da Chamusca 
Chaves 
EB Vidago 
EB Vila Verde da Raia 
EB Dr. Francisco Gonçalves Carneiro 
EB nº 5 de Chaves 
Cinfães 
ES Prof. Doutor Flávio F. Pinto Resende 
Coimbra 
EB Brasfemes 
EB Ceira 
EB Solum 
EB Trouxemil 
EB Eugénio de Castro 
EB nº 2 de São Silvestre 
EB nº 2 de Tavelro 
ES Jaime Cortesão 
Constância 
EBS Luis de Camões 

      

DE III 

     

    

PEDIDO 1 PSD QUER SABER PRAZOS 
n  PSD requereu ontem ao Governo, atra-' 
‘,/ vés do Parlamento, o protocolo para a 
remoção de amianto nas escolas, conside-
rando que é importante conhecer a perigosi-
dade de cada um dos edifícios. "E fundamen-
tal saber o que será intervencionado, em que 
condições e com que prazos", defende. 

    

  

OBRAS NAS 
ESCOLAS 

 

   

    

      

      

ENSINO 

BERNARDO ESTEVES 

O
Governo revelou ontem 
em Diário cia República a 
lista das 578 escolas onde 

o amianto será removido, no 
âmbito de um programa que 
prevê custos de 60 milhões de 
euros financiados com verbas 
comunitárias. Os números 
ifiunciados pelo Governo signi-
ficam que a intervenção em 
cada escola custará em média 
103 806 euros. A tutela pretende 
concluir a remoção cio amianto 
até ao final do próximo ano leti-
vo, mas não explicou quais são 
as intervenções prioritárias. 

A região Norte terá 218 escolas 
intervencionadas, seguindo -se 
a Área Metropolitana de Lisboa,  

com 163. Há ainda 107 escolas 
no Centro, 59 no Alentejo e 31 
no Algarve, segundo o despa-
cho conjunto do ministro cia 
Educação, Tiago Brandão Ro-
drigues, e da ministra da Coesão 
Territorial, Ana Abrunhosa. O 
diploma refere que no ciclo de 
investimentos 2014 - 2020 já fo-
ram removidas mais de 440 000 
m2 de coberturas constituídas 
por placas de fibrocimento em 
mais de 200 escolas públicas. A 
utilização de amianto foi proi-
bida em Portugal em 2005. Os 
custos serão suportados pelos 
Programas Operacionais Re-
gionais da União Europeia. a 

NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

connin 
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CHUMBOIALUNOS POR TURMA 

O PARLAMENTO CHUMBOU 

ONTEM O PROJETO DE LEI DO BE 

PARA REDUÇÃO DO NÚMERO DE 

ALUNOS POR TURMA. PS, PSD, 

CDS E CHEGA FORAM CONTRA E 

PCP, PAN E PEV A FAVOR. 

REMOÇÃO 1 SINTRA COM 16 ESCOLAS 

A Escola Básica D. Domingos Jardo, em Sintra, . 
é uma das que serão alvo de intervenção para 

remover placas de fibrocimento com amianto. O 
concelho de Sintra, com 16 escolas com amianto, é 
um dos que terão mais intervenções. Na Área Me-
tropolitana de Lisboa, também o concelho do Seixal 
se destaca, com 22 escolas que sofrerão obras. 

ANTÓNIO COSTA I REANIMAR A CONSTRUÇÃO 

n  primeiro-ministro, António Costa, anun-

 

ciou no lançamento deste programa de 
remoção de amianto nas escolas que as obras 
serão realizadas pelos municípios e que as 
mesmas podem "em todo o território nacional 
contribuir para reanimar o setor da constru-
ção civil". 

  

EB - Escola Básica EBS - Escola Básica e Secundária ES - Escola Secundária JI - Jardim de Infância 

Coruche EB Pevidém, Selho - São Jorge Lourinhã EB Carlos Paredes, Póvoa de Sto Adrião Pinhel 
EB Couço EB Santa Luzia, Azurém EB Ribamar EB Vasco Santana, Ramada EB no 2 de Pinhal 
EB Dr. Armando Lizardo EB Vale de São Torcato Lousã ES Ramada Pombal 
ES Coruche EB Gil Vicente, Urgeses Jardim de Infância de Serpins ES Odivelas EB Gualdir]] Pais 
Covilhã EB Professor Abel Salazar Lousada Oeiras Ponte de Lima 
EB São Domingos, Cantar-Galo Ílhavo EB Lagoas EB São Bruno, Caxias EB António Feijó 
EB Vila de Carvalho EB Gafanha da Nazaré EB Mós EB Dionisio dos Santos Matias, P. Arcos Portalegre 
EB no 2 de Teixos° ES Dr. João Carlos Celestino Gomes Maia EBS Amélia Rey Colaço, Linda-a-Velha EB José Régio 
EB Pêro da Covilhã Lagoa EB Castêlo da Mala EB Ma Luciana Seruca, Paço de Arcos Portimão 
Esposende EB Professor João Cónim Marco de Canaveses EB São Bento, Valejas EB D. João II, Alvor 
EB Antonio Correia Oliveira EB Rio Arade, Parchal EB Alpendurada EB Sophia de Mello Breyner, Portela EB Júdice Fialho 
EB Apúlia ES Padre António Martins de Oliveira EB Cabo, Maureles ES Miraflores, Algés ES Manuel Teixeira Gomes 
EB Facho, Apúlia EB Naus EB Feira Nova ES Prof. José A. Lucas, Linda-a-Velha Porto 
EB Forjães Leiria EB Freita JI José Martins, Linda-a-Velha EB Augusto Gil 
Estremoz EB D. Dinis EB Outeiro JI Roberto Ivens, Dafundo EB São João da Foz 
EB Sebastião da Gama EB Santa Catarina da Serra EB Paredes Olhão EB Lagarteiro 
Évora EB Dr. Correia Alexandre, Caranguejeira EB Peso, Santo Isidoro EB Dr. Alberto Iria EB Viso 
EB Santa Clara EB Dr. Correia Mateus EB Freixo EB Dr. João Lúcio, Fuseta EBS Leonardo Coimbra - Filho 
ES André de Gouveia EBS Henrique Sommer, Maceira Marinha Grande EB João da Rosa EBS Maria Lamas 
Fafe EB no 2 de Marrazes EB Prof. Alberto Nery Capucho Oliveira de Azeméis EB Eugénio de Andrade 
EB Montelongo EB Rainha Santa Isabel, Carreira Matosinhos EB Comendador Ângelo Azevedo EB Manoel de Oliveira 
EB Silvares, São Martinho ES Afonso Lopes Vieira EB Augusto Gomes EB Alumieira EB Padre Américo 
EB Padre Joaquim Flores, Revelhe Lisboa EB Amieira, Senhora da Hora EB Azagães, Carregosa ES António Nobre 
EB Prof. Carlos Teixeira EB Almirante Gago Coutinho EB Prof.a Elvira Valente, Custóias EB Carregosa ES Infante D. Henrique 
Faro EB Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles Mealhada EB Loureiro, Alumieira Porto de Mós 
EB D. Afonso III EB Damião de Góis EB no 2 de Pampilhosa EB Picoto EB Dr. Manuel de Oliveira Perpétua 
EB Montenegro EB Olaias Mértola EB Dr. J. Pereira Tavares, P. Bemposta ES Porto de Mós 
EB Dr. Joaquim R. Peixoto Magalhães EB Marvila EBS de São Sebastião Jardim de Infância de Nogueira do Cravo Póvoa de Lanhoso 
EB Dr. José de Jesus Neves Júnior EB Telheiras Miranda do Douro Jardim de Infância de Vermoim, Ossela ES Póvoa de Lanhoso 
Felgueiras EB Castelo EB Miranda do Douro Jardim de Infância de Vilarinho, Cesar Póvoa de Varzim 
EB Covelo EB Olivais Moita Oliveira do Bairro EB Cego do Maio 
EB Pinheiro EB Eugénio dos Santos EB D. João I, Baixa da Banheira ES Oliveira do Bairro EB Giesteira 
EB Dr. Leonardo Coimbra, Lixa EB Fernando Pessoa EB D. Pedro II Oliveira do Hospital EB Agro Velho, Aver-o-Mar 
Ferreira do Alentejo EB Luis António Verney EB Fragata do Tejo EB no 1 Oliveira do Hospital EB Granja, Rates 
EBS José Gomes Ferreira EB no 195 de Lisboa EB Vale da Amoreira Ovar EB Navais 
Figueira da Foz EB no 72 de Lisboa EB José Afonso, Alhos Vedros EB Maceda EB Paço, Terroso 
EB Pintor Mário Augusto, Alhadas EB Nuno Gonçalves EB Mouzinho da Silveira, B. Banheira EB São Vicente de Pereira Jusã EB Rates • 
ES Dr. Bernardino Machado EB Pintor Almada Negreiros EB no 1 de Alhos Vedros Paços de Ferreira EB Sininhos 
Fornos de Algodres EB Professor Jósé Salvado Sampaio EB no 2 da Baixa da Banheira EB Frazão JI no 1 de Pedreira, Argivai 
EBS de Fornos de Algodres Loulé EB no 2 de Vale da Amoreira EB Paços de Ferreira S. Brás de Alportel 
Freixo de Espada à Cinta EB Dr. António de S. Agostinho, Almancil EB nº 6 da Baixa da Banheira EBS Dr. Manuel Pinto de Vasconcelos EB Poeta Bernardo de Passos 
EB Guerra Junqueiro EB Padre João Coelho Cabanita EB no 7 da Baixa da Banheira Palmeia ES José Belchior Viegas 
Fundão EB Prof. Dr. A. Cavaco Silva, Boliqueime ES da Baixa da Banheira, V. Amoreira EB Hermenegildo Capelo Sabrosa 
EB Serra da Gardunha ES Dra Laura Ayres, Quarteira Monção EB José Maria dos Santos, Pinhal Novo EBS Miguel Torga 
Gavião Loures EB Deu-la-Deu Martins Pampilhosa da Serra Salvaterra de Magos 
EB e Secundária de Gavião EB Bartolomeu Dias, Sacavém Monchique EBS Pampilhosa da Serra EB Marinhais 
Golegã EB Bobadela EB Marmelete Paredes Santa Comba Dão 
EB Golegã EB Portela EB Manuel do Nascimento EB Cristelo ES Santa Comba Dão 
EBS Mestre Martins Correia EB Apelação Montemor-o-Novo EB e Secundária de Paredes Santa Maria da Feira 
Gondomar EB Bucelas EB São João de Deus EB e Secundária de Sobreira EB Argoncilhe 
ES São Pedro da Cova EB Camarate Montemor-o-Velho EB e Secundária de Vilela EB Canedo 
ES Valbom EB S. João da Talha Jardim de Infância do Tojeiro ES Daniel Faria, Baltar, Paredes EBS de Arrifana 
Grândola EB Catujal Montijo Jardim de Infância de São Marcos, Jardim de Infância de Candal 
EB Aldeia Nova de São Lourenço EB Gaspar Correia, Portela EB Caneira Rebordosa Jardim de Infância de Fornos, Guisande 
ES António Inácio da Cruz EB Luis de Sttau Monteiro EB Rosa dos Ventos, Afonsoeiro Penacova Santarém 
Guarda EB Maria Velada ES Poeta Joaquim Serra EB São Pedro de Alva EB Alexandre Herculano 
EB Póvoa do Mileu EB no 2 de Louras Mora EB e Secundária de Penacova EB D. João II 
EB São Miguel EB no 3 de Unhos, Catujal EBS de Mora Penafiel EB D. Manuel I, Pernes 
Guimarães EB no 5 de Camarata Murtosa EB Penafiel Sudeste EB Portela das Padeiras 
EB Agostinho da Silva ES Camarata EB Torreira Penedono EB Abitureiras 
EB D. Afonso Henriques, Creixomil ES Sacavém Nisa EB Álvaro Coutinho - o Magriço EB Alcanhões 
EB Casais, Brito ES São João da Talha EBS Prof. Mendes dos Remédios Peniche EB Amiais de Baixo 
EB Cerca do Paço ES Arco-íris, Portela Odemira EB D. Luís de Ataíde EB Combatentes 
EB Corvite ES José Afonso EB Eng. Amaro da Costa, S. Teotónio EB Atougula da Baleia EB Sacapeito 
EB N. S. Conceição, Fermentões 
EB Oliveira do Castelo 

ES José Cardoso Pires 
Jardim de Infância da Manjoeira 

Odivelas 
EB António Gedeão 

EB Peniche 
ES Peniche 

EB Mem Ramires 
CONTiNUA 

EB no 2 de Santarém 
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OBRAS NAS 
ESCOLAS 

MATERIAL I ISOLANTE 
É UMA FIBRA QUE SUPORTA 
ALTAS TEMPERATURAS SEM 
ARDER, DURÁVEL E FLEXÍVEL. 
TEM BOAS PROPRIEDADES 
ISOLANTES E RESISTÊNCIA A 
ÁCIDOS E BACTÉRIAS. 

LOURES 1 PROTESTO EM ESCOLAS 

N o concelho de Loures, em outubro 
último, foram realizadas manifes-

tações junto da Escola Básica 2,3 Gas-
par Correia (na foto) e também da Se-
cundária da Portela, tendo sido lançado 
o alerta para a "remoção urgente" do 
amianto existente nas instalações. 

r. 

PETIÇÃO 1 PEDIDA REMOÇÃO 
UMA PETIÇÃO PÚBLICA FOI 
LANÇADA EM NOVEMBRO 
ÚLTIMO PELA ASSOCIAÇÃO 
AMBIENTALISTA ZERO, O 
MOVIMENTO ESCOLAS SEM 
AMIANTO E A FENPROF. 

     

     

AMBIENTALISTAS 

Retirada de amianto 
deve ser alargada Escvà c: 

JOÃO SARAMAGO 

A
associação Quercus de-
fende que há um trabalho 
maior a fazer em termos 

de retirada do amianto dos edi-
fícios, depois da divulgação pelo 
Governo da lista das escolas 
onde este material cancerígeno  

será retirado. Em comunicado, 
os ambientalistas lembram que, 
além das escolas, a legislação 
obriga à identificação da totali - 
dade de edifícios, equipamen-
tos e infraestruturas públicas e 
privadas que contenham 
amianto. "Este ̀ levantamento' 

deverá incluir uma totalidade 
de procedimentos, os quais 
desconhecemos que estejam 
concluídos, nomeadamente a 
identificação de todos os mate-
riais e equipamentos com 
amianto", divulgou a associa-
ção Quercus. 

' • • 

.4; 

>" 

3 

Material cancerígeno motiva vários protestos nas escolas 

ESCOLAS ONDE VAI SER RETIRADO O AMIANTO 

EB n0 7 de Santarém - Leões 
ES Dr. Ginestal Machado 
Jardim de Infância de Anacoreta 
Santiago do Cacém 
EB n01 de Cercal do Alentejo 
EB Prof. Arménio Lança, Alv. do Sado 
ES Padre António Macedo 
Jardim de Infância de Ermidas-Sado 
Santo Tirso 
EB São Martinho, S. Martinho do Campo 
ES D. Afonso Henriques, Aves 
São João da Madeira 
EB Ribeiros 
EB Parque 
EB e Secundária de S. João da Madeira 
São João da Pesqueira 
EBS de São João da Pesqueira 
São Pedro do Sul 
EB Santa Cruz da Trapa 
Sátão 
EB Ferreira de Aves 
ES Frei Rosa Viterbo 
Sela 
EB Tourais-Paranhos 
EB Dr. Abranches Ferrão 
Seixal 
EB Carlos Ribeiro, Pinhal de Frades 
EB D. Nuno Álvares Pereira, Corroios 
EB Cruz de Pau 
EB Quinta Cabouca, Vale de Milhaços 
EB Quinta da Courela, Paio Pires 
EB Quinta das Inglesinhas, Cruz de Pau 
EB Quinta das Sementes, Paivas 
EB Quinta dos Morgados, Fernão Ferro 
EB Quinta Medideira, Amora 
EB Corroios 
EB Foros de Amora 
EB Vale de Milhaços 
EB Casal do Marco 
EB Fogueteiro 
EB Dr. António Augusto Louro, Arrentela 
EB Infante D. Augusto, Cruz de Pau 
EB José Afonso, Corroios 
EB Pedro Eanes Lobato, Amora 
ES Alfredo dos Reis Silveira, Cavadas  

ES Dr. José Afonso, Arrentela 
ES Manuel Cargaleiro, Amora 
Jardim de Infância de Vale de Milhaços 
Sernancelhe 
EB Padre João Rodrigues, Veiga 
Jardim de Infância de Forca 
Serpa 
EB Abade Correia da Serra 
EB 41 de Vila Nova de S. Bento 
Sesimbra 
EB Quinta do Conde 
EB Castelo 
EBS Michel Giacometti, Quinta do Conde 
EB Navegador Rodrigues Soromenho 
ES Sampaio 
Setúbal 
EB Aranguez 
EB Azeitão, Vila Nogueira de Azeitão 
EB 012 de Setúbal 
EB n0  2 de Setúbal 
ES Dom Manuel Martins 
Silves 
EB Algoz 
EB Dr. António da Costa Contreiras, 
Armação de Pera 
Sintra 
EB António Sérgio, Cacém 
EB D. Carlos I 
EB D. Domingos Jarda, Mira-Sintra 
EB D. Pedro IV, Monte Abraão 
EB Alto dos Moinhos, Terrugem 
EBS Gama Barros, Cacém 
EBS Mt. Domingos Saraiva, Algueirão 
EB Padre Alberto Neto, Rio de Mouro 
EB Prof. Agostinho da Silva, C. Cambra 
EB Professor Egas Moniz, Massamá 
EB R. D. Leonor Lencastre, S. Marcos 
EB Ruy Belo, Queluz 
ES Leal da Câmara, Rio de Mouro 
ES Matias Aires, Agualva 
ES Miguel Torga, Monte Abraão 
ES Stuart Carvalhais, Massamá 
Tábua 
ES Tábua 
Jardim de Infância de Tábua  

Tabuaço 
EB e Secundária Abel Botelho 
Tarouca 
EBS Dr. José Leite de Vasconcelos 
Tavira 
EB D. Paio Peres Correia 
ES Dr. Jorge Augusto Correia 
Tomar 
EB Santa Iria 
EB Gualdim Pais 
ES Santa Maria do Olival 
Tondela 
EB Campo de Besteiros 
EB Tondela 
EB Professor Doutor Carlos Mota Pinto, 
Lajeosa do Dão 
Torre de Moncorvo 
Jardim de Infância de Cabanas de Baixo 
Torres Novas 
EB e Secundária Artur Gonçalves 
Torres Vedras 
EB Conquinha 
EB Silveira 
EB Campeias 
EB Freiria 
EB Maxial 
EB Padre Vítor Malícias 
EB São Gonçalo 
EB Torres Vedras - Ed. Henriques 
Nogueira 
EB Torres Vedras - Ed. César Lucas 
Jardim de Infância da Conquinha 
Trofa 
EB Espraia, São Martinho de Bougado 
EB Feira Nova, São Mamede Coronado 
EBS Coronado e Castro, São Mamede 
Coronado 
EB 01 de Giesta, Alvarelhos 
Vila Real de,St12 António 
EB D. José I 
EB Monte Gordo 
Valongo 
EB São Lourenço, Ermesinde 
Valpaços 
EB Júlio do Carvalhal  

Vendas Novas 
EB nº 1 de Vendas Novas 
Viana do Castelo 
EB Abelheira 
EB Foz do Neiva 
EB Darque 
EB Dr. Pedro Barbosa 
EBS de Arga e Lima, Lanheses 
EBS Pintor José de Brito, Santa Marta 
de Portuzelo 
Vila do Conde 
EB D. Pedro IV, Mindelo 
EB Benguiados 
EB Carrapata, Vilar 
EB Caxinas 
EB Igreja, Malta 
EB Igreja, Modivas 
EB Monte, Touguinhó 
EB Mosteiro 
EB Real, Vilar do Pinheiro 
EB Gonçalo Mendes da Maia, Guilhabreu 
EB Maria Pais Ribeiro, Macieira 
Vila Flor 
Jardim de Infância de Freixiel 
Vila Franca de Xira 
EB Aristides de Sousa Mendes 
EB D. António de Ataíde 
EB Vialonga 
EB Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo 
EB Padre José Rota, Forte da Casa 
EB Pedro Jacques de Magalhães, 
Alverca do Ribatejo 
ES Alves Redol 
ES Forte da Casa 
Vila Nova da Barquinha 
EB Praia do Ribatejo 
EBS D. Maria II 
Jardim de Infância de Atalaia 
Vila Nova de Famalicão 
EB Conde de Arnoso 
EB D. Maria II, Gavião 
EB Dr. Nuno Simões, Calendário 
EB Júlio Brandão 
Vila Nova de Gaia 
EB Adriano Correia de Oliveira, Aventes  

EB D. Pedro I, Canidelo 
EB Madalena 
EB Quinta das Chãs 
EB Murada de Cima, Afurada. 
EB Aldeia Nova 
EB Cabanões, Avintes 
EB Cadavão 
EB Chouselas, Canidelo 
EB Devesas 
EB Formigosa 
EB Freixielro 
EB Laborim de Cima 
EB Maninho, Madalena 
EB Matas 
EB Meiral, Canidelo 
EB Pena, Madalena 
EB Quinta dos Castelos, Santa Marinha 
EB Sá, Sandim 
EB São Lourenço, Baiteiro 
EB São Miguel, Olival 
EB São Paio, Canidelo 
EB Vendas, Seixezelo 
EB Vila D'Este 
EB Viso, Canidelo 
EB Olival 
EB Pd. António Luis Moreira, Carvalhos 
ES Arq. Oliveira Ferreira, Praia Granja 
ES Diogo de Macedo, Olival 
ES Gaia Nascente 
Jardim de Infância de Valadares 
Jardim de Infância do Cedro 
Vila Nova de Polares 
EBS Dr. Daniel de Matos 
Vila Real 
EB Diogo Cão 
EB Monsenhor Jerónimo do Amaral 
Vila Verde 
EB Moure e Ribeira do Neiva, Ribeira 
Vila Viçosa 
EB D. João IV 
Vinhais 
EB Vinhais 
Viseu 
EB D. Duarte, Vil de Solto 
EB nº 3 de Mundão 
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CORREIO DA 
SEGURANÇA 
Paulo 
Rodrigues 

PRES. ASSOC, SIND. PROFIS. DA POLICIA 

Exploração de 
trabalhadores 

governo desenhou 
novas medidas para 
controlar a disse-

minação da Covid-19. No 
entanto, estas medidas as-
sentam essencialmente no 
trabalho da polícia. Já sabe-
mos, com a falta de efetivos, 
que as folgas e porventura 
até períodos de férias po-
dem estar em causa. E para 
que não restem dúvidas, os 
polícias, trabalhem150 ou 
300 horas por mês, não têm 
qualquer compensação mo-
netária por isso. A PSP e a 
GNR são as únicas institui-
ções do Estado que têm de se 
sujeitar a este tratamento 
abusivo. Gerir assim é fácil. 
Este modelo de exploração 
dos trabalhadores, em qual-

 

POLICIAS TRABALHAM 
ATÉ.  300 HORAS/MÊS 
SEM COMPENSAÇÃO 

MONETÁRIA POR ISSO 

quer empresa é, e bem, san-
cionado, porque não o é 
quando a decisão é dos res-
ponsáveis do País? 

Qual o motivo de não usa-
rem a lei que já prevê a 
compensação do esforço 
suplementar? 

No Estatuto da PSP, o su-
plemento de piquete é um 
acréscimo remuneratório 
de natureza excecional, 
atribuído aos polícias que 
sejam obrigados a compa-
recer ou permanecer no lo-
cal de trabalho, visando 
salvaguardar o funciona-
mento dos serviços, ou 
sempre que o estado de se - 
gurança ou circunstâncias 
especiais o exijam. 

Perante isto, percebemos 
que o Governo nos exija 
mais trabalho porque a lei o 
legitima, mas também pre-
vê paralelamente a sua 
compensação. e 
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Portugal com défice de 1,1% 
no primeiro trimestre deste ano 
Saldo das 
administrações 
públicas atingiu 
-57Q9 milhões 
de euros. 
Governo reagiu. 

A pandemia do novo coronaví-
rus chegou a Portugal em mar-
ço e só por essa altura o país parou 
devido às restrições do estado de 
emergência, mas isso foi suficien-
te para que o país terminasse o 
primeiro trimestre do ano com 
um défice das administrações 
públicas de 1,1%. 

Os dados foram revelados pelo 
Instituto Nacional de Estatística 
(INE), que revela ainda que o sal-
do das administrações públicas 
atingiu -570,9 milhões de euros, 
"correspondente a -1,1% do PIB, 
oque compara com 01% em igual 
período do ano anterior". Em ter-
mos homólogos verificou-se um 
aumento da despesa total de 4,3%, 
superior ao aumento da receita 
total, de 1,1%. Os dados refletem 
já os efeitos da pandemia de 
covid-19 na atividade económi-
ca, avisa o INE. 

Pouco depois, o Governo rea-
giu aos valores apresentados, 
com o Ministério das Finanças 
a garantir que os valores "refle-
tem também as condições eco-
nómicas e orçamentais sólidas 
de Portugal em 2019, que per-
mitem que os portugueses 
tenham hoje confiança na res-
posta aos desafios que se colo-
caram no primeiro trimestre 
do ano". O gabinete de João 
Leão garante ainda que "o 
Governo mantém o compro-
misso com o rigor e a discipli-

  

na das contas públicas, que 
asseguram a melhor gestão 
financeira e orçamental para 
o país." 

Ao i, David Silva, analista da cor-
retora 'rifam, revela que os valo-
res não são tão negativos como 
era esperado. "Já era apontado 
pela Unidade Técnica de Apoio 
Orçamental um défice de 2,1%, 
ou seja, já era esperado um impac-
to negativo nas contas nacionais 
para o primeiro trimestre que, 
ainda assim, não foi tão negativo 
quanto o esperado", diz. 

Já André Pires, analista da XTB, 
defende que, "em geral, os dados 
do primeiro trimestre começam 
a revelar o impacto das restri-
ções pandémicas na economia 
e nas finanças do país. O aumen-
to da poupança familiar revela 
ainda um consumo conserva-
dor da população, o que pode 
ser um indicador de quebra na 
atividade comercial". 

Até março, a despesa total fixou se 
em 20 598,2 milhões de euros e 
a receita total foi de 20 027,2 
milhões de euros. A despesa cor-
rente cresceu 3,1%, subida que 
foi "resultante de acréscimos nas 
prestações sociais (3,0%) e nas 

"Aumento 
da poupança 

familiar revela 
ainda uru consumo 

conservador 
da população" 

despesas com 1~1(5,1%), refle-
tindo medidas de política de valo-
rização salarial, no consumo inter-
médio (9,3%), traduzindo o aumen-
to da despesa em matérias de 
consumo específico dos serviços 
de saúde no contexto do comba-
te à pandemia de covid-19 e nos 
subsídios pagos (18,0%)", explici-
ta o gabinete de estatística. 

Já no que diz respeito às recei-
tas foram registados crescimen-
tos "nas rubricas de impostos 
sobre o rendimento e patrimó-
nio (1,0%), contribuições sociais 
(2,7%) e outra receita corrente 
(16,1%), enquanto a receita com 
impostos sobre a produção e a 
importação e as vendas diminuiu 
0,6% e 4,5%, respetivamente". 

David Silva relembra que o 
Governo prevê um défice de 6,3% 
para este ano e, "certamente, o 
próximo trimestre irá mostrar 
um agravamento das contas por-
tuguesas, uma vez que foi o tri-
mestre (até à data) mais afeta-
do pela pandemia de covid-19, 
tendo o país ficado em confina-
mento e estado de emergência 
praticamente durante dois meses, 
levando assim a um incremen-
to das despesas estatais e a um 
abrandamento das receitas, prin-
cipalmente as receitas fiscais 
relacionadas com o comércio". 

O analista da XTB prevê que o 
segundo semestre "será mais 
revelador". "Embora apanhe já 
uma fase menos crítica da cri-
se, os efeitos das medidas res-
tritivas e dos incentivos econó-
micos poderão não se expres-
sar imediatamente, podendo nós 
avaliar melhor esse impacto no 
final do presente trimestre", diz 
André Pires ao i. D. S. F. 

Gabinete de João Leão diz que Governo mantém rigor nas contas públicas 
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TAP- Frasquilho "muito 
surpreendido" com ação 
em tribunal da ACP 
Presidente do conselho de administração quer "reforço dos poderes 
do Estado" no órgão que lidera. Admite que Estado foi "além 
do normal" para evitar reestruturação exigida por Bruxelas. 

Frasquilho espera que acordo entre privado e Estado "não demore muito". A TAP precisa do empréstimo MIGUEL SILVA 

JOÃO AMARAI. siusrros 
joao.santos@ionline.pt  

O presidente do conselho de admi-
nistração da TAP, Miguel Fras-
quilho, admitiu, ontem, que ficou 
"muito surpreendido, negativa-
mente surpreendido" com a ação 
interposta em tribunal pela Asso-
ciação Comercial do Porto (ACP) 
e que está a travar o emprésti-
mo de até 1,2 milhões de euros 
do Estado à companhia aérea. 

Em audição na comissão par-
lamentar de Economia, Inova-
ção, Obras Públicas e Habitação, 
Miguel Frasquilho informou que 
Bernardo Trindade, membro do 
conselho de administração (e 
também representante do acio-
nista Estado na empresa), reali-
zou, nos últimos meses. várias 
reuniões com parceiros regio-
nais de todo o país - incluindo a 
ACP- e que nada fazia prever a 
apresentação da providência cau-
telar que, entretanto, já foi acei-

  

te pelo Supremo Tribunal Admi-
nistrativo. Conselho de Minis-
tros e TAP receberam, ontem, a 
notificação da decisão e o Gover-
no tem agora dez dias para con-
testar o efeito suspensivo da ação, 
devendo para tal invocar servi-
ço público. 

Embora Miguel Frasquilho 
recorde que o (polémico) plano 
de retoma de voos no Porto para 
junho e julho seja "uma compe-
tência exclusiva da comissão exe-
cutiva", admitiu que o órgão lide-
rado por Antonoaldo Neves foi 
"alertado", atempadamente, de 
que o plano "não era adequado" 
e, provavelmente, provocaria um 
"clamor em uníssono". 

O presidente do conselho de 
administração garantiu que tem 
sido feito um esforço para cor-
rigir a situação e confirmou que, 
neste momento, já estão previs-
tas mais ligações ao Porto para 
os próximos meses: "A partir de 
agosto, a proporção de voos do  

Porto face a Lisboa já é muito 
mais parecida com o que exis-
tia antes da pandemia", disse, 
dando como exemplo as ligações 
a Nova Iorque (previstas para 
julho), Milão e Zurique (em agos-
to) e Amesterdão (em setembro), 
que não constavam no plano. 

REFORÇO DO CONSELHO DE ADMI-
NISTRAÇÃO Miguel Frasquilho 
admitiu que, nos últimos anos, 
"o plano estratégico [da TAP], 
do ponto de vista financeiro, não 
foi cumprido", justificando-se, 
assim, o mecanismo de apoio 
definido pela Comissão Euro-
peia, que passa pelo emprésti-
mo estatal e pela reestruturação 
da empresa, que, confessou, o 
Estado tentou evitar "muito para 
além do normal" - e que obriga-
rá à redução de frota, rotas e pos-
tos de trabalho. 

O empréstimo à TAP permane-
ce, para já, congelado, poiso dinhei-
ro só será libertado quando o avio-

  

nista privado - a Atlantic Gateway 
(de David Neeleman e Humber-
to Pedrosa) - aceitar as condições 
impostas pelo Governo e que ser-
virão para garantir que o Estado 
passa a ter uma palavra a dizer 
sobre a gestão da empresa. Anto-
noaldo Neves já admitiu incluir 
um representante do Estado na 
comissão executiva da compa-
nhia aérea, possibilidade que, 
porém, não agrada a Miguel Fras-
quilho. "Preferia um reforço dos 
poderes do conselho de adminis-
tração, onde há seis elementos 
de cada acionista [Estado e Atlan-
tic Gateway], a ter um represen-
tante do Estado na comissão exe-
cutiva, que tem três representan-
tes do acionista privado, e que só 
daria uma noção de falso poder". 

O presidente do conselho de admi-
nistração considerou que, neste 
momento, o "mais importante" é 
que o parceiro privado "não demo-
re muito a responder às condições 
propostas pelo Estado" para que 
se concretize o empréstimo - o 
Governo já admitiu a disponibili-
dade para injetar cerca de mil 
milhões de euros até ao final do 
ano-, para, então, se paçgar à fase 
das negociações com Bruxelas. 

"Vai haver um redimensiona-
mento temporário da TAP, que 
será comum a todas as compa-
nhias aéreas mundiais", admi-
tiu, afirmando, todavia, que tudo 
será feito para "salvaguardar o 
valor estratégico" da empresa e, 
dentro do possível, "salvaguar-
dar os postos de trabalho e mini-
mizar o impacto social". 
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Fernando Maltez, diretor do serviço de infecciologia 
do Hospital Curry Cabral, ao i 

"NAO SE SABE 
ONDE 50% DOS 
NOVOS POENTES 
CONTRAIRAM 
O VIRUS" 

O médico fala dos doentes que chegam ao seu serviço e, 
sem querer criar alarmismos, explica que cadeias 
de transmissão não estão controladas em Lisboa 

Maltez CI.7 ainda que fazer concentrações 
nesta altura é um risco elevado 

O constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia 
defende que "não é possível punir" quem não 
respeite a proibição de ajuntamentos 
superiores a 10 pessoas. "Isso só pode ser feito 
no âmbito de um estado de emergência" 
//  PÁGS. 2-7 

vii•  are 

• 

CORRIDAS DE TOUROS PODEM 
VOLTAR MAS SETOR DISCORDA 
DE LOTAÇÃO MÁXIMA 
Cavalein y, arc:RItx,  (  kl ern que as regras 
devem ser iguais para espaços iguais umas, wa 

.e 

2 

1$0 €11 Quinta-feira, 25 junho 2020 // Ano 11 // Diário /1 Número 3238 // Diretor. Mário Rarninas // Dir. exec.: Vflor Rainha // Dir exec adfinto: José Cabrita Saraiva // Subdir exec. : Marta E Reis // Dir. de arte: Francisco Alves 

Guerra no PAN provoca mais demissões 
Partido fica sem representação na Madeira e André Silva é acusado de "excesso de autoridade" HPÁG.8 

Moratórias. 
Mais de 3,4 mil 
milhões adiados 
nos principais 
bancos 
// PÁG. 12 

FMI. Recessão 
na zona euro 
poderá ser 
de 10,2% 
este ano 

PÁG. 13 

Marquês. Defesa 
de Barroca 
ataca inquérito, 
e a do primo de 
Sócrates o juiz 
// PÁG. 11 

TAP. Frasquilho 
"muito 
surpreendido" 
com ação em 
tribunal da ACP 
// PÁG. 14 

Educação. BE 
lamenta ausência 
de planos 
para o próximo 
ano letivo 
// PÁGS. 9 e 24 
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Parlamento. BE lamenta ausência 
de planos para o próximo ano letivo 

Proposta para reduzir 
número de alunos por 
turma foi chumbada 
com os votos contra 
do PS e da direita. 

A deputada do Bloco de Esquer-
da Joana Mortágua defendeu 
ontem no Parlamento que "a 
diminuição de alunos por tur-
ma é essencial para que a pan-
demia não impeça o regresso à 
escola". Para os bloquistas, que 
apresentaram um projeto de lei 
para diminuir o número de alu-
nos por turma para 15 ou 20, "a 
possibilidade de regresso à esco-
la não deve, e não pode, ser limi-
tada por razões orçamentais". 
O diploma foi chumbado com 
os votos contra do PS, PSD, CDS 
e Chega. Bloco de Esquerda, PCP, 
PAN e PEV votaram a favor. A 
Iniciativa Liberal e a deputada 
Joacine Katar Moreira optaram 
pela abstenção. 

Joana Mortágua lamentou que, 
apesar dos anúncios feitos pelo 
Governo, não exista ainda "um 
plano de organização para a edu-
cação em tempos de pandemia". 
A deputada bloquista sublinhou 
que "por muito esforçadas que 
sejam as estratégias de ensino 
à distância, tirar as crianças da 
escola terá sempre graves impac-
tos no seu desenvolvimento pes-
soal e na vida coletiva do país". 

O socialista Porfirio Silva defen-
deu que a evolução da pande-

 

pode ser determinante para 
definir as regras para o regres-
so às aulas. "Será adequado pres-
crever agora uma redução de 
alunos por turma sem se saber 
a situação daqui a três meses?", 
questionou. Para o deputado do 
PS, o "grande desafio é fazer do 
próximo ano letivo mais uma 
jornada de educação para todos": 
"É com os olhos postos nesse 
objetivo que temos de visar o 
pleno regresso ao ensino pre-
sencial e daqui saudamos o 
Governo por ter assumido cla-
ramente essa missão". 
Margarida Balseiro Lopes, 

deputada e líder da JSD, alertou 
que não cabe ao Parlamento 

"A possibilidade de 
regresso à escola 

não deve ser 
limitada por razões 

orçamentais" 

PS argumentou 
que ainda é cedo 

para decidir 
número de alunos 

por turma 

decidir o número de alunos nem 
as regras de distanciamento. Os 
sociais-democratas também 
lamentaram a ausência de um 
plano do Governo. "Os pais que-
rem saber o que vai acontecer 
em setembro. O país está per-
plexo com a falta de planos", 
afirmou o deputado Luís Leite 
Ramos. Do lado do CDS, Ana 
Rita Bessa acusou o Bloco de 
aproveitar uma "situação séria" 
para colocar na agenda política 
uma das bandeiras do partido. 

PCP, PEV e PAN apoiaram a 
proposta dos bloquistas. Ana 
Mesquita, deputada comunis-
ta, defendeu que "seria funda-
mental, mais do que uma solu-
ção a régua e esquadro, existir 
a definição a breve trecho de 
normas sanitárias que, assegu-
rando o escrupuloso cuidado 
pela saúde, higiene e seguran-
ça de alunos e trabalhadores, 
permitisse que as escolas, ten-
do em conta a sua autonomia, 
melhor pudessem proceder à 
redução e adaptações necessá-
rias tendo em conta as carac-
terísticas de cada estabeleci-
mento, de cada sala, de cada 
equipamento". 

O ministro da Educação, Tia-
go Brandão Rodrigues, anun-
ciou esta semana que o Gover-
no está a trabalhar "para que 
em setembro possa ser possível 
o ensino presencial e que o pró-
ximo ano letivo comece entre 
14 e 17 de setembro". 

~MS 

ri ,

 

lt ima 
Mak 

Á 

Co. 

Mortágua diz que reduzir alunos por turma é essencial DIANATINOCO Página 11



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,31 x 4,59 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 87214736 25-06-2020

Fernando Maltez, diretor do serviço de infecciologia 
do Hospital Curry Cabral, ao i 

"NAO SE SABE 
ONDE 50% DOS 
NOVOS POENTES 
CONTRAIRAM 
O VIRUS" 

O médico fala dos doentes que chegam ao seu serviço e, 
sem querer criar alarmismos, explica que cadeias 
de transmissão não estão controladas em Lisboa 

Maltez CI.7 ainda que fazer concentrações 
nesta altura é um risco elevado 

O constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia 
defende que "não é possível punir" quem não 
respeite a proibição de ajuntamentos 
superiores a 10 pessoas. "Isso só pode ser feito 
no âmbito de um estado de emergência" 
//  PÁGS. 2-7 

vii•  are 

• 

CORRIDAS DE TOUROS PODEM 
VOLTAR MAS SETOR DISCORDA 
DE LOTAÇÃO MÁXIMA 
Cavalein y, arc:RItx,  (  kl ern que as regras 
devem ser iguais para espaços iguais umas, wa 

.e 

2 

1$0 €11 Quinta-feira, 25 junho 2020 // Ano 11 // Diário /1 Número 3238 // Diretor. Mário Rarninas // Dir. exec.: Vflor Rainha // Dir exec adfinto: José Cabrita Saraiva // Subdir exec. : Marta E Reis // Dir. de arte: Francisco Alves 

Guerra no PAN provoca mais demissões 
Partido fica sem representação na Madeira e André Silva é acusado de "excesso de autoridade" HPÁG.8 

Moratórias. 
Mais de 3,4 mil 
milhões adiados 
nos principais 
bancos 
// PÁG. 12 

FMI. Recessão 
na zona euro 
poderá ser 
de 10,2% 
este ano 

PÁG. 13 

Marquês. Defesa 
de Barroca 
ataca inquérito, 
e a do primo de 
Sócrates o juiz 
// PÁG. 11 

TAP. Frasquilho 
"muito 
surpreendido" 
com ação em 
tribunal da ACP 
// PÁG. 14 

Educação. BE 
lamenta ausência 
de planos 
para o próximo 
ano letivo 
// PÁGS. 9 e 24 
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Parlamento 

PCP quer 
apoiar 

os circos 
PANDEMIA 
O PCP quer que os 
circos e as artes 
circenses, que estão a 
atravessar dificuldades 
devido à pandemia, 
recebam um conjunto 
de apoios para garantir 
a "sobrevivência" 
desta atividade. 

SOBREVIVÊNCIA 
O PCP apresentou um 
projeto de resolução a 
recomendar ao Governo 
que "tome medidas 
de apoio imediato que 
garantam a 
sobrevivência dos circos 
e dos artistas circenses". 
Os comunistas 
defendem que o circo 
deve ter acesso a apoios 
de emergência para 
"fazer face às 
dificuldades acrescidas 
resultantes do surto 
pandémico, 
nomeadamente as que 
decorrem da 
impossibilidade prática 
de retomarem a 
atividade até ao final 
do verão". 

CIRCO PENALIZADO 
O projeto de resolução 
do PCP argumenta que 
a pandemia "veio pôr 
a nu e agravar 
profundamente as 
dificuldades" nesta 
atividade. O diploma 
considera que "o modelo 
em que operam as 
empresas de circo, 
muitas de cariz familiar, 
acabou por ser muito 
penalizado" nos apoios 
dados pelo Estado. 
Para o PCP, é essencial 
avançar com "um 
programa de apoio à 
promoção, renovação 
e atualização da 
atividade circense". 
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PSD quer compensar 
profissionais de saúde 

LISBOA O PSD propôs mais um 
dia de férias para os trabalha-
dores do Serviço Nacional de 
Saúde por cada 80 horas de tra-
balho suplementar e um bónus 
no valor de 50% do salário base. 
Entre as propostas de alteração 
ao Orçamento Suplementar cons-
ta também uma redução para 
metade do prazo de garantia 
necessário para que um traba-
lhador possa tcr acesso ao sub-
sídio de desemprego. O PSD apre-
sentou 16 propostas. 
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Mais de 120 
propostas para 
o Orçamento 
Suplementar 

Votação final na AR 
será a 3 de julho. 
PSD propõe um dia 
de férias por cada 80 
horas extra na saúde 

Erika 1Vunes 
erika@jn.pt 

ORÇAMENTO  Mais de 120 
propostas de alteração ao 
Orçamento Suplementar 
deram ontem entrada no 
Parlamento, quando o do-
cumento está em fase de 
discussão na especialidade 
e tem votação final agenda-
da para 3 de julho. O PCP 
foi responsável por 50 pro-
postas, o PAN e o BE por 20 
cada, o Chega por 17, o PSD 
por 16 e o PS por duas. 

As principais propostas do 
PCP incidem sobre um "re-
forço das transferências do 
Orçamento do Estado para 
a Segurança Social", para 
garantir que "são repostas 
as verbas usadas neste pe-
ríodo nas medidas tempo-
rárias e excecionais" de 
apoio à população devido à 
pandemia. 

A deputada Paula Santos 
não avançou um valor, mas 
referiu que apresentaram 
propostas de "arrecadação 
de receitas", como a criação 
de uma taxa de "35% sobre 
as transferências para 'off-
-shore' ou o fim das parce-
rias público-privadas. 

Mariana Mortágua, do BE, 
explicou que propõem a re-
dução da mensalidade das 
creches às famílias afetadas 
pela pandemia, de forma a 
ser "proporcional à perda de 
rendimento para os agrega-
dos" com menos 20% de sa-
lários desde o início da pan-
demia. Para que tal seja pos-
sível, o BE propõe que seja o 
Estado a apoiar "o paga-
mento das despesas de fun-
cionamento e salários dos 
funcionários das creches e 
jardins de infancia, nesta 
fase excecional, condicio-
nado à não existência de 
despedimentos ou recurso 
ao regime do lay-ofr. Além 
disso, os bloquistas querem  

que sejam contratados mais 
professores. 

O PSD propõe apoios aos 
profissionais de saúde, aos 
quais pretendem que seja 
atribuído um dia de férias 
extra por cada 80 horas de 
trabalho suplementar e um 
prémio extraordinário de 
desempenho que pode ir até 
50% de um salário. 

Os trabalhadores indepen-
dentes com quebra de, pelo 
menos, 40% de faturação 
poderão receber um apoio 
mensal de 438,81 euros se a 
proposta do PS vingar. 

O PAN quer que sejam re-
vistas as cláusulas do con-
trato do Novo Banco que 
obrigam à injeção de capital 
pelo Estado para "que possa 
haver um maior controlo e 
uma menor sobrecarga do 
erário público".. 

IDEIAS 

Acabar com bónus 
Os gestores de empresas 
ajudadas pelo Estado du-
rante a pandemia com o 
lay-off simplificado não 
podem receber bónus, pro-
põe o PAN. 

Corte nos subsídios 
O Chega propõe "um corte 
de 10%" nas transferências 
para fundações e institui-
ções" e que seja divulgada 
a lista de beneficiários des-
ses apoios do Estado. 

Pagar a 3o dias 
Uma medida que não agra-
va a despesa e que ajuda a 
economia, sugere o PSD, é 
pagamento a 30 dias das 
dívidas do Estado aos for-
necedores. 

Apoiar os artistas 
Cinco milhões de euros 
para apoiar equipamentos 
culturais e duplicar as aju-
das diretas aos artistas já 
previstas pelo Governo, 
com um total de 1,1 mi-
lhões de euros, é a propos-
ta do PAN. 
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s. 

Marcelo garantiu que aquilo "que os números mostram não é um descontrolo" em Lisboa, como denunciaram médicos 

PRAIA 

Segunda vaga? Certeza 
só dentro de 15 dias 

Epidemiologistas 
contrariam Costa 

e dizem que testes e 
jovens não explicam 
números: é urgente 
travar transmissão. 

Há três semanas que 
Portugal aumenta 

novos doentes por 
100 mil habitantes 

j 

1Vuno Miguel Ropio 
nuno.ropio@jn.pt 

BALANÇO  O Governo e o país terão 
de aguardar mais 15 dias para saber 
se o aumento do número de infeta-
dos por covid-19, que teima em 
manter-se acima dos 300 diários 
desde 3 de junho, é já uma segunda 
vaga da pandemia entre nós, depois 
de uma primeira registada em mar-
ço e abril. Os cinco epidemiologis-
tas que, desde 24 de março, orien-
tam a condução política do comba-
te à doença pediram ontem a Antó-
nio Costa mais tempo para analisa-
rem o que estará na origem dos sur-
tos que eclodiram, sobretudo no 
Sul, com mais incidência em cinco 
concelhos da Grande Lisboa. 

Ao contrário do que tem sido alu-
dido pelo presidente da República e 
pelo primeiro-ministro nos últimos 
dias - para contestarem o facto de 
alguns países europeus estarem a 
excluir os viajantes de Portugal -, os 
epidemiologistas que estiveram na 
reunião no Infarmed recusaram as-
sociar o atual cenário somente ao 
número de testes feitos e às festas 
ilegais e ajuntamentos de jovens. 

Com o Conselho de Ministros a ter 
de aprovar hoje a continuidade ou o 
fim da situação de calamidade a par-
tir de 28 de junho para todo o país -
sendo que 19 freguesias da Área Me-
tropolitana de Lisboa manterão esse 
estado de exceção -, Costa ter-se-á 
mostrado desagradado com tal inde-
finição, apurou o JN. Mais tarde, no 
Twitter, o primeiro-ministro sina-
lizou "a importância de serem cum-
pridas escrupulosamente todas as 
regras de proteção e saúde pública 
para conseguirmos vencer o vírus". 

Das quatro horas do encontro, e já 
depois de os cinco epidemiologistas 
terem apresentado os números da 
pandemia, foi já no período de ques-

  

tões que se admitiu podermos es-
tar numa "segunda vaga" da doen-
ça. A possibilidade terá sido aven-
tada por Baltazar Nunes, do Insti-
tuto Dr. Ricardo Jorge, após Costa 
insistir em perceber as causas dos 
surtos em Lisboa e criticado o fac-
to de aquele organismo não estar a 
contabilizar os testes à covid-19 
feitos pela saúde privada. 

É UMA ONDA, ONDINHA OU VAGA? 
Carla Nunes, diretora da Escola 
Nacional de Saúde Pública e que 
integra o painel de epidemiologis-
tas, assumiu, ao JN, que "se a subi-
da é uma segunda onda, ̀ ondinha' 
ou vaga, é algo que será estudado 
nos próximos 15 dias" . "O núme-
ro de testes terá o seu contributo 
mas como não há termos de com-
paração de testagem no passado, 
não se pode dar uma resposta con-
creta por agora", disse. "Certo é 
que as cadeias de transmissão têm 
de ser cortadas já", frisou. 

Para Marcelo Rebelo de Sousa, 
"o que os números mostram não é 
um descontrolo". "Em momento  

algum [na reunião] se encontrou a 
ideia de descontrolo da epidemia a 
nível nacional e a na Região de Lis-
boa e Vale do Tejo, quer na evolu-
ção do número de mortos e na 
pressão sobre o Serviço Nacional 
de Saúde", apontou. 

Portugal tem uma semana para 
baixar de 20 o número semanal de 
infetados por 100 mil habitantes -
um indicador para as reaberturas 
sugerido pela primeira vez pela 
chanceler alemã Angela Merkel e 
que alguns países europeus estão 
a usar para abrir ligações aéreas a 1 
de julho. Desde o arranque da ter-
ceira fase de desconfinamento, a 1 
de junho, o valor tem estado aci-
ma de 20 e subiu para 23,6 entre 
18 e 24 de junho (dados da DGS). 

Para Ricardo Mexia, dos Médicos 
de Saúde Pública, "já era expectável 
este aumento e, mesmo assim, não 
se deu mais recursos às unidades de 
saúde pública". "Se queremos in-
verter os números, o Governo tem 
de dotar o país de capacidade de res-
posta e os cidadãos têm de fazer o 
que lhes é solicitado", diz. • 

Festa de jovens em Grândola estará 
na origem de surto com 20 infetados 

Uma festa de jovens na praia da Galé, em 
Grândola, junto ao parque de campismo, 
causou um surto de covid-19 que conta já 
com cerca de 20 infetados. A festa realizou-
-se durante o fim de semana prolongado de 
io a 14 de junho e reuniu jovens entre os is 
e os zo anos provenientes de vários pontos 
do distrito de Setúbal e Lisboa. O JN apurou 
junto de fonte do parque de campismo que, 
apesar de a praia ser frequentada na sua 
maioria por campistas, não é certo que os 
participantes estivessem acampados no 
parque, uma vez que esta tem acesso públi-
co e não é de uso exclusivo dos campistas. 
O IN apurou que nenhuma queixa foi feita 
à Policia Marítima de Setúbal sobre a per-
manência de grupos de jovens na praia da 
Galé durante o período referido. A autori-
dade de saúde local afirmou que os contac-
tos dos 20 jovens já foram rastreados. 
ROGÉRIO MATOS 
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Marcelo e as máscaras 
Marcelo Rebelo de Sousa 
apelou, ontem, que "a 
máscara seja mais utiliza-
da", principalmente "no 
espaço público de grande 
participação, tal como nos 
espaços privados já aconte-
ce e deve acontecer por re-
gra, independentemente 
do número de pessoas". 

PSD pede mais foco 
O PSD pediu "uma ação 
mais dirigida" aos surtos 
que se verificam em Lisboa 
e que "passa por identificar 
todos os potenciais pontos 
de entrada e de dissemina-
ção do vírus". O social-de-
mocrata Ricardo Batista 
Leite alertou ainda que, 
com os voos a serem reto-
mados a 1 de julho, "ainda 
não fazemos sequer qual-
quer obrigatoriedade de 
testagem" nos aeroportos. 

Transportes lotados 
O bloquista Moisés Ferrei-
ra apontou como princi-
pais causas para a "evolu-
ção da pandemia em Lis-
boa", "transportes sobrelo-
tados, falta de condições 
de trabalho e falta de con-
dições de habitação". Pe-
diu, por isso, "respostas 
concretas", como uma 
"política de alojamento e 
realojamento". 

/// 
Indicador de transmissão 
(R) de Portugal, revelou 
Marcelo. A estimativa dos 
epidemiologistas em abril 
era que seria mais alto: r,z. 

R superior no Norte 
Apesar dos surtos em Lis-
boa, o Norte tem o maior 
R [número de pessoas in-
fetadas por um infetado]. 
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em casa deixam 
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Sobrecarga levou muitos 
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Todos os cenários 
em cima da mesa, 

incluindo demissão e 
des sedimento P. 39 

           

Epidemiologistas 
querem m2is 
tempo de análise 
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Subsídio autárquico 
de 6600 coros paga 
salário a três padres 

Processo 
Empresário 
e ex-mulher 
acusados de 
fraude fiscal 
milionária 

Ficou conhecido 
por tentar matar 
modelo romena P. 18 

 

Crime grave 
Câmara de Oliveira do Hospital diz que Presidente Carlos Alexandrino tem presença  concentrado 
apoio seguiu a pedido dos sacerdotes assídua no púlpito para falar aos fiéis P. 24 e 25  em Lisboa 

e Setúbal P.18 

Rui e Rolanda 
com as filhas, 

Marta e Catarina. 
"Houve alguma 

tensão", 
admitem. 

o 

Desemprego 
Jovens 
recebem 
metade das 
prestações P. 6 

Aeródromos 
Estado deve 
meio milhão 
por vigilância 
da GNR P.81 

0. 

Restaurantes 
Apenas 
uma minoria 
aceita 
animais P.7 

PUBLICIDADE 

CONTINUAMOS 
A LEVAR-LHE AS NOTÍCIAS 

À PORTA! 
ASSINE O JORNAL DE NOTÍCIAS 
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Covid agrava estado 
de saúde de homem 
que luta por pensão 
Pede há anos apoio para invalidez. Segurança 
Social recorda que utente recusou cirurgia 

Nuce5.94.1 

ti 

• 

Celestino Teixeira vive com dois parafusos partidos na coluna 

Adriana Castro 
adriana.castro@jn.pt 

AJUDA  Às sequelas de um grave 
acidente de trabalho, juntou-se a 
infeção por covid-19, que teima 
em não desaparecer. Celestino 
Teixeira, que mora em Campa-
nhã, no Porto, está há dois meses 
isolado na esperança de que, um 
dia, o resultado do teste ao novo 
coronavírus dê negativo. En-
quanto isso, prossegue a sua luta 
pela pensão de invalidez. Celes-
tino diz já ter perdido a conta aos 
pedidos que viu serem recusados 
nos últimos seis anos. 

A doença veio agravar a limita-
ção física com que o homem, de 
62 anos, vive há quase uma déca-
da. Dois dos quatro parafusos co-
locados na coluna do ex-serra-
lheiro durante uma cirurgia de 
correção lombar partiram e assim 
ficaram até hoje. "Tenho dores no 
corpo todo e ando de muletas. À 
noite, não consigo dormir mais 
de três horas", lamenta. Celesti-
no confessa ter recusado uma se-
gunda cirurgia por ter receio de 
"acabar numa cadeira de rodas". 

NOVA RECUSA 

Ao JN, a Segurança Social confir-
ma a apresentação de um novo 
requerimento de pensão por in-
validez em janeiro deste ano, que 
também foi recusado por mante-
rem-se as condições que levaram 
às decisões anteriores. Recorda 
que Celestino rejeitou uma se-
gunda cirurgia para consolidar a 
primeira - é, assim, "situação  

com solução terapêutica não es-
gotada" - e que o caso foi tratado 
como sendo de incapacidade 
temporária, cujo apoio cessou por 
atingir o limite de 1095 dias. 

Celestino diz que é incom-
preensível, até porque a sua mu-
lher, Lurdes Sousa, de 50 anos, 
não trabalha para o poder ajudar. 

O doente toma vários comprimi-
dos por dia. "Não consigo comprar 
os mais caros", revela. Com um fi-
lho de oito anos em casa, o resi-
dente do Bairro de S. Roque da La-
meira, em Campanhã, no Porto, 
desespera: "Não merecemos isto". 
O menino beneficia de abono de 
família pelo 1.° escalão, assegurou 
a Segurança Social. 

Celestino agradece às associa-
ções que enviam comida à sua fa-
mília, mas afirma que o rendi-
mento social de inserção, de 380 
euros por mês, não chega. • 

HISTÓRIA 

Acidente aos 4o anos 
Durante a construção de um ga-
binete numa oficina em Castelo 
de Paiva, Celestino Teixeira deu 
um "mau jeito" e ficou, aos 40 
anos, fisicamente limitado. Fez 
uma cirurgia de correção lombar 
11 anos após o acidente, com a co-
locação de quatro parafusos. 

Perda de dentes 
A elevada dose de medicação que 
continuou a tomar para conse-
guir trabalhar na indústria serra-
lheira provocou a perda de den-
tes ao homem de 62 anos. Página 19
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Região Norte é a que 
tem mais escolas 
para tirar amianto 

São 218 dos 578 estabelecimentos de ensino, cuja lista foi 
divulgada ontem. Área Metropolitana do Porto conta 101 

  

• Sã& 

 

  

Medida abrange equipamentos públicos e vai custar 6o milhões de euros 

o 

Ana Gaspar 
agaspar@jn.pt 

EDUCAÇÃO  A Região Norte 
é a que tem mais estabele-
cimentos de ensino con-
templados na lista das 578 
escolas que vão sofrer obras 
para a remoção do amianto. 
A lista foi publicada an-
teontem à noite, em "Diá-
rio da República", num 
despacho conjunto do mi-
nistro da Educação, Tiago 
Brandão Rodrigues, e da 
ministra da Coesão Territo-
rial, Ana Abrunhosa. 

Na divisão por comunida-
des intermunicipais e áreas 
metropolitanas (AM), o 
despacho mostra que as AM 
de Lisboa (163) eAM do Por-
to (101) representam quase 
metade (45,6%) do total. 

As escolas incluídas neste 
programa pertencem à rede 
pública da educação pré-es-
colar, ensino básico e do se-
cundário. A medida foi di-
vulgada no início do mês, 
quando o primeiro-minis-
tro anunciou o Programa de 
Estabilização Económica e 
Social. Vai custar 60 mi-
lhões, será financiado por 
verbas comunitárias e obje-

  

to de protocolos com os mu-
nicípios. 

A iniciativa tem sido apre-
sentada como tendo uma 
dupla função. Por um lado, 
cumprir um compromisso 
do Governo. Por outro, aju-
dar à recuperação económi-
ca, através da criação de em-
prego no setor da constru-
ção civil. Anteontem, Antó-
nio Costa assinalou o início 
dos trabalhos na Escola Se-
cundária da Ramada, em 
Odivelas. 

SABER MAIS 

ME indicava 42 escolas 
Em janeiro de 2019, o Mi-
nistério da Educação (ME) 
dizia que faltava remodelar 
42 escolas. Este número foi 
contestado por ambientalis-
tas e associações de pais, 
que estimavam em "cente-
nas" os estabelecimentos a 
precisar de intervenção. 

Material cancerígeno 
A utilização de amianto na 
construção civil foi proibida 
em 2005. A exposição a este 
material é apontada como 
causa de vários tipos de can-
cro, como o do pulmão. 

A utilização de fibras de 
amianto foi proibida no 
quadro normativo nacional 
em 2005 e, até agora, os in-
vestimentos na requalifica-
ção e modernização de esco-
las permitiram proceder 
gradualmente à remoção de 
parte deste material, que 
ainda não foi totalmente 
eliminado dos estabeleci-
mentos de ensino. 

MEDIDAS INSUFICIENTES 
Esta medida não é conside-
rada suficiente pelos am-
bientalistas. Em comunica-
do, a Quercus - Associação 
Portuguesa de Conservação 
da Natureza considera-a 
um passo importante, mas 
lembra que, além das esco-
las, a legislação portuguesa 
obriga à identificação da to-
talidade de edificioS, equi-
pamentos e infraestruturas, 
como hospitais ou museus, 
que contenham amianto. 

A Quercus sublinha que 
tem vindo a pedir a publi-
cação desta listagem desde 
2012, documento que con-
sidera "de extrema impor-
tância para o acompanha-
mento da situação em Por-
tugal". • Página 20
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Diabéticos já 
podem justificar 
faltas ao trabalho 

PARLAMENTO  Os diabéti-
cos e hipertensos sem 
condições para desempe-
nharem funções em te-
letrabalho vão ter direito 
a justificar as faltas ao 
serviço ao abrigo de um 
regime especial. A altera-
ção ao decreto do Gover-
no foi apresentada pelo 
BE, PCP e PSD e aprova-
da por todos os partidos, 
menos o PS. 

Página 21
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a 

Mário Centeno entregou a pasta das Finanças a João Leão. Contas já estavam no vermelho. 

ORÇAMENTO 

Défice de 1,1% assume 
receita que ainda não chegou 
O INE ajustou o cálculo da receita fiscal e contributiva, somando às contas 550 milhões de 
euros que ainda não deram entrada nos cofres públicos. A medida anula parte dos impactos 
da pandemia, retirando força ao argumento do Governo para a degradação do saldo. 

Tiago Petinga/lusa 

MARGARIDA PEIXOTO Em caixa também 
margaridapeixoto@negocios.pt já há défice 

ti 

N
a hora de calcular 
o saldo orçamen-
tal do primeiro tri-
mestre deste ano, 
o Instituto Nacio-

nal de Estatística (INE.) somou 
550 milhões de euros à receita fis-
cal e contributiva, anulando assim 
o impacto de algumas das medi-
das tomadas pelo Governo, no 
âmbito da pandemia de covil-19. 
Sem este ajustamento, o défice or-
çamental  registado até março roi 
de 2,2%do PIB, bastante superior 
aos 1,1% destacados pelo organis-
mo de estatísticas. 

"Devido às medidas de paga-
mento fracionado de impostos e 
contribuições sociais tomadas no 
contexto da pandemia covil-19. 
foi necessário efetuar um ajusta-
mento adicional de modo a incluir 
os pagamentos fui unis na receita 
do período corrente em que sege-
rou a obrigação de pagamento", 
explica o INE, no boletim publi-
cado esta quarta- lei ra. "Este ajus-
tamento adicional traduziu-se 
num incremento da receita de im-
postos e contribuições sociais em 
cerca de 550 milhões de euros 
face aos dados da contabilidade 
pública", concretiza o organismo, 
adiantando que à medida que o 
ano for avançando, e que Os paga-
mentos de impostos e contribui-
ções começarem efetivamente a 
ser concretizados, o ajustamento 
será corrigido. 

Em causa estão medidas to-
madas pelo Governo para ajudar 
as empresas a lidar com os impac-
tos do conlinamento e a redução 
abrupta da atividade, mantendo 
alguma liquidez. Nos casos do  

IVA, I RS e I RC, as moratórias só 
deverão ter efeitos a partir de abril, 
mas o pagamento especial por 
conta foi adiado de 31 de março 
para 30 de junho. No que diz res-
peito às contribuições sociais, as 
empresas tbram autorizadas a fa-
zer apenas O pagamento de um 
terço da parte que está a seu car-
go (ou seja, um terço dos 23,75% 
a aplicarsobre o salário dos traba-
lhadores), logo no mês de março. 

( ) incremento de 55() milhões 
de euros à receita fiscal e cot) t ri-
butiva feito pelo INE teve porob-
jetivo a passagem da contabilida-
de pública (que assume uma óti-
ca de caixa) para a contabilidade 
nacional (que toma em conside-
ração o momento em que o com-
promisso foi constituído). lIabi-
tualmente. estes ajustamentos até 
são) mais relevantes na despesa, 
porque as administrações públi-

  

cas assumem compromissos futu-
ros, mas nem sempre pagam logo. 
No que diz respeito à receita, a 
contabilidade nacional é próxima 
da de caixa, mas também podeso-
frer ajustamentos. 

AJUSTAMENTOS 
Este seria o défice do 
primeiro trimestre, sem 
contar com 550 milhões 
de euros de receita 
prometida. 

Questionado sobre a forma de 
apuramento dos 550 milhões de 
euros a somar à receita, o INE ex-
pl icou ao Negócios que os valores 
têm por base os "pedidos expres-
sos pelas empresas para adesão ao 
regime de pagamento) fracionado 
de impostos e contribuições no 
contexto da pandemia, disponibi-
izados pela Direção-geral do Or-

çamento." Além disso, sublinhou 
que será atualizado à medida que 
as empresas forem efetivando (ou 
não) os pagamentos. 

Quanto do défice 
vem da pandemia? 
() ajustai acato feito pelo I NE re-
tira força ao principal argumento 
do Governo para justificara degra-
dação das contas. Num comuni-
cado enviado às redações, o Mi-
nistério das Finanças atribuiu a 
entrada em situação de défice or-

 

Outra novidade que consta do bole-
tim do INE é o próprio saldo das ad-
ministrações públicas em contabili-
dade de caixa - o valor que serve de 
base aos cálculos do défice em con-
tas nacionais. Para chegar ao défice 
de 1,1% do PIB que reportou, o INE 
partiu de um défice em contabilida-
de de caixa no primeiro trimestre de 
55,3 milhões de euros. Mas o saldo 
reportado pela Direção-geral do Or-
çamento para o período de janeiro a 
março, no boletim de execução or-
çamental publicado a 27 de abril, foi 
um excedente de 81,3 milhões de eu-
ros. Questionado, o INE explica que 
reviu o número da DGO em baixa 
porque tem informação "mais atual 
que a utilizada no boletim, nomea-
damente para a Administração Re-
gional e Local." 

çamental ao "forte impacto que a 
pandemia da covil-19 teve na evo-
lução) da economia portuguesa". 
Mas a soma dos 550 milhões de 
cures anula parte desse efeito, já 
que assume a entrada de receita 
fiscal e contributiva que, neste mo-
mento, ainda não chegou aos co-
fres do Estado - e que a incerteza 
da evolução económica e da saú-
de financeira das empresas pode 
levara questionar se, de facto, che-
gará este ano e em que medida. 

Com este ajustamento, o déli-
cedas administrações públicas no 
primeiro trimestre foi de 570,9 
milhões de euros, um valor bas-
tante melhor do que a estimativa 
central da Unidade Técnica de 
Apoio Orçamental. que apontava 
para 2.1% do PIB. Porém, sem o 
ajustamento ()défice teria saltado 
para 1120.9 milhões de euros, o 
equivalente a 2.2% cio l'IR• 
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GRÁFICOS 

Famílias reforçam poupança 
mas economia arrisca 
perder excedente externo 

PREVISÕES 

Pessimismo do FMI deita 
Leão isolado nas previsões 

Apesar de os primeiros casos de covid-19 só terem chegado a Portu-
gal em março, as famílias foram rápidas a travar o consumo. Mesmo 
assim, o défice orçamental ameaça as contas externas. 

FMI estima que a economia da Zona Euro possa contrair mais 
de 10% este ano em claro contraste com as metas que o Governo 
inscreveu no suplementar e que assim parecem ainda mais otimistas. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO VERMELHO 
Saldo orçamental trimestral e no ano terminado no trimestre, em % do PIB 

Nos primeiros três meses deste ano, o excedente orçamental de 
0,2% do PIB que tinha sido conquistado em 2019 perdeu-se, mes-
mo assumindo contas anualizadas. 
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POUPANÇA DAS FAMÍLIAS DISPARA 
Taxa de poupança no ano terminado no trimestre (em %, escala da esquerda) e variação 
homóloga da taxa de poupança (em pontos percentuais, escala da direita) 

O estado de emergência só foi decretado pela primeira vez a 18 de 
março, mas as famílias reagiram de forma abrupta, contraindo o 
consumo e reforçando rapidamente as poupanças. 
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EXCEDENTE EXTERNO EM RISCO 
saldo externo da economia, no ano terminado no trimestre, em % do PIB 

No ano terminado no primeiro trimestre, a economia portuguesa 
ainda tinha contas externas positivas. Porém, olhando apenas para 
o período de janeiro a março já se verificou um défice. 
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O pessimismo do Fundo Monetá-
rio Internacional com o impacto 
da pandemia na economia mun-
dial vem afastar ainda mais as pre-
visões que o Governo português 
inscreveu no Orçamento suple-
mentar do que é a realidade das 
previsões das principais institui-
ções internacionais. 

João Leão já tinha a estimati-
va mais otimista para a evolução 
do PI li, antecipando uma q uebra 
de 6,9% em 2(20. Na atualização 
do Word Economic Oullook, pu-
blicado esta quarta- feira, o FM I 
não mexeu na sua projeção para 
Portugal, pois atualizou apenas 
para as maiores economias mun-
diais. Mas arras(iu as estimativas 
,já negras para todas as economias, 
pelo que a previsão para Portugal 
também não deverá escapar 
quando for revista no futuro. 

Basta olhar para as novas esti-
inativas para a Zona Euro e vários 
países da região. Urna quebra iné-
dita de 10.2% no P113 dos países 
que partilham o curo. bem pior do 
que ()antecipado em abril (-7,5%). 
Espanha deverá registar unia cnn-
traçfio de 12,8%, quaiido em abril 
50.,  antecipava uma qtiebra de 8% 
(exatamente a mesma que era pre-
vista para Portugal há dois meses). 
As estimativas do FM1 apontam 
para uma recessão de 12.8% em 
Itália. 7,8% na Alemanha e 12.5% 
em França. Será assim expectável 
que.quand( tchegaraaltura,o F\11 
também coloque a queda do P113 
de Port ugal nos dois dígitos e não 
mu it< ) longe do dobro dogue está 
inscrito no suplementar. 

Não é só o FM I que tem uma 
visão mais pessimista. A ( )CDB 
aponta para uma quebra de 9,4% 
no PII3 português e o Banco dc 
Portitgal antecipa uma contração 
de 9,5%. Ent re as principais insti-
tuições internacionais, apenas a 
Comissão Europeia se mostra ali-
nhada com Portugal. prevendo  

unia redução do PI13 de 6,8%. 
"lendo cm (unta o pessimismo 

do F\ 11, também as estimativas de 

I i•tixelas já parecem desajustadas 
(1;ireal idade. ( ) entidade liderada 
por Kristalina G ueorguieva ante-
vê uma queda de 4,9% no P113 
mundial, bem pior do que a con-
tração de :3% antecipada em abril. 

Seasestimativas para 2020sio 
negras as previsões para a retoma 
não são mais animadoras. O FMI 
aponta para um crescimento cio 
P113 mundial de 5,4% cm 2021(em 
abril antecipava 5.8%),o quedei-
xará a ceou(unia mundial no final 
do próximo ano ainda 6,5 pontos 
percentuais abaixo) do que era pro-
jetado em ,janeiro. Para a Zona 
Euro.o FMlantecipaqueol'113(le 
2021 vai crescer 6% (4.7% em 
abril), com a Alemanha a registar 
uma expansão de 5,4%. França de 
7,3%,  e Itália e Espanha de 6,3%. 

Explosão na dívida e nos 
défices 
Além de provocar uma recessão 
sem precedentes na eeon( unia 
mundial. a pandemia vai deixar o 
mundo com o nível de endivida-
mento mais elevado de sempre e 
pela primeira vez acima do PI 13 
gerado num ano. ( ) cenário base 
aponta para que a dívida pública 
atinja um máximo histórico de 
101.5% do PI Beste anoe um novo 
recorde de (03,5% em 2021. 

( cálculos do FM I apontam 
para que todos os países tenham 
aplicado lnedidas no valor ele 11 
biliões de dólares, bem mais do 
que os 8 biliões de dólares est i-
inz.14is em abril. Desta forma, o 
Fl\,11 também prevê uni conside-
rável agravamento nos défices 
orçamentais dos países. ( ) défice 
orçamental global deverá corres 
ponder a  13,9% do  PIB este ano 

e 8,2% em 2021. sendo que tos 
países do G20 vão gastar em mé-
dia cerca de 6%. do 1'113 nas me-

  

dietas dc combate à pandemia. 
As estimativas aponte am paru que 
na Zona Euro a dívida pública 
suba para 105,1%do P113csté ano 
( 84.1% CI1)2019), com o défice a 

disparar para 11.7% (0.6% em 
2019). No que diz respeito aos de - 
'Ices, terão dois dígitos em todos 
0S países. Espanha com 13,9%. 
Itália com 12.7%. França com 
13.6% e Alemanha com 10,7%. 

luz destas previsões, tam-
bém as estimativas de João 1,eã() 
para as contas publicas parecem 
otimistas. ( ) ( )rçarnen to suple-
mental', que ainda não tOi aprova-
do na generalidade no Parlamen-
to, aponta para uni défice (:ape 
nas 6.3% e uma dívida pública 
equivalente a 134.4% elo P113. • 

NUNO CARREGUEIRO 

RECESSÃO DE 10,2% 
Previsões do FMI para a Zona Euro 

O FMI agravou as previsões para a 
economia mundial e a Europa é a 
que fica pior no cenário negro ago-
ra traçado. O PIB da Zona Euro re-
cua mais de 10%, com Itália e Espa-
nha a sofrerem as recessões mais 
duras. Para Portugal não há dados, 
mas o país não deverá escapar. 

■ 2020 2021 

Mundo 

Zona Euro 

Espanha 

França 

Alemanha 

Itália 

Reino Unido 

EUA 

Japão 

China 

-15 -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 

Fonte, CMI 

MEM 

Página 23



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 9,52 x 16,88 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 87214823 25-06-2020

M
ar

fo
 C

ri
i2

/ L
U

S
a 
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1,1% conta 

com receita 
que ainda 

não chegou 
Pessimismo do FMI deixa o ministro 
das Finanças isolado nas previsões. 
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Reguladores dão almofada 
de 13 mil milhões à banca 
Medidas do Banco de Portugal e BCE ajudam a mitigar impactos da covid-19 I BCP é tão arriscado 
para o sistema como a CGD I Moratórias de crédito podem ser pressão adicional para a banca 
PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

PS propõe mais 
apoios para 
trabalhadores 
independentes 
medida a incluir no orçamento suplementar abre a 
porta à proteção social de advogados e solicitadores. 

ECONOMIA 10 e 11 

TAP vai ter de pagar juro 
mínimo de 3,78% pelo 
empréstimo do Estado 

O chairman da TAP, Miguel Frasquilho, esteve ontem 
no Parlamento, onde contrariou a visão do CEO 
da companhia, Antonoaldo Neves, reconhecendo 
que a estratégia "não foi cumprida" a nivel financeiro. 

EMPRESAS 16 e 17 

Astoria, o navio de cruzeiro 
valioso que se transformou 
numa prisão flutuante 
EMPRESAS 13 e 19 

Bolsa 

Grandes 
investidores 
reforçam 
nos CTT 
MERCADOS 20 e 21 

Teletrabalho 
vai obrigar a 
mexidas nas 
leis laborais 
SUPLEMENTO 1a e 15 

Tecnologia 

Web Summit 
adiada para 
dezembro com 
novo formato 
EMPRESAS k•:' 

• BASF 
We create chemistry CASINOSOLVERDE.PT 

Sr.a REsPonsAvEL....:“.zut: C3R , ÍODEPACRO. 
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Miguel Baltazar 

O Parlamento recebeu dezenas de propostas de alteração ao suplementar apresentadas pela oposição. 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinapereira@negocios.pi 
FILOMENA LANÇA 

filomenalanca©negocios.pt 

ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

PS alarga apoio de 439 
euros a mais trabalhadores 
Proposta apresentada esta quarta-feira prevê que o apoio a pagar entre julho e 
dezembro possa cobrir os independentes, quando for mais alto do que o que existe, 
e abre a porta à proteção social de advogados e solicitadores. 

p
ressionado pelos parti-
dos da oposição, que 
ameaçam viabilizar 
subsídios mais genero-

s( is. o PS entregou no Parlamen-
to lima proposta de alteração ao 
Orçamento suplementar do Go-
verno que alarga o apoio de 438,81 
euros, a atribuir entre julho e de-
zembro, a trabalhadores indepen-
dentes com uma quebra de 40% 
na atividade, abrindo ainda a por-
ta à proteção social para advoga-
dos e sol icitadores. 

O Governo anunciou no Pro-
grama de Estabilização Económi-
e: i t,  Social (PEES) que iria a tri-
bi i i r um apoio de 438,81 euros (1 
I. \S) a quem está na economia in-
lbrmal e a alguns trabalhadores 
independentes. Das dee]: i rações 
dos. governantes dos últimos dias 
não ficou no entanto claro como é 
que esta prestação se articularia 
com o apoio (nalguns casos mais 
baixos) que já existe para os tra-
balhadores independentes com 
descontos para a Segurança So-
cial e para trabalhadores de outros 
regimes de proteção, como os ad-
vogados e solicitadores. O G( >ver-
no tinha anunciado que a sua pro-
posta deveria ser aprovada esta 
quinta-feira em Conselho de Mi-
nistros. 

Agora, nesta sua proposta de 
alteração o PS começa por confir-
mar que esta medida se destina a 
"trabalhadores que não tenham 
acesso a qualquer" apoio social, 
com o pressuposto de integração 
no sistema por 30 meses (com os 
correspondentes descolit ( is). 

No entanto, tambén1 acresceii-
la que estão abrangidos ( )s I raba-

  

Illadores "que estejam em si tuaççá.) 
de cessação de atividade como tra: 
balhador por conta de outrem ou 
conio trabalhador independente, 
paragem, redução ou suspensão da 
atividade laborai ou quebra de, 
pelo menos,40% dos serviços ha-
bitualmente prestados". Este 
apoio, que produz efeitos desde a 
apresentação pelo trabalhador de 
documento que comprove a que-
bra de rendimentos (ou de deela - 
raçãosob compromisso de 
é atribuído "em al terna i v:(" aos 
que já existem para os i ndepen - 
dentes, e que tem o valor mínimo 
de 219,41 euros ( ç; do IAS). 
"semprequeovalordestes seja in-
ferior" aos 438,81 euros. 

1 hiranle o período de conces-
são do apoio, édevida 1 3 da coo - 
tribuição com base no valor do 
apoio. sendo I restante pago em  

doze meses sem ju rO5 I h lote( 
30 meses seguintes sà( devidas 
contribuições, mas a esse período 
de 30 meses "é deduzido o núme-
ro de meses com contribuições já 
efetuadas". O subsídio, que não se 
pode acumular com (nitros apoios 

A medida que 
alarga os apoios 
aos sócios-
-gerentes vai 
também marcar 
o suplementar na 
especialidade. 

(lesei nprego ou lay-off, chega 
ainda a pessoas "abrangidas por 
sistemas de proteção social pró-
prios", sendo pago pelo respetivo 
sistema eontributivo,o que abre a 
porta à proteçãosocial de advoga-
dos e solicitadores. 

Oposição volta à carga com 
apoios a sócios-gerentes 
Do conjunto de propostas de alte-
ração ao suplementar apresenta-
das esta quarta-feira pela oposi-
ção, resulta claro que há de novo 
unia coligação negativa a ornear-
-se. PSD, PC P, PER". PAN e Blo-
co‘,oltam a insistir no alargamen-
to dos apoios aos sócios-gerentes. 
recuperando o.d iploma já antes 
aprovado pelo Parlamente) e que 

st :l terça-feira Marcelo dev()Iveu. 
Em causa está unia medida 

segundo a qual lodosos membros  

de órgãos estatutários de micro e 
PI\ 1 E terão direito a apoio, inde-
pendentemente da faturação que 
as suas empresas tenham tido no 
anterior. E o braço de ferro deve-
rá manter-se: o PS insiste em 
matiter o limite de 80 mil euros de 
faturação, a oposição diz que não 
e, neste braço de ferro, é expectá-
vel que a questão vá iiiesino parar 
ao Tribunal Constitucional. E que 
os vários partidos optaram por fa-
zer vista grossa ao parecer previa-
mente enviado pelo Governo e 
elaborado pelo Centro de Com-
petências JurídicaS do Estado, se-
gundo o qual "não podem apre-
sentar projetos de lei, propostas de 
lei ou propostas de alteração que 
envolvam, no ano económico cm 
curso, aumento das despesas ou 
diminuição das reeeitas do Esta-
do previstas no Orçamento". 
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Iniciativas 

Principais propostas de alteração ao 
Orçamento suplementar do Governo 

Apesar dos avisos do Executivo de que num suplementar não deverá haver propostas de alteração que 
impliquem aumentos de despesa, os partidos da oposição apresentaram dezenas de iniciativas. E em 
muitos casos, a serem aceites, teriam de obrigar o Governo a abrir os cordões à bolsa. 

RESGATE 
ALARGADO DE 
PPR 

As famílias que tenham perdido 
rendimentos durante a pandemia 
poderão resgatar os seus PPR até 
dezembro sem qualquer penaliza-
ção fiscal. 

FLEXIBILIDADE 
NO ACESSO A SUBSÍDIOS 
O PSD propõe a redução para meta-
de dos prazos de garantia para aces-
so ao subsídio de desemprego e 
subsídio por cessação de atividade 
a quem ficou desempregado duran-
te o estado de emergência e de ca-
lamidade. 

MORATÓRIAS PARA 
OS RENT-A-CAR 
O setor de carros de aluguer deve-
rá passar a ter também acesso ao 
regime de moratórias de financia-
mentos bancários aplicável às ren-
das de renting que tenham contra-
tadas. 

MAIOR DEDUÇÃO DE 
PREJUÍZOS FISCAIS 
O Governo já propõe novos benefí-
cios nesta área, mas o PSD preten-
de alargá-los ainda mais, permitin-
do que todas as empresas possam 
deduzir os seus prejuízos fiscais 
num período de 12 anos, indepen-
dentemente do setor ou dimensão. 

MAIS FÉRIAS 
PARA A SAÚDE 
Os trabalhadores do SNS envolvidos 
no combate à covid-19 deverão ter 
urna majoração extraordinária do 
seu período de férias. Por outro 
lado, o PSD quer também criar um 
prémio de desempenho extraordi-
nário para estas pessoas. 

O MAIS ACORDOS 
COM IPSS 
oCDS quer que o Gover-

no proceda a uma atualização ex-
traordinária dos Acordos de Coope-
ração celebrados com as IPSS e que  

o Estado contratualize com os seto-
res privado e social a realização de 
consultas, exames e cirurgias, como 
forma de acelerar a recuperação 
das listas de espera. 

RESERVA DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
O partido propõe a constituição de 
uma reserva estratégica nacional 
de equipamentos médicos e de 
equipamentos de proteção indivi-
dual e quer também tornar obriga-
tória a publicação anual de uma lis-
ta de credores da Administração 
Central. e  APOIO 

EXTRA PARA 
TRABALHADORES 

SEM OUTROS APOIOS 
O apoio proposto pelo PCP abrange 
trabalhadores sem acesso a outros 
mecanismos de proteção social, de-
signadamente trabalhadores com 
formas de prestação de trabalho 
atípicas. O apoio corresponde a 
438,81 euros (1 IAS) e é devido até 
à cessação das medidas de respos-
ta à covid-19. 

CONVERSÃO DOS 
CONTRATOS DE TRABALHO 
O PCP quer que os contratos de tra-
balho celebrados no âmbito das me-
didas excecionais e temporárias de 
resposta à pandemia de covid-19 se-
jam convertidos em contratos de 
trabalho por tempo indeterminado 
ou sem termo, consoante os casos, 
com vínculo público. 

PPP NÃO PODEM 
ACIONAR CLÁUSULAS 
O PCP quer proibir que sejam ser 
acionadas quaisquer cláusulas de 
compensação ou reposição de equi-
líbrio financeiro às PPP rodoviárias 
e garantir que, nas PPP em modelo 
de pagamento por disponibilidade, 
a redução da receita do Estado em 
portagens se reflita numa redução, 
em igual percentagem no pagamen-
to às concessionárias. 

DEVOLUÇÃO DO PEC E 
LIMITAÇAO PAGAMENTOS 
POR CONTA 
O PCP defende que o montante do 
apoio mensal ao rendimento de mi-
croempresários ou empresários em 
nome individual seja determinado 
em função do rendimento do ano 
anterior identificado a partir das 
declarações trimestrais da Seguran-
ça Social, sendo proporcional às re-
duções de rendimento verificadas. 
Sendo que o montante mínimo a re-
ceber não pode ser inferior a um IAS 
(438,81 euros). 

O COMPLEMENTO 
PARA TRABALHA-
DORES EM LAY-OFF 

O BE quer atribuir um complemen-
to salarial aos trabalhadores em 
lay-off ou com contrato cessado du-
rante a pandemia, que seja regula-
mentado pelo Governo um prazo 
não superior a 15 dias. 

CONTRAPARTI DAS 
PARA APOIOS 
A EMPRESAS 
As empresas abrangidas por medi-
das de apoio extraordinário previs-
tas na legislação vigente e no Pro-
grama de Estabilização Económica 
e Social estão proibidas de cessar o 
contrato por quaisquer modalida-
des de cessação do contrato (com a 
exceção da caducidade do contrato 
por reforma do trabalhador, velhi-
ce ou invalidez). As empresas que 
façam cessar contratos de trabalho 
terão que proceder à devolução dos 
montantes recebidos. 

REDUÇÃO DO IVA 
DA ELETRICIDADE 
O BE defende que o consumo de ele-
tricidade até 150 kWh, em contra-
tos de potências até 6,9 KVA, seja 
tributado em IVA à taxa mínima, de 
6%. Em contratos de potência de 
6,9 kVA, os primeiros 75 kWh do 
consumo serão tributados à taxa de 
6% e os segundos 75 kWh à taxa in-
termédia, 13%. 

CRÉDITO 
À HABITAÇÃO 
SEM JUROS 

CAPITALIZADOS 
Quem agora tem uma moratória no 
crédito à habitação não deverá ver 
os juros relativos a este período ca-
pitalizados no valor total do em-
préstimo, sendo antes suspensos 
enquanto vigorar a moratória. 

BANCA FORA DAS 
DEDUÇÕES DE PREJUÍZOS 
Para evitar um apoio público indi-
reto ao setor bancário "que, face à 
escassez de recursos públicos, é 
neste momento injustificado", o 
PAN propõe que as instituições de 
crédito não sejam abrangidas pe-
las normas que facilitam a dedu-
ção de prejuízos fiscais desenha-
das pelo Governo. 

INCENTIVOS AO 
TELETRABALHO 
O PAN quer alterar o regime con-
tributivo de quem esteja em traba-
lho domiciliário, reduzindo em 2% 
a taxa contributiva relativa a estes 
trabalhadores. A ideia é fomentar 
o teletrabalho, que começou a ga-
nhar um novo fôlego na sequência 
do estado de emergência. 

PROIBIÇÃO DE 
BÓNUS A GESTORES 
Além de estarem proibidas de dis-
tribuir dividendos, como o Gover-
no já propõe para a generalidade 
dos casos, as empresas que rece-
bam quaisquer apoios no âmbito 
da pandemia deverão também es-
tar impedidas de pagar bónus a 
gestores ou administradores, de-
fende o PAN. FL/SP 

44f'PPlfl 
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Reguladores dão almofada 
de 13 mil milhões à banca 
Medidas do Banco de Portugal e BCE ajudam a mitigar impactos da covid-19 I BCP é tão arriscado 
para o sistema como a CGD I Moratórias de crédito podem ser pressão adicional para a banca 
PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

PS propõe mais 
apoios para 
trabalhadores 
independentes 
medida a incluir no orçamento suplementar abre a 
porta à proteção social de advogados e solicitadores. 

ECONOMIA 10 e 11 

TAP vai ter de pagar juro 
mínimo de 3,78% pelo 
empréstimo do Estado 

O chairman da TAP, Miguel Frasquilho, esteve ontem 
no Parlamento, onde contrariou a visão do CEO 
da companhia, Antonoaldo Neves, reconhecendo 
que a estratégia "não foi cumprida" a nivel financeiro. 

EMPRESAS 16 e 17 

Astoria, o navio de cruzeiro 
valioso que se transformou 
numa prisão flutuante 
EMPRESAS 13 e 19 

Bolsa 

Grandes 
investidores 
reforçam 
nos CTT 
MERCADOS 20 e 21 

Teletrabalho 
vai obrigar a 
mexidas nas 
leis laborais 
SUPLEMENTO 1a e 15 

Tecnologia 

Web Summit 
adiada para 
dezembro com 
novo formato 
EMPRESAS k•:' 

• BASF 
We create chemistry CASINOSOLVERDE.PT 
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Banca

Créditos abrangidos 
pelas moratórias  
valem  39 mil milhões 
 O valor total dos créditos 
abrangidos pelas moratórias 
de créditos (de particulares e 
empresas) é de 39 mil milhões 
de euros nos oito principais 
bancos a operar em Portugal, 
o que representa cerca de 22% 
de todos os créditos 
concedidos a empresas e 
particulares, segundo o 
Relatório de Estabilidade 
Financeira ontem divulgado 
pelo Banco de Portugal, 
noticiou a Lusa. O valor em 
capital e juros suspenso pelas 
moratórias de créditos 
ascende, até final de 
Setembro, a 3,4 mil milhões de 
euros: 2,8 mil milhões no 
crédito a empresas e 600 
milhões nos empréstimos a 
particulares. O Governo 
estendeu até 31 de Março de 
2021 as moratórias para 
empresas e particulares.  
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Depois de dois anos de diminuição 

progressiva das reservas de tesou-

raria que o Estado guarda como 

seguro contra uma nova crise de 

acesso ao nanciamento dos mer-

cados, a incerteza trazida pela pan-

demia está a levar o Tesouro portu-

guês, numa inversão de estratégia, 

a reforçar novamente a sua almofa-

da nanceira. 

É uma medida que pode ajudar a 

proteger na eventualidade de uma 

nova crise no mercado da dívida, mas 

que implica, no imediato, um custo 

extra, já que estas reservas têm de ser 

colocadas em depósitos cujas taxas 

de juro são negativas. 

A discussão sobre se o Estado por-

tuguês deve possuir um elevado mon-

tante de reservas de tesouraria dura 

desde a chegada da troika ao país. 

Numa tentativa de recuperar a credi-

bilidade perdida nos mercados, o 

Governo português, seguindo as indi-

cações do FMI, Comissão Europeia e 

BCE, transformou, com o dinheiro 

emprestado pela troika, a reserva 

nanceira geralmente muito magra 

que tinha numa almofada nanceira 

capaz de garantir ao Estado português, 

e a quem lhe empreste dinheiro, que 

será capaz de fazer face aos seus com-

promissos mesmo que não consiga 

obter novos empréstimos durante um 

período largo de tempo. 

Se antes da chegada da troika, os 

depósitos detidos pela administra-

ção pública portuguesa não ultra-

passavam, de acordo com os dados 

publicados pelo Banco de Portugal, 

os dez mil milhões de euros, em 2011 

esse valor subiu em média para os 

15.271 milhões e em 2012 para 23.054 

milhões. A partir daí, e até ao nal 

de 2017, manteve-se sempre em 

valores próximos de 24 mil milhões 

de euros. 

Ainda com receio de uma crise que 

voltasse a colocar Portugal em di cul-

dades no acesso ao nanciamento 

Desde o nal de 2017 que a almofada 
nanceira acumulada pelo Estado 

português no tempo da troika vinha a 
diminuir. A nova crise, contudo, está a 
conduzir a uma inversão da tendência

nos mercados, os Governos não qui-

seram abdicar de ter esta almofada 

nanceira como uma espécie de segu-

ro, que não só pode ser usado em 

caso de necessidade, como serve para 

mostrar aos mercados que Portugal 

não está numa situação de emergên-

cia quando decide realizar uma nova 

emissão de dívida. 

Os custo da segurança 
Um seguro deste tipo, no entanto, 

tem custos. As reservas de tesouraria 

do Estado são guardadas, na sua gran-

de maioria, em depósitos no banco 

central e as taxas aí aplicadas são, já 

há vários anos, negativas. 

Neste momento a taxa de depósito 

do BCE é de -0,5%, o que signi ca, por 

exemplo, que para guardar 24 mil 

milhões de euros, o Estado tem de 

desembolsar cerca de 120 milhões de 

euros todos os anos em juros. Para 

além disso, ter todo este dinheiro 

parado signi ca que o Estado se endi-

vidou mais do que aquilo que preci-

sava, o que também implica custos 

adicionais em juros. 

É por isso que, a partir de 2018, à 

medida que a credibilidade de Portu-

gal nos mercados se reforçou (por 

exemplo com melhorias no rating da 

dívida), a almofada começou a ser 

esvaziada. Em 2019, o valor médio 

dos depósitos detidos pelas adminis-

trações públicas ascenderam a 19.300 

milhões de euros. 

Agora, com a crise económica tra-

zida pela pandemia e a maior incer-

teza que se sente em relação à evolu-

ção futura nos mercados, este esva-

ziamento da almofada foi travado. As 

necessidades de nanciamento do 

Estado aumentaram, mas o ritmo a 

que foram feitas novas emissões de 

dívida aumentou ainda mais. No nal 

de Abril, os depósitos das administra-

ções públicas ascendiam já a 24.982 

milhões de euros. É verdade que este 

valor serve também para fazer face à 

amortização de dívida realizada no 

passado dia 15 de Junho, mas os res-

ponsáveis pela gestão da dívida por-

tuguesa assumem a intenção de ter-

minar o ano de 2020 com uma almo-

fada nanceira maior do que a que 

tinham no nal de 2019. 

De acordo com o Programa de 

Financiamento para o terceiro trimes-

tre do ano publicado pela Agência de 

Gestão da Tesouraria e da Dívida 

Pública — IGCP, o saldo de disponibi-

lidades de Tesouraria de que dispõe 

(que não inclui todos os depósitos das 

administrações públicas) deve passar 

de 6800 milhões de euros no nal de 

2019 para 9500 milhões no nal de 

2020, um valor que é maior do que os 

9300 milhões de 2018. 

Isto é, em vez de usar os depósitos 

como fonte de nanciamento como 

aconteceu em 2019 no montante de 

2500 milhões de euros, o Estado 

prevê, num cenário em que as 

Finanças públicas
Sérgio Aníbal

Almofada nanceira do Estado 
cresce em contexto de incerteza 

Almofada financeira volta a crescer
Depósitos da administração pública

Em milhões de euros

Abr. 2020
24.982

Fonte: Banco de Portugal PÚBLICO
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DANIEL ROCHA

Tesouro opta 
pelo reforço 
do seguro a 
que possa 
recorrer no 
caso de 
ocorrência  
de crise

necessidades de nanciamento dis-

param, usar 2700 milhões do 

dinheiro obtido nos mercados para 

reforçar os depósitos.  

No início da crise, surgiram pela 

voz do PSD propostas de utilização 

da almofada nanceira do Estado 

como forma de fazer face à necessi-

dade imediata de realizar mais des-

pesas.  

Mas, do lado do Tesouro, numa 

altura em que todos os países estão a 

aumentar as emissões de dívida que 

realizam, trazendo uma pressão adi-

cional aos mercados de dívida, a 

opção tomada parece ter sido a de 

reforço do seguro a que possa recor-

rer no caso de ocorrência de crise. 

10,2% 
é a queda estimada para a 
economia da zona euro segundo 
as previsões do FMI. Para 
Espanha,  a previsão passou de 
uma recessão de 8% para 12,8%

sergio.anibal@publico.pt

A constatação de que a quebra do 

consumo e do investimento está a ser 

mais acentuada do que o previsto, a 

persistência dos efeitos da pandemia 

em vários países e os sinais de que a 

mobilidade das populações e a pro-

dutividade das empresas vão demo-

rar a voltar aos níveis do passado 

levaram a que o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) revisse ontem em 

forte baixa as suas previsões para a 

economia mundial durante este ano 

e o próximo.  

Na actualização que normalmente 

faz no intervalo entre as suas previ-

sões de Primavera e as de Outono, o 

FMI aproveitou para rever as estima-

tivas que fez ainda no início da pre-

sente crise, em Abril, e que, até essa 

altura, estavam entre as mais pessi-

mistas apresentadas. Essa revisão fez 

com que o Fundo se revelasse agora 

ainda mais pessimista. 

Para a economia mundial projecta 

agora uma contracção de 4,9% este 

ano e retoma de 5,4% em 2021. Mas o 

aumento do pessimismo é particular-

mente notório no que diz respeito à 

Europa. Em Abril, os responsáveis do 

Fundo estimavam no seu cenário- 

base uma queda do PIB da zona euro 

de 7,5%. Agora vêem a economia a 

cair 10,2%.  

Em Espanha, Itália e França, países 

particularmente afectados pela eco-

nomia, a quebra prevista para o PIB 

este ano supera agora os 12%. Em 

França, a revisão em baixa da previ-

são do PIB foi de 5,3 pontos percen-

tuais, em Espanha de 4,8 pontos (para 

12,8%) e em Itália de 3,7 pontos. 

Para Portugal, como é habitual 

nestas actualizações intercalares 

que o FMI faz às suas previsões, não 

há novos números publicados, mas 

ao olhar para as revisões em baixa 

que foram feitas às projecções da 

generalidade dos países, em parti-

cular na Europa, cam poucas dúvi-

das de que aquilo que o Fundo pre-

viu em de Abril, uma queda do PIB 

de 8% este ano, com um crescimen-

to de 5% em 2021, já está desactuali-

zado. Sérgio Aníbal

FMI com 
previsões mais 
pessimistas 

Sérgio Aníbal

Uma queda mais forte das exporta-

ções do que das importações, princi-

palmente com o impacto sofrido 

pelas exportações na segunda meta-

de de Março, contribuíram logo no 

primeiro trimestre deste ano para 

uma deterioração do saldo com o 

exterior da economia portuguesa, um 

primeiro sinal do que poderá estar a 

acontecer ainda com mais intensida-

de a este indicador durante o segundo 

trimestre deste ano por causa dos 

efeitos da pandemia. 

Os dados das contas nacionais por 

sector institucional durante o pri-

meiro trimestre do ano ontem publi-

cados  pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE) revelam já os pri-

meiros impactos da pandemia do 

novo coronavírus na economia por-

tuguesa. As primeiras medidas de 

con namento foram tomadas nas 

últimas semanas de Março e é possí-

vel notar o que isso signi cou para 

alguns dos principais indicadores. 

Já se sabia que o PIB tinha caído, no 

primeiro trimestre, 3,8% face ao tri-

mestre imediatamente anterior e 

2,3% em termos homólogos. Agora, 

cou-se também a saber que as neces-

sidades de nanciamento da econo-

mia face ao exterior agravaram-se. 

De acordo com os dados do INE, 

o dé ce externo registado foi de 544 

milhões de euros no primeiro tri-

mestre de 2020, um valor que com-

para com um excedente externo de 

243 milhões no quarto trimestre do 

ano e com um dé ce de 223 milhões 

no primeiro trimestre do ano ante-

rior. 

Durante os últimos 12 meses, mes-

mo assim, o saldo continuou a ser 

positivo, de 1336 milhões de euros, 

bene ciando do excedente elevado 

que geralmente se regista no terceiro 

trimestre do ano, o momento em que 

mais turistas visitam o nosso país. 

O resultado negativo agora regista-

do destaca-se entre os outros primei-

ros trimestres da última década, sen-

Pandemia piorou saldo com o 
exterior já no primeiro trimestre

do mesmo necessário recuar até 2012 

para encontrar um primeiro trimes-

tre do ano com um saldo com o exte-

rior tão negativo. 

Uma das principais causas por trás 

desta deterioração das contas exter-

nas está no facto de, num cenário em 

que os uxos comerciais começaram 

a cair um pouco por todo o mundo 

logo a partir de Março, as exporta-

ções de bens e serviços portuguesas 

terem caído mais do que as importa-

ções. Em termos nominais, as expor-

tações diminuíram 9,5% e as impor-

tações 7,3%. 

Isto fez com que o saldo da balança 

de bens e serviços se tivesse deterio-

rado de forma signi cativa, registan-

do-se no primeiro trimestre do ano 

um dé ce de 1468 milhões de euros. 

Quando se olha para os últimos doze 

meses, passou-se de um saldo nulo 

no nal do ano passado para um dé

ce equivalente a 0,2% do PIB no nal 

de Março. Este tipo de impacto da 

pandemia na economia portuguesa 

já era antecipado e deve-se, em par-

ticular, ao peso que o sector do turis-

mo tem nas exportações portuguesas 

e que acaba por superar o efeito  

de redução de importações impor-

tantes como automóveis ou produtos 

petrolíferos. 

Turismo não irá ajudar, como habitualmente, neste Verão 

DANIEL ROCHA

Constitui também um primeiro 

sinal daquilo a que se poderá vir a 

assistir nos próximos trimestres.  

Dé ce público regressa 
Também nas contas públicas se 

registou uma deterioração dos indi-

cadores logo no primeiro trimestre. 

O impacto da pandemia é aqui ainda 

bastante reduzido, já que até ao nal 

de Março ainda não tinham sido pos-

tas em prática muitas das medidas 

para contrariar os efeitos na saúde e 

na economia da covid-19.  Para além 

disso, a metodologia contabilística 

usada nas contas nacionais faz com 

que o INE, no caso das medidas de 

pagamento fraccionado de impostos 

e contribuições sociais, inclua já “os 

pagamentos futuros na receita do 

período corrente em que se gerou a 

obrigação de pagamento”, o que cor-

responde neste caso a um valor de 

550 milhões de euros. 

Ainda assim, no primeiro trimestre 

do ano registou-se já um dé ce orça-

mental de 570,9 milhões de euros, 

um valor equivalente a 1,1% do PIB 

trimestral. No mesmo período do ano 

anterior, tinha-se registado um exce-

dente de 0,1% do PIB. No ano de 2019 

registou-se um excedente de 0,2% do 

PIB, o primeiro em democracia.
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“Não vejo a curto prazo uma crise 
política”, diz líder do PCP
Jerónimo de Sousa Secretário-geral avisa que o Governo tem 
de merecer o voto do PCP no OE. A Festa do Avante! ainda não é 
certa, mas já há mais dez hectares para a distância social

Apesar da grave crise económica 

que o país irá atravessar este ano, 

Jerónimo de Sousa acredita que a 

estabilidade política não está em 

causa — embora se admita 

desiludido com o Governo, por ter 

anunciado medidas do PCP no 

plano de estabilização, 

esquecendo-as no Orçamento. 

Numa semana em que o 

Conselho de Ministros decide 

sobre mais uma nova fase de 

desconfinamento e perante o 

aumento dos casos de infecção é 

sensato sair do estado de 

calamidade? 

Mais do que essa questão do estado 

de calamidade, o importante é 

perceber aquilo que se está a passar 

particularmente aqui na região de 

Lisboa. No encontro de 

segunda-feira do Governo com os 

presidentes das câmaras creio que 

se fez um esforço para colocar uma 

questão de fundo: é necessário 

reforçar equipas que, a partir de 

uma observação concreta, no 

terreno, de algumas freguesias 

sejam capazes de detectar o 

percurso do aumento da epidemia, 

e ter em conta as comunidades que 

ali vivem, as condições difíceis de 

habitação e de trabalho da 

população. 

Atribui esta situação a um 

desconfinamento rápido  

de mais na região de Lisboa? 

Não. Considero que as coisas se 

atrasaram um pouco e que os 

transportes públicos são vitais para 

aquelas freguesias. Com o 

agravamento da situação, as 

empresas de transportes aplicaram 

o layoff, reduzindo 

substancialmente os autocarros que 

servem a zona, tal como os 

comboios em Sintra. É 

imprescindível o aumento do 

transporte ferroviário e rodoviário 

onde existem muitas situações 

dramáticas. 

A situação pode ficar 

descontrolada? 

Sim, se não forem tomadas medidas 

tendo em conta que já está situado 

o problema nos transportes… 

Temos o caso da Azambuja que é 

paradigmático. Não resolver todos 

os problemas pode encaminhar 

para o descontrolo da situação. 

O reforço para transportes é 

uma promessa para o 

Orçamento Suplementar, que o 

PCP viabilizou na generalidade 

abstendo-se. No final, a questão 

dos transportes é condição para 

o voto a favor? 

Nós colocámos um conjunto de 

propostas de âmbito mais vasto em 

relação ao problema. Mas não é 

uma linha vermelha. 

Então qual é a linha vermelha? 

Há alguma? 

Nós preferimos linhas verdes que 

criem as condições nos transportes, 

nas comunidades, na veri cação 

das condições de habitação dos 

residentes nos diversos concelhos. 

Mas isso é insu ciente. Nós 

sabemos que o vírus mata. Existe a 

necessidade efectiva da protecção 

sanitária.  

Tudo o que signifique corte de 

prestações ou direitos 

adquiridos pode ser uma linha 

vermelha na votação final? 

Sim. Não basta dizer que não vai 

haver cortes. É importante saber se 
uma reconsideração do PS na 

discussão na especialidade para 

depois decidirmos em 

conformidade. 

Não aventa uma instabilidade 

política em 2021, eleições 

legislativas antecipadas 

provocadas por uma crise e uma 

incerteza agravadíssimas? 

Isto é mera perspectiva, não é uma 

certeza absoluta. Mas não vejo 

assim a curto prazo, uma possível 

crise política. Haverá di culdades 

económicas, problemas sociais 

sérios a que é preciso dar resposta, 

mas no plano político... É um ano 

interessante, particularmente com 

as presidenciais, que é uma batalha 

importantíssima, e as autárquicas, 

outra batalha de grande fôlego. Mas 

a começar logo pelas presidenciais, 

em que  se veri ca uma grande 

identi cação do actual Presidente 

com o primeiro-ministro e 

secretário-geral do PS. 

Não é até excessiva? 

Eu não sei o que é que eles pensam, 

mas pelo menos à vista solta há ali 

um grande compromisso mútuo, 

particularmente em relação às 

eleições presidenciais. Creio que 

isto obedece a uma visão… 

E o PCP vai tentar desmontar 

essa relação? 

A nossa participação é ter um 

posicionamento construtivo na 

questão de defender, cumprir e 

fazer cumprir a Constituição (CRP). 

Não é coisa pequena, não é um 

chavão. 

Não tem sido cumprida nos 

últimos cinco anos? 

Hora da verdade
Maria Lopes e Susana 
Madureira Martins (RR)

as medidas dão resposta urgente 

àquilo que é urgente. Ninguém 

compreenderia o mesmo 

rame-rame, considerando já uma 

vitória que não haja retrocessos. 

Ora, o grande problema é que 

existem retrocessos no concreto: na 

situação social e laboral, nos 

direitos dos trabalhadores e de 

micro e pequenos empresários, 

produtores, administração pública, 

no sector da saúde, nas forças de 

segurança, nos bombeiros. Quero 

ser sincero e dar uma nota de 

preocupação: mesmo algumas das 

medidas que foram propostas pelo 

PCP e a que o Governo deu uma 

concordância em termos gerais, 

quando veri camos a proposta do 

Orçamento... não estão lá. 

E têm de estar para que o PCP dê 

o seu aval? 

Sem dúvida. Nós precisamos de 

respostas e, se não se dá uma 

resposta concreta e directa... temos 

um problema. 

Sentiu-se enganado por não ver 

as propostas do PCP no OS? 

Bom... eu diria mais desiludido 

porque estava ali um compromisso 

referenciado. Durante quatro anos 

veri cou-se que nós avançávamos 

com propostas, discutíamos e o 

Governo disponibilizou-se para 

aceitar muitas delas e isso criou 

uma situação de boa-fé. Ora, 

infelizmente neste caso, eu não digo 

a “palavra dada”, digo a “referência 

usada e proclamada” depois não 

teve efeito concreto porque não 

está lá.  

Essa desilusão… A relação mais 

próxima que o PCP tinha com o 

Governo arrefeceu ou ficou mais 

distante nesta legislatura? 

Nós não camos... Eu usei a 

expressão desiludido mas eu não 

tenho ilusões em relação ao 

Governo do PS. Sabemos bem o que 

signi cou, muitas vezes a pulso, 

alcançar avanços e reposição de 

rendimentos e direitos. Creio que o 

PS nessa fase acompanhou em 

muitas matérias. Mas há aqui uma 

mudança, temos de reconhecer, 

tendo em conta o conteúdo da 

proposta do OS. Admito e oxalá haja 

Eu não tenho 
ilusões em relação 
ao Governo do PS. 
Sabemos bem o que 
signi cou, muitas 
vezes a pulso, 
alcançar avanços  
e reposição de 
rendimentos  
e direitos
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Eu diria que o problema maior não 

é ser cumprida, é ter sido ou não 

efectivada. E este é um problema. 

Por exemplo? 

Em relação à situação dos 

trabalhadores, em que a CRP diz 

que todos têm direito ao emprego 

sendo proibidos os despedimentos 

por razões políticas ou ideológicas, 

em relação à a rmação da 

soberania nacional. 

E o Presidente tem sido 

conivente com esse tipo de 

inconstitucionalidades? 

Eu diria que o actual Presidente no 

essencial procurou corresponder a 

esse princípio da defesa e 

cumprimento da CRP. Não 

estivemos de acordo com tudo mas, 

no essencial, ele garantiu essa 

obrigação. Se me perguntar por 

uma em que foi chocante, não [há], 

mas já me preocupa o grau de 

efectivação em relação à economia, 

a dimensão social do problema, em 

relação à nossa soberania e 

independência nacionais. Releia a 

CRP, olhe para a realidade e verá a 

diferença e a razão por que nos 

preocupa essa falta de efectivação. 

Sobre a Festa do Avante!: já 

percebemos que vai acontecer, 

não nos mesmos moldes. Mas 

cancelada não vai ser, correcto? 

Eu não era tão rotundo. Em 

primeiro lugar há uma festa com 

novas condições que resultam da 

situação. Vão ser usados mais 10 

hectares, ou seja, 30 hectares no 

total, 30 campos de futebol para a 

realização da festa. Nós dizemos 

com franqueza: naturalmente 

Eu sinto-me bem. 
De força anímica, 
força física, ao 
contrário do que 
muita gente 
a rma, estou bem. 
Mas em relação ao 
futuro, o partido o 
dirá, com a minha 
opinião, 
obviamente 
 
O processo de 
eleição do 
secretário-geral 
não vai ser um 
problema do 
congresso 
 
O melhor é fazer a 
tripla — sai, ca ou 

ca mais um 
bocadinho 

Não receia uma imagem de 

teimosia e excepção do PCP ao 

querer ir em frente? 

Não, se aquilo que eu disse é uma 

manifestação de teimosia... Como 

digo, olhem para o PCP como um 

partido que sempre esteve à altura 

das suas responsabilidades e, 

naturalmente nós queremos fazer a 

festa, mas dizer [que se faz a] “Festa 

do Avante!, ponto nal, parágrafo”… 

não é isso. Consideraremos e 

avaliaremos todas as condições para 

garantir que quem vá à festa não 

sofra qualquer consequência.  

E o congresso de Novembro 

também se mantém. 

Obviamente. Estamos a trabalhar: 

na primeira fase ouvimos os 

militantes e as suas organizações 

sobre a situação do país, do partido 

e perspectiva do reforço. A segunda 

etapa de discussão das teses 

realiza-se nestes meses. E depois a 

terceira, de aprovação dos 

documentos, regulamentos, e a 

realização do congresso. Nada 

altera a a rmação e garantia que o 

vamos realizar. 

Acontece meses antes desse ciclo 

eleitoral e será electivo para a 

liderança. A sua continuidade na 

liderança será nociva para esse 

ciclo de 2021 ou os resultados 

eleitorais nunca serão o espelho 

de quem lidera o partido? 

O nosso partido lida com as 

condições e as situações concretas 

que estão colocadas. Elegeremos a 

direcção; o comité central é eleito 

no congresso e esse dirá qual a 

solução de secretário-geral. Ao 

contrário da generalidade dos 

partidos, não é um congresso onde 

há o candidato a chefe que leva uma 

moção debaixo do braço, chega ao 

congresso, apresenta-a intocável, e 

depois elege-se o chefe e a sua 

moção. Nós temos um estilo 

diferente. A opinião, a construção 

de soluções passa sempre por um 

grande debate colectivo. Aqueles 

que olham para os comunistas 

rígidos, que não discutem e só 

impõem...  

Pessoalmente como vai para esse 

congresso? Como se sente? Está 

com força? 

Eu sinto-me bem. E em relação à 

força... 

Para liderar. 

Ah, pois. De força anímica, força 

física, ao contrário do que muita 

gente a rma, estou bem. Mas em 

relação ao futuro, o partido o dirá, 

com a minha opinião, obviamente. 

Que não quer partilhar? 

Não... Mas aquilo que tenho dito e 

rea rmo aqui é que o processo de 

eleição do secretário-geral não vai 

ser um problema do congresso. 

Sente que lhe podem ser 

assacadas responsabilidades 

pela descida dos resultados, nas 

autarquias e na Assembleia? 

Eu creio que é preciso perceber este 

partido: quando se alcançam êxitos 

eles são partilhados colectivamente; 

quando as coisas correm menos 

bem, e há recuos e até derrotas, 

naturalmente, essa 

responsabilização colectiva 

também se identi ca e não se 

sacode o capote nas horas más. 

Isso é um bom escudo para si 

próprio. 

Não, é um sentimento de profunda 

tranquilidade e de admiração que 

tenho em relação ao nosso colectivo 

partidário: perceber que nas horas 

más não estamos sozinhos e nas 

horas boas elas são partilhadas por 

todo o colectivo. E na certeza que na 

minha vida não z tudo bem feito, 

mas esta con ança, de que procurei 

dar o meu melhor ao meu partido e 

ao meu país, é um sentimento que 

tem muita força. 

Se continuar a ser líder do PCP e 

o ciclo eleitoral for tão mau em 

2021 admite que quem estiver no 

cargo — e estou a imaginá-lo, 

Jerónimo... 

Não imagine. (risos) 

… Abandone o barco a meio? 

Não, porque na nossa escola de 

partido nós usamos uma expressão 

“as vitórias não nos descansam mas 

as derrotas não nos desanimam”. É 

um partido que tem quase cem anos 

com vitórias e com derrotas, com 

percursos di cílimos, muitos anos 

sem liberdade. Portanto, um 

resultado eleitoral quando é mau é 

evidente que não nos agrada, mas 

esta convicção profunda de que vale 

a pena participar num processo de 

transformação, darmos a nossa 

contribuição e poder sair — um dia 

naturalmente terei de sair... 

Mas não é já... 

E ter este sentimento profundo de 

que de facto tem valido a pena. 

Quanto ao já, o melhor é fazer a 

tripla — sai, ca ou ca mais um 

bocadinho. 

maria.lopes@publico.pt

RUI GAUDÊNCIO

queremos fazer a nossa festa do 

Avante! Faltam dois meses e tal... 

veremos. 

Limitar o número de entradas e 

a venda de EP é hipótese? 

Não, a venda das EP é um processo 

normal. 

Tendo em conta a área, há-de 

haver uma capacidade máxima 

admissível. 

Sim, mas este espaço enorme, 

verde, cria todas as condições 

sanitárias para os visitantes, com a 

garantia que damos uma festa 

ímpar na sua dimensão política, 

social, cultural, de convívio, de 

abertura. Mas, naturalmente, sem 

esquecer nunca o que as 

circunstâncias poderão ditar. 

Há festas economicamente 

importantes e não se realizam. 
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Governo admite voltar ao dever 
cívico de recolhimento em Lisboa
Especialistas Não têm explicações 
para o que se passa em Lisboa e 
rejeitam que seja culpa dos testes 

Mais polícia nas ruas Medidas 
mais duras em 19 freguesias de 
Lisboa, mas todo o país é atingido 

Estratégia muda Tesouro com 
medo de crise da dívida reforça 
almofada Destaque 2 a 4 e p20/21

Clara Sottomayor também é 
alvo do inquérito que avalia 
Manuel Soares p14

O presidente do conselho de 
administração da TAP diz 
que situação é “urgente” p22

Enquanto persistirem as 
barreiras internas, fronteira 
com exterior ca fechada p26

Líder do PCP também 
prefere que se aposte numa 
‘tripla’ sobre a sua saída p10/11

Dois juízes em 
risco de punição 
por queixas 
cruzadas

TAP Frasquilho 
surpreso com 
providência para 
travar ajuda 

UE não reabre 
fronteiras 
externas antes 
de abrir internas

Jerónimo não  
se compromete 
com realização 
do Avante!

ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Bolton 
O fascínio 
de Trump 
pelos 
líderes 
autoritários 
Mundo, 24/25

 Joaquim Azevedo  
“O b-learning devia ficar 
para sempre, mesmo  
sem pandemia” 
Sociedade, 16/17 
 
Lisboa 
Teatro Maria Matos 
reabre com aposta  
para o grande público 
Cultura, 28/29

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.019 • 1,30€ • Quinta-feira, 25 de Junho de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

ISNN-0872-1548

M

Página 33



A34

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 40

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 16,73 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87214788 25-06-2020

Jornalista

O RESPEITINHO NÃO É BONITO

Um país pouco exigente e viciado em facilidades

H
á três versos de Leonard 

Cohen que não me saem da 

cabeça há meses: “I’m good 

at love/ I’m good at hate/ It’s in 

between I freeze”. A tradução 

em português soa mal: “Sou 

bom a amar/ Sou bom a odiar/ É no 

meio que paraliso”, ou “bloqueio”, 

ou “congelo”, ou “estanco”, ou 

“entorpeço” — nada disto funciona, 

porque se perde a sonoridade do 

último verso e há sempre sílabas a 

mais. Mas este texto não é sobre 

poesia — é sobre Portugal. 

Embora os versos de Cohen 

sejam autobiográ cos, eles 

interessam-me aqui como 

meditação do país. Portugal 

também é dado a bloqueios: 

bastante bom a reagir a 

acontecimentos extremos, e muito 

mau nos intervalos do champanhe 

e do chicote. Temos o gosto latino 

pela festa, e temos também uma 

assinalável capacidade de 

resiliência mediterrânica, que nos 

ajuda a sobreviver 

competentemente a grandes 

João Miguel Tavares

di culdades. Mas, entre uma coisa 

e outra, paralisamos. Não temos a 

estamina necessária para manter 

padrões elevados de e cácia em 

tempos normais. E as nossas 

instituições não têm a solidez e a 

competência necessárias para se 

manterem oleadas quando deixam 

de estar sob pressão. Tal como um 

touro entediado no meio da arena, 

só nos mexemos com o aguilhão 

ferrado no lombo. 

No início deste mês, Luís 

Aguiar-Conraria terminava um dos 

seus artigos do Expresso com esta 

frase do seu amigo João Pires da 

Cruz: “Pega-se em qualquer 

questão, por exemplo a reacção à 

epidemia, e percebe-se que a única 

coisa bem-sucedida foi aquilo em 

que era preciso não trabalhar. Em 

tudo aquilo em que seria preciso 

trabalhar, falhou-se.” Este tipo de 

generalização pode parecer 

abusiva, sobretudo para quem se 

fartou de trabalhar nos últimos 

meses. Imagino que Graça Freitas e 

Marta Temido estejam em regime 

non-stop desde Março. Mas aquele 

sentido de “trabalhar” não é o de 

passar muitas horas a bufar e a 

tomar pequenas decisões, mas sim 

uma outra coisa: ter capacidade de 

mover as estruturas mais pesadas 

do Estado e de tomar decisões 

difíceis, disruptivas, em função de 

um bem maior. 

“Trabalhar” não é obrigar as 

pessoas a car em casa — é ser 

capaz de controlar a pandemia 

com toda a gente no emprego. 

Não é encerrar as escolas — é 

conseguir que elas funcionem em 

segurança. Não é suspender 

consultas e cirurgias e diligências 

e processos — é continuar a fazer 

o que é necessário, mas de forma 

mais inteligente e empenhada do 

que é habitual. E esta ideia de 

“fazer diferente do habitual”, 

exactamente porque dá trabalho 

e desagrada a muita gente, 

transformou-se no grande tabu 

da cultura política portuguesa. 

Limitamo-nos ao que é fácil. 

Revertemos, cativamos, 

multiplicamos taxinhas — mas 

não fazemos reformas. Exigimos 

solidariedade e vivemos de mão 

estendida na Europa — mas não 

procuramos mudar o país e 

torná-lo mais competitivo. 

Organizamos protestos contra o 

racismo — mas tudo permanece 

igual nos bairros degradados. 

Lembram-se da recorrente 

conversa do Diabo? É aqui que o 

Diabo se esconde. Há um livro de 

Slavoj Zizek acabado de sair — A 

Pandemia que Abalou o Mundo —, 

onde ele assinala o “facto 

lamentável” de precisarmos “de 

uma catástrofe para admitirmos a 

hipótese de repensar as 

características fundamentais da 

sociedade em que vivemos”. 

Zizek podia estar a falar de nós. 

Envelhecidos, conformados e 

paralisados, estamos à espera da 

catástrofe inevitável — e, como 

Sísifo, condenados a recomeçar 

tudo outra vez, porque fazer 

diferente dá imenso trabalho. A 

inércia é o nosso grande vício, e 

poucos querem livrar-se dele.

NUNO FERREIRA SANTOS

Esta ideia de ‘fazer 
diferente do habitual’, 
exactamente porque dá 
trabalho e desagrada a 
muita gente, transfor- 
mou-se no grande tabu da 
cultura política portuguesa
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david.pontes@publico.pt

A segunda vaga

A
o longo da crise de saúde pública 

que vivemos, o facto de Governo 

e oposição terem conseguido 

partilhar um terreno comum 

sobre o que comunicar aos 

portugueses durante o arranque da 

pandemia talvez não tenha sido 

devidamente valorizado por todos. Ou, 

pelo menos olhando para o que se 

passou ontem após a reunião com 

especialistas no Infarmed, o valor dessa 

união parece estar a ser ultrapassado 

pela vontade de “fazer política”. 

Se olharmos para os desastrosos 

números de países como os Estados 

Unidos, Brasil ou Reino Unido, onde o 

poder político andou a arrepio do que 

ditavam os conselhos dos especialistas, 

talvez tenhamos uma noção mais 

aproximada da importância de existir 

um discurso uno e claro que guie a 

população na atitude a ter perante o 

vírus. A existência de agentes políticos 

que desvalorizaram a ameaça serviu, 

infelizmente, para legitimar 

comportamentos de risco de algumas 

faixas da população quando o 

comportamento individual, em 

atitudes como o distanciamento social 

ou o uso de máscaras, persiste como 

mais determinante do que as condições 

de assistência médica ou actuação das 

autoridades de saúde pública, para 

podermos ultrapassar esta crise. 

Não será por isso demais enaltecer o 

papel da oposição, nomeadamente do 

líder do principal partido, Rui Rio, em 

fortalecer uma posição comum que, 

mesmo perante as incertezas desta 

ameaça, desse aos cidadãos o conforto 

de percepcionarem que quem estava à 

frente deste combate sabia 

minimamente o que estava a fazer. 

Obviamente isso não quer dizer que a 

oposição possa deixar de cumprir o seu 

papel, especialmente depois de 

passada a fase pior e quando o Governo 

dá mostras de comportamento 

errático, na sua tentativa de equilibrar a 

necessidade de regresso à actividade 

económica com a manutenção do 

combate à propagação da covid-19. 

Critique-se a atitude pouco 

empenhada do executivo perante os 

números da região de Lisboa, o laxismo 

perante algumas manifestações 

públicas, a falta de um plano claro para 

a educação ou a escassez de medidas 

de apoio para os trabalhadores. Mas 

evitem-se as disputas estéreis como as 

protagonizadas entre Salvador Malheiro 

e Fernando Medina e não se traga 

confusão política para o debate em 

torno do que dizem os especialistas, 

nomeadamente alarmando a 

população com a ideia de estarmos 

perante uma segunda vaga. Não sigam 

o mau exemplo do Governo em tentar 

encontrar explicações (aumento de 

testes, comportamento de jovens) para 

algo (o número de casos em Lisboa) em 

que pode ter responsabilidades, mas 

para o qual os especialistas ainda não 

têm uma resposta. A política pode já ter 

descon nado, mas não deve esquecer 

que o caminho é ainda demasiado 

incerto para deitar fora boas práticas e 

regressar aos velhos hábitos.

David Pontes
Editorial
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Do diretor 

A geringonça devolveu 
dinheiro e direitos aos 
trabalhadores, depois 
do desastre de Sócrates 
e da austeridade da tronca, 
mas não reformou 
nenhum dos pilares 
do Estado Social 

EDITORIAL 

Eduardo Dâmaso 

e 
A Covid 
vai salvar 
o Estado 
Social (2) 

C
om a geringonça, o PS regres-
sou ao debate dos direitos so-
ciais como se não tivesse sido 

também ele um protagonista ativo de 
cortes drásticos ao Estado Social. 

Em 2015, o governo minoritário do PS 
liderado por António Costa acertou um 
conjunto de medidas, em três acordos 
bilaterais, quase esmagadoramente re-
lacionadas com uma visão devolutiva 
de direitos em matéria de Estado So-
cial. E por aí se ficou. A geringonça de-
volveu mas não reformou nenhum dos 
pilares do Estado Social. 

A reposição de salários e pensões, 
cortados ou congelados na sequência 
do resgate financeiro de que fomos 
alvo em 2011, garantiu o ponto de par-
tida para uma solução govemativa de 
pura sobrevivência política, assente na 
ideia de "acabar com a austeridade". 

Essa ideia revolucionária de acabar 
com o chamado "arco da governabili - 
dade" de centro-direita, levando a es-
querda radical ao poder, no entanto. 
nunca conseguiu vencer a obrigação 
do PS de mostrar-se bom aluno em 
Bruxelas. Assim, os socialistas foram 
disfarçando o mais possível a realida-
de incontomável de prosseguir a aus-
teridade orçamental, desde logo tra-
vando os ímpetos estatizantes dos 
parceiros de geringonça em matéria 
social. E isso matou a hipótese de qual-
quer reforma. Ao longo de uma legis-
latura tivemos, não um debate e políti-
cas reformistas sobre o Estado Social, 
mas uma tensão mais ou menos dissi-
mulada entre PS, PCP e BE. Por outro 
lado, tivemos o centro-direita corpori - 
zado no PSD e no CDS a defender a 
entrada em força de privados em seto-
res como a saúde, educação e segu-
rança social. Entre uns e outros posi-
cionou-se sempre o PS, que nos últi-
mos 30 anos tem negociado medidas 
sobre o Estado Social mais à direita 
que à esquerda, tentando manter o  

equilíbrio entre uma visão clássica de 
defesa do Estado Social e as necessi-
dades muito pouco ideológicas da sua 
gestão. E isso não desapareceu com a 
Covid-19. Pelo contrário, o consenso 
social gerado em tomo da importância 
de um Estado forte, muito mais do que 
regulador, vem dar uma urgência 
maior à clarificação política e à solidez 
técnica e financeira das opções a fazer. 

As questões do financiamento e dos 
automatismos técnicos das soluções 
necessárias, quer para a gestão quer 
para a eficácia racional dos vários sub-
sistemas do Estado Social, são o que 
mais importa. Só assim será garantida a 
sustentabilidade e a previsibilidade das 
soluções no tempo de várias gerações. 
Um contribuinte deve saber que direi-
tos forma quando começa a descontar 
sem correr o risco de ver as regras eli-
minadas ou alteradas a meio caminho. 
Deve ter direito a informação objetiva e 
atualizada bem como .a uma relação 
transparente da parte do Estado ao 
longo da vida, como acontece em paí-
ses como a Suécia e a Alemanha. 

É preciso ter a consciência de que o 
objetivo de ter um Estado Social histo-
ricamente assente em índices de cres-
cimento económico de 5,596 nunca 
aconteceu. E que, daqui para a frente, 
é que nunca mais vai acontecer. Na 
segurança social, por exemplo, a re-
cessão demográfica aliada a uma 
pressão fiscal insuportável sobre uma 
parcela de população cada vez menor 
e dentro dela sobre os rendimentos da 
classe média, já tomava quase impos-
sível o pacto de solidariedade interge-
racional sobre o qual assenta o Estado 
Social. Agora, com as incertezas gera-
das pela Covid-19 na economia, com a 
destruição de emprego e de rendi-
mento que estamos a viver, tudo é 
muito mais difícil (continua). O 
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BANCO DE PORTUGAL. BENEFÍCIOS. GASTOS E PRIVILÉGIOS 

O MUNDO QUE CEN 
Salário médio de perto de 6 mil euros/funcionário, crédito para a casa, subsídios vários, pensões 
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SÁBADO!. www.sabado.pt  

crédito para a casa? Fácil 
para quem trabalha na ban-
ca — e no Banco de Portu-
gal. Urna das maiores van-

tagens para os funcionários do regu-
lador bancário é poderem pedir em-
prestado ao seu empregador — é o 
próprio Banco de Portugal que em-
presta. quer para a primeira casa 
quer, para quem tenha mais capaci-
dade financeira, para uma segunda 
casa até um total cumulativo de 372 
mil euros. A taxa de luro é de apenas 
65% da taxa praticada pelo Banco 
Central Europeu (sem spread). o que 
em tempos normais permite aos fun-
cionários do "banco" — como é cha-
mado por quem lá trabalha — pagar 
bastante menos pelo crédito da casa 
do que um trabalhador fora do setor. 
O banco tem ainda crédito para con-
sumo até 25.900 euros, de "caráter 
social", para despesas de "saúde. 
educação e outras socialmente rele-
vantes", explica fonte oficial. Esta 
modalidade, com juros mais baixos 
do que os praticados ao público (só 
Euribor a 3 meses e sem spreacD, 
"nem sempre é bem-vista" dentro da 
instituição que prega regularmente 
ao País sobre os perigos do sobre-
-endividamento, explica um ex-tra-
balhador que preferiu o anonimato. O 

Mário Centeno 

c 
ouradas, património de milhões. No Estado, nada se compara. Por Bruno Faria Lopes 

ry  
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Portugal 

O O Banco de Portugal (BdP). para 
onde o ex-ministro das Finanças 
Mário Centeno regressou e no qual 
está na calha para ser governador já 
a partir do próximo mês, é retratado 
nos media como uma ilha de privilé-
gio laborai no meio da paisagem de-
soladora do mercado de trabalho 
português. E hal razões para isso, 
embora hoje o privilégio seja menos 
intenso do que no passado recente. 
Ao longo dos últimos 10 anos, sobre-
tudo desde o programa da troika, o 
banco baixou os limiares mínimos 
de salário de entrada, cortou alguns 
benefícios (empréstimos para pagar 
o IRS caso o dinheiro a entregar ao 
Estado fosse inesperadamente alto, 
bolsas de centenas de euros para 
comprar livros técnicos, entre outros) 
e limitou as progressões automáticas 
ao fim de seis anos ou para quem fi-
zesse um doutoramento. Mas, mes-
mo com estas medidas. o banco que 
Centeno deseja liderar — e que tem 
um acordo de empresa que o põe a 
par ou mesmo acima das condições 
laborais praticadas no setor que tu-
tela — continua a oferecer um nivel 
de vida invulgar em instituições pú-
blicas no Pais. Vamos por partes. 

Salários altos e estabilidade 
A cabeça, o banco oterece duas van-
tagens: segurança laborai igual à da 
Administração Pública (AP) combi-
nada com salários muito superiores 
aos da AP. Os 1.700 trabalhadores 
ganharam em termos brutos cerca 
de 138,5 milhões de euros em 2019, 
segundo o último relatório anual. o 
que grosso modo sugere um salário 
médio bruto de 5.800 euros por tra-
balhador — é quase cinco vezes mais 
do que a média. baixa, do salário 
médio bruto em Portugal. Só pelo re-
gresso aos seus lugares de origem no 
BdP, pelo menos Ricardo Mourinho 
Félix e Álvaro Novo, que eram secre-
tários de Estado no ministério de 
Centeno. vão voltar a ganhar mais 
do que no Governo. 

No topo, os salários são natural-
mente melhores. °governador Car-
los Costa ganha em termos brutos 
16.926,82 euros por mês, perto de 
237 mil euros por ano — é um valor 
cerca de 16 vezes superior ao do sa-
lário médio bruto no País, o múltiplo 

~~~ 
O que faz 

Supervisão dos 
bancos, comba-
te ao branquea-
mento de capi-
tais. investiga-
ção académica 
na economia, 
emissão de 

moeda e parti-
cipação na poli-
tica monetária 

do euro 

ENTRE 10 
PAÍSES DO 

EURO, POR-

 

TUGAL É 
ONDE O GO-

 

VERNADOR 
MAIS GANHA 

FACE AO 
SALÁRIO 
MÉDIO 

mais alto quando se compara 10 paí-
ses do euro (Itália vem a seguir, com 
uni salário de 450 mil euros e 13 ve-
zes superior á média: Irlanda vem 
em último, com salário de 287 mil 
auras. 5.5 vezes maior do que o mé-
dio). O salário do governador tem-se 
mantido estável nos últimos anos e 
as variações foram devidas à reposi-
ção dos cortes da troika que o BdP. 
apesar de isento, decidiu fazer para 
preservar a sua imagem. A comissão 
de vencimentos é presidida pelo mi-
nistro das Finanças (agora João Leão. 
ex-secretário de Estado de Centeno) 
ou um representante seu, mais um 
antigo governador e o presidente do 
conselho de auditoria cio banco. 

No pacote remuneratório estão ou-
tras formas de compensação. como 
o"subsidio infantil" de 25 euros 
mensais por filho ate á entrada na 
idade escolar, um "subsídio de estu-
do" (de 28 curas mensais no primei-
ro ciclo a 69 euros na universidade). 
o subsidio de apoio à natalidade (750 
euros) ou o já referido apoio bonifi-
cado para crédito à habitação até 
185.922 curas para a primeira habi-
tação (podendo. através de "critérios 
de seleção estritos", explica o banco, 
acumular até ao dobro para compra 
de segunda casa). No cite internacio-
nal Glassdoor. de avaliação de locais 
de trabalho. a maioria das 22 avalia-

  

ções de funcionários do banco sa-
lienta entre os pontos fortes as "boas 
condições remuneratórias" e o "bom 
equilíbrio entre o trabalho e a vida" 
— por outras palavras, bom dinheiro 
e tempo para viver (os mais jovens 
queixam-se de progressão limitada 
na carreira). As terias têm 25 dia.s. 

As pensões, a quinta e a festa 
No edifício do café Nicola, na praça 
do Rossio. em Lisboa, está um dos 
refeitórios do BdP, uma sala para a 
administração levar convidados a al-
moçar (os administradores têm outra 
ainda na luxuosa sede na Baixa) e 
um piso que serve de centro de dia 
para os reformados do banco. A par-
tir de 2010, os funcionários do banco 
foram inseridos no regime geral da 
Segurança Social. Nos casos fre-
quentes em que esta se atrasa a pa-
gar a sua parte aos reformados, o 
banco adianta-lhes o dinheiro até 
que a Segurança Social faça o seu 
trabalho. Quando recebe tudo o que 
tem em atraso, o funcionário devol-
ve depois a verba. "É um exemplo de 
como o banco trata bem as pessoas 
à saída", diz à SÁBADO um reforma-
do pela instituição. Outro exemplo: 
quem sai do banco tem um prémio 
de carreira ligado à antiguidade, o 
valor de uma a duas vezes o salário 
mais alto que recebeu. 

• 

w..1 
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ta 
de saída -a': nó seu 

mandato potémi-
co,o,BdP entre-

gou mais de 3 mil 
milhões a a-

 

do em divide 

Competição 
A corrida contra os bancos 
e o BCE por gente boa 

"Não há outro  sítio assim no 
Pais, em termos de conhecimen-
to e avanço intelectual", diz um 
funcionário com mais de 40 
anos de casa. "Não admira que 
Centeno diga que qualquer 
economista queria ser gover-
nador", junta. A formação e o 
prestigio do banco como think 
thank de economia - apesar dos 
fracassos na supervisão - é um 
ponto forte. além do salário. Para 
os jovens é um trampolim para 
outros voos, como o BCE ou a 
banca, que pagam ainda melhor. 

(entre 35 mil e 50 mil euros). A festa 
anual do banco custa mais de 50 mil 
euros. entre catering (21 mil atros). 
medalhas. pins e botões de punho 
(16 mil euros) e a banda de música 
(14 mil euros). Fora destes gastos há 
o recurso extensivo à contratação 
fora em áreas como a jurídica, em 
que o banco tem um departamento 
inteiro - este ano já saíram 1.4 mi-
lhões de euros para advogados e 
destaca-se um ajuste direto de 890 
mil coros com a Vieira de Almeida. 

O BdP cai numa zona de interce-
ção peculiar: é parte do sistema de 
bancos centrais do euro, liderado 
pelo Banco Central Europeu (BCE). e 
tem autonomia de atuação e finan-
ceira face à AP; mas é parte dessa 
AP. contribuindo com milhões de 
euros em dividendos. Os lucros subi-
ram muito desde 2015, sobretudo 
com os títulos de dívida pública por-
tuguesa comprada ao abrigo do pro-
grama de estímulo económico do 
BCE: só em 2018 e 2019, o banco en 
tregou 1,24 mil milhões de euros em 
dividendos ao Estado. E uma institui-
ção desproporcionalmente rica e au-
tónoma na esfera do Estado, cuja 
despesa não deixa de ser pública. 

Após cinco anos a conter despesa 
na AP, resta saber se Mário Centeno, 
se for ele o oitavo governador desde 
1974 de uma casa onde se vive mais 
à larga, a quer tomar mais frugal. O 

o 
A Quinta da 

' Fonte Santa, 
comprada pelo 
banco em 1989, 
fica nos arredo-
res de Lisboa 

Mas. tal como na banca que regula, 
é na pensão de reforma paga que 
está outra grande vantagem laborai 
do banco. A fórmula de cálculo não é 
conhecida, mas entre os descontos 
obrigatórios sobre a remuneração-
-base (o acordo de empresa de 2018 
refere 5% desta e diuturnidades para 
quem entrou depois de 1995) e os fa-
cultativos sobre os generosos com-
plementos salariais, sai-se do banco 
com uma reforma próxima do últi-
mo salário que se recebeu. As "refor-
mas douradas" de alguns adminis-
tradores - dos 9 mil euros de Vítor 
Constando à maior parte dos 10 mil 
de Cavaco Silva - já fizeram correr  

muita tinta nos jornais. A sociedade 
gestora do fundo de pensões é tam-
bém o braço armado do banco para 
investimentos em imobiliário: do ter-
reno de 37 milhões no Alto dos Moi-
nhos comprado em 2018 para con-
centrar escritórios do banco disper-
sos pela capital. ao Palácio das Belas 
Artes para investimento. 

Os reformados, tal como os traba-
lhadores. podem passar parte do seu 
tempo na Quinta da Fonte Santa. 
uma propriedade que o BdP com-
prou em 1989 ao veículo estatal que 
geria malparado. a Finangeste. A 
quinta em Caneças, arredores de Lis-
boa, tem duas piscinas. cortes de té-
nis e um picadeiro que o banco pre-
servou e abriu ao público. Os funcio-
nários podem fazer ali festas de ani-
versários de filhos, por exemplo. Do 
ponto de vista institucional serve so-
bretudo para sessões de formação e 
de tecun building. No verão, as pisci-
nas costumam atrair muitas pessoas 
- e há no banco quem as evite. 

Além de praticar condições remu-
neratórias raras no Estado, o Banco 
de Portugal é um comprador voraz 
de serviços e de bens. O caso carica-
tural mais mediático foi a compra de 
um carrinho de golfe por 5 mil coros 
em plena crise em 2012 - o banco 
justificou a compra com o facto de 
precisar de deslocar pessoas com di-
ficuldades em andar na Quinta. da 
Fonte Santa. Mas as aquisições volu-
mosas. não raramente por ajuste di-
reto, são frequentes. Só neste mês de 
junho foram comprados quatro car-
ros. depois dos 14 do ano passado 

A FESTA 
ANUAL CUS-
TA MAIS DE 
50 MIL EU-
ROS ENTRE 
CATERING, 
MEDALHAS 

COMEMORA-
TIVAS E BAN-
DA MUSICAL 

17% 
sem curso 
Só menos de 
um quinto dos 
funcionários 

não tem curso 
superior. Mais 
de 38% têm 
pelo menos 
mestrado 

NA QUINTA 
DA FONTE 
SANTA HÁ 

DUAS PISCI-

 

NAS, COURTS 
DE TÉNIS. É 

LUGAR PARA 
EVENTOS 

SOCIAIS DO 
BANCO 

ij 

11 
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O PARAÍSO PARA CENTENO 
Banco de Portugal: é grande. independente, paga 

(muito) bem e ainda oferece regalias únicas 
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A Ordem dos Médicos 
quer afirmar que se a lei 
em causafor aprovada 
carece de legitimidade. 
Acontece que este ruído faz 
esquecer que a Assembleia 
da República representa 
os cidadãos e as cidadãs 
verdadeiramente, isto é, 
todos eles, na pluralidade 
das correntes políticas 
e sensibilidades existentes 
e tem competência 
reservada na matéria 
em causa. O lugar da 
legitimidade, quando 
falamos de morte assistida, 
chama-se Parlamento 
e mal estaríamos se uma 
ordem profissional, que 
recebe poderes delegados 
do Estado, o questionasse 

# # 
,, ,,,,. ,,t ar a o' 

r,  tr s a Q 

OPINIÃO 

Os populistas já 
não andam sós 
POR ISABEL MOREIRA / Deputada do Partido Socialista 

A
pedagogia permanente daquilo que 
significa uma Assembleia da República 
representativa de todos os portugueses 
estava a enfrentar, nos últimos tempos, 
os populistas. Os populistas em várias 
vestes fazem do Parlamento um lugar 
distante, fechado, casa de "políticos" devi-
damente caracterizados como "eles", fora 
da cidade, cheios de vícios e de privilé-
gios, gente que não sabe o que é o País 

e fechada sobre si mesma. 
A pedagogia permanente sobre o significado 

do sufrágio universal, direto e secreto, uma conquista 
da democracia, que faz da Assembleia da República 
a casa de todas e de todos, estava a enfrentar, nos últi-
mos tempos, os populistas. 

A eficácia do ataque ao Parlamento parece ter con-
tagiado gente inesperada. Somos surpreendidos por 
quem tem poderes delegados do Estado, como uma 
ordem profissional, a fazer um discurso contra a legi-
timidade democrática da casa da democracia. 

Vários projetos de lei sobre a morte medicamen-
te assistida foram aprovados, na generalidade, por 
ampla maioria. Em plena discussão na especialidade, 
no âmbito da qual o Parlamento ouvirá quem quer ser 
ouvido, a Ordem dos Médicos (OM) não se limita a 
dar a sua legítima opinião. Anuncia, dramaticamente, 
que não cumprirá uma lei da República. 

Ora, com esta posição, a OM quer afirmar que se 
a lei em causa for aprovada carece de legitimidade. 
Acontece que este ruído faz esquecer que a Assem-
bleia da República representa os cidadãos e as cidadãs 
verdadeiramente, isto é, todos eles, na pluralidade das 
correntes políticas e sensibilidades existentes e tem 
competência reservada na matéria em causa. O lugar 
da legitimidade, quando falamos de morte assistida, 
chama-se Parlamento e mal estaríamos se uma ordem 
profissional, que recebe poderes delegados do Estado, 
o questionasse. 

Mas questionou. 
Há qualquer coisa de profundamente perturbador 

quando a democracia representativa está a funcionar 
normalmente, no caso em projetos de lei que assegu-
ram, naturalmente, o direito à objeção de consciência, 
e a OM presume representar todos os médicos e mé-
dicas do País lançando um "veto" a uma futura lei. 

As leis da República são para se cumprir, sabem 
os democratas. 

Os populistas já não andam sós.  -I-I i  visao@visao.pt 
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FUTURO DE UMA MARCA  COM 70 ANOS DE HISTÓRIA 

PROPOSTAS DE COMPRA APRESENTADAS AMANHÃ 
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AMERICANOS:E:OHNE. 
COBIÇAM TECNOLOGICA ENTENDIMENTO 

Bancos assinaram 
memorando com filha 

f.  de ex-presidente 
angolano que 
não executaram 

COMPRADORES 
Dos 30 interessados 

iniciais só 19 deverão 
apresentar ofertas 
efetivas de compra 

presas tecnológicas portugue-
sas com maior prestígio inter-
nacional, com a receção das 
propostas de compra não vin-
culativas de várias empresas e 
fundos internacionais. Ameri-
canos, chineses, espanhóis, 
alemães e egípcios estão na cor-
ridapara adquirir uma empresa 
que, por exemplo, ajuda na dis-
tribuição da rede elétrica em 
Portugal e na Grécia, e que está 
a colaborar com a Agência Es-
pacial Europeia na sonda que irá 
explorar o planeta Mercúrio. 

Também existem interessados  

não tenham o músculo finan-
ceiro para concorrer contra os 
demais interessados. Das 30 
entidades que publicamente 
manifestaram interesse na 
compra, apenas 19 deverão 
apresentar amanhã propostas 

EM CAUSA ESTÃO 2500 • 

POSTOS DE TRABALHO 

ALTAMENTE QUALIFICADO 

de compra não vinculativas. 
Em causa estão 2500 postos de 

trabalho altamente qualificados 
com presença em 11 países. 

Os problemas da Efacec co - 
meçaràm com o Luanda Leaks 
que atingiu a sua principal 

SAIBA MAIS 

1921 
"A Moderna" Sociedade de 
Serração Mecânica dá lugar à 
Eletro-Moderna Ida, empresa 
dedicada à produção de gera-
dores e transformadores elétri-
cos e acessórios. 

Carregadores elétricos 
A Efacec concebeu e instalou 
nos Estados Unidos um conjun-
to de.carregadores de veículos 
elétricos de alta potência, que 
permitem carregar um automó-
vel com potência elétrica total 
em poucos minutos. 

acionista, Isabel dos Santos, e 
agravaram-se com a pande-
mia. Mas o problema tóxico é 
mesmo a filha do ex-presiden-
te de Angola que, através das 
sociedades Winterfell e Win-
terfell 2 , acumulou dívidas su-
periores a 200 milhões de euros 
em seis bancos portugueses. Os 
principais; Caixa Geral de De 
pósitos, Millennium/BCP e 
Novo Banco, assinaram, em fi-
nais de março, um memorando 
para a saída de Isabel dos Santos 
do capital da Efacec que ainda 
não foi cumprido pelas'institui - 
ções de crédito. 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

MIGUELALEXANDRE GANHÃO portugueses, mas teme-se que 

A
manhã será um dia fun-
damental para o destino 
da Efacec, uma das em-

 

Página 43



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 32,00 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 87215155 25-06-2020

ama qieemeirre 

+4,  

É necessário desbloquear garantias bancárias para novos negócios 

ENTREVISTA 

Angelo Ramalho 
Presidente do Cons. 
de Administração 

"TUDO PARA 
SALVAR 
A EFACEC" 
G CM -  Até onde está dis-
posto.a ir para garantir o 
salvamento a empresa? 
Ângelo Ramalho - Estou 
disposto a fazer tudo para 
salvar a Efacec. Mas aten-
ção, já não temos muito 
tempo. É preciso que exis-
tam decisões rápidas. 
- Mas será que a ajuda fi-
nanceira que é necessária 
vale a pena? 
- Sejamos claros. A Efacec 
não precisa de esmolas. A 
Efacec é urna empresa viá-
vel e uma empresa rentá-
vel. Repare, nos últimos 
quatro anos a empresa teve 
um resultado operacional 
que foi, em média, de 29 
milhões. Que foi exata-
mente o resultado que teve 
nos oito anos antes dos úl-
timos quatro. Com uma 
enorme diferença: o resul-
tado foi alcançado com 
menos 307 milhões de dívi-
da bancária. 
- Ainda têm encomendas? 
- Nos primeiros quatro me-
ses do ano tivemos 100 mi-
lhões de euros em novas 
encomendas. • 

MERCADOS ATIVOS 

372 MILHÕES 
Total de vendas 

27% 73% 
em Portugal no Mundo 

RECEITAS POR REGIÃO 
em milhões de euros 

Europa 138 
PORTUGAL 100 
Américas 64 
África 52 
Médio Oriente e Ásia  19 

COLABORADORES 

*ft 

EFACEC EM 2019 

 

382 MILHÕES 372 MILHÕES 23,2 MILHÕES -23,9 MILHÕES 
EM ENCOMENDAS EXECUÇÃO FÍSICA EM EBITDA EM EBT 

<<i 

 

Fome Efacec 

       

           

           

           

           

RECEITAS POR UNIDADE DE NEGÓCIO 
em milhões de euros, não consolidados 

 

Transformadores 113 

Aparelhagem  60 

Energia 57 

Automa ão 50 

Mobilidade elétrica 
amem-

 

41 

Irat. zwes 36 

Ambiente & Indústria 19 

Service 19 
Em Portugal No Mundo 

87% 13% 

NOVOS ACIONISTAS 

 

3 

fè 
4 a 

 

O afastamento 
de Isabel dos 
Santos do ca-
pital da Efacec 
é fundamental 
para a viabili-
dade da em-
presa que, nos 
primeiros qua-
tro meses do 
ano, teve100 
milhões de en-
comendas 

  

 

. • . 
t" tom r,

 

ir 

 

4.• 

Governo espera propostas 
para concretizar ajuda 

precisa 
urgentemente 
de deflqIr6 
seu futuro, de 
forma a dar 
resposta às 
encomenda •- 
rio vai 

cures que tem 
em carteira 
e que não 
consegue 
satisfazer 

O O secretário de EStado Ad-
junto e da Economia, João Ne-
ves, disse esta semana que a 
Efacec "é urna empresa estraté-
gica" para o País, e o Governo 
adotará 'todas as medidas ne-
cessárias." para a proteger. O 
CM questionou o Ministério da 
Economia sobre se o Governo 
iria conceder uni aval exigido 
pela banca para concretizar o 

AJUDA ESTATAL APARECE 
SE VALORES DE COMPRA 
FOREM ATRATIVOS 

acordo com Isabel dos Santos, 
ouse iria ajudar a empresa atra-
vés do recém-criado Banco de 
Fomento. Em resposta ao CM, 
fonte oficial cio ministério de 
Pedro Siza Vieira disse "não ter 
nada a acrescentar às palavras 
do secretário de Estado", subli-
nhando que "o Ministério da 
Economia acompanha, e conti-

  

volvimentodaempresa, então o 
ministério da Economia deverá 
apoiar a Efacec com o capital 
necessário para o pagamento de 
salários e desbloqueamento de 
garantias bancárias para a con-
cretização de novos negócios. Se 
o valor for irrisório, a insolvên-
cia é uma possibilidade. e 

BANCOS QUEREM 
LIMPAR A CARTEIRA 

13 O CM sabe que os oito ban-
cos com créditos nas socieda-
des detentoras da Efacec (Cai-
xa Geral de Depósitos, Millen-
nium/BCP, Novo Banco, BPI, 
Montepio e EuroBic) querem 
minimizar o "perdão" finan-
ceiro que terão de fazer na 
venda da empresa. • 

OS INTERESSADOS 
PORTUGUESES 

G O Governo vê combons 
olhos que a empresa fiquem 
mãos portuguesas. A Sonae, 
Cardoso Pinto (ex-presidente 
da Efacec , Martlfer e Visabeira 
são alguns dos empresários 
que podem apresentar pro-
postas de compra. • 

wa 

nuará a acompanhar, o proces•-
so relativo à Efacec". 

Segundo apurou o CM, o Go-
verno vai esperar o valor das 
propostas de compra a apresen-
tar amanhã, para definir a sua 
posição sobre este caso. Se exis-
tirem propostas interessantes 
em termos de valor de dese,n-
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SINDICATO ATACA FECHO 

0  Sindicato Nacional dos Qua-
dros e Técnicos Bancários 

(SNQTB) condenou ontem a rees-
truturação anunciada pelo Monte-
pio, que prevê o fecho de 31 bal-
cões do banco, sublinhando que 
as estruturas representativas dos 
trabalhadores têm de ser ouvidas 
no processo. o 
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A ABRIR 

Sobre o exemplo Luís Campos Ferreira 
Gestor 

narrativa de que Portugal 
está a ser vítima dá sua es-

 

tratégia de falar sempre a 
verdade e só a verdade acerca da 
real situação da pandemia no nosso 
país tem de ser entendida apenas 
como uma parte da história e digeri-
da com apurado sentido crítico. Já 
aqui escrevi que, ao contrário da 
oposição, o governo de Costa nunca 
suspendeu a política (leia-se, a pro-
paganda) ao longo destes longos 
meses de crise, 
nem mesmo no seu 
pico. Basta lembrar 
o "tesourinho de-
primente" da co-
mitiva à espera do 
avião com material 
da China. O certo é 
que o inebriamento 
do governo consigo próprio acabou 
por correr mal. E se o sucesso do go-
verno significava o sucesso dos por-
tugueses, agora que corre mal para o 
executivo, também corre mal para 
todos nós. O problema que se vive 
na Grande Lisboa é mesmo grave e 
ninguém sabe como vai ser travado. 
O que não é sério é desvalorizar e di-
zer que está tudo sob controlo quan-
do os especialistas garantem o con-
trário e os números, infelizmente,  

dão-lhes razão. O governo deve es-
tar a perceber que nem tudo se re-
solve com discursos de auto-moti-
vação e auto-elogio. Nem com con-
ferências de imprensa irrelevantes 
que têm um guião cada vez menos 
técnico e mais político, às quais já 
poucos dão ouvidos. Nem com uma 
estratégia de comunicação que, com 
total despropósito e falta de senso, 
tenta iludir os problemas (e premiar 
os profissionais de saúde) com jogos 

de futebol da final 
da Champions. An-
tónio Costa deve 
estar a perceber 
que, como descon-
finamento, falhou 
onde menos pode-
ria falhar: no 
exemplo. Por um 

lado, ao ser complacente com ma-
nifestações, a começar pelas da 
CGTP. Depois, pelo seu exemplo 
pessoal e institucional, ao compare-
cer num espectáculo altamente me-
diatizado, ignorando os sinais con-
traditórios que emitia para a popu-
lação. Esqueceu-se de que o exem-
plo é a mais poderosa mensagem. E 
que falhar no exemplo é mais grave 
do que falhar na autoridade. e 
TEXTO ESCRITO COMA ANTIGA GRAFIA 

FALHAR NO 
EXEMPLO 

É MAIS GRAVE 
DO QUE FALHAR 
NA AUTORIDADÉ 
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Radar 

Manifestações 
são "problema 
de saúde 
pública" 
mas não há lei 
que as impeça 

Constitucionalista questiona ao ias 
punições anunciadas pelo Governo. 
Especialistas reafirmam que manifs 
como a do Chega ou o 1." de Maio 
são problema de saúde pública. 

1 

Zr • 

3 

PEDRO ALMEIDA 
pedro.almeida@ionline.pt 

As manifestações, tal como aque-
las que vão acontecer no próxi-
mo fim de semana, são um pro-
blema de saúde pública. Os espe-
cialistas não têm dúvidas. "Há 
aqui riscos. São grandes concen-
trações de pessoas que têm de 
ser avaliadas e, depois, também 
os contextos em que acontecem. 
Sabemos que um maior ajunta-
mento de pessoas pode propor-
cionar uma maior dissemina-
ção da doença", revelou ao i o 
presidente da Associação Nacio-
nal dos Médicos de Saúde Públi-
ca, Ricardo Mexia. 

Mas se do lado da saúde não há 
hesitações sobre o que deve e não 
deve ser feito para conter a pro-
pagação da covid-19, no que toca 
à interpretação da lei, as coisas 
não são assim tão claras. Existe 
uma proibição de ajuntamentos 
anunciada pelo Governo, mas não 
existe qualquer lei que impeça a 
realização de manifestações ou 
qualquer enquadramento que 
possa pôr em causa as liberda-

  

des democráticas. Nesse sentido, 
a posição do Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo de Sousa, 
e do Executivo liderado por Antó-
nio Costa—que anunciaram pos-
síveis medidas punitivas para 
casos de grandes aglomerados 
de pessoas — é questionada por 
constitucionalistas. Ao i, Jorge 
Bacelar Gouveia admitiu que, em 
termos de legislação, "não é pos-
sível punir" sem se retirar o direi-
to à liberdade que cada um tem. 

E os dias que se aproximam 
terão pouco condicionamento de 
grandes multidões, mantendo-se 
o que já havia acontecido no 1.° 
de Maio e na manifestação antir-
racismo. A Confederação Geral 
dos Trabalhadores Portugueses 
(CGTP), por exemplo, manteve 
greves e manifestações na região 
de Lisboa (que terminam sexta-
feira), e também o líder do parti-
do Chega, André Ventura, não 
desistiu de levar avante um pro-
testo na capital, no sábado, 27 de 
junho, para demonstrar que Por-
tugal "não é racista". 

Jorge Bacelar Gouveia expli-
cou ontem ao i que, uma vez que  

já não nos encontramos num 
estado de emergência devido à 
covid-19, os direitos de as pes-
soas se manifestarem já não 
estão suspensos. "Nós, neste 
momento, já não estamos em 
estado de emergência Lembro-me 
de que, nessa altura, os direitos 
foram suspensos, mas agora não 
estamos. Os direitos são plenos. 
No entanto, é verdade que esta-
mos na situação epidemiológica 
que nós conhecemos", clissP, adian-
tando: "O problema é que, neste 
momento, não há instrumentos 
legais para suspender direitos, 
liberdades e garantias, porque 
isso só pode ser feito no âmbito 
de um estado de emergência". E 
explicou também que nem a lei 
"muitas vezes esquecida" da liber-
dade de manifestação e de reu-
nião, de 1974, permite qualquer 
tipo de restrição na realização 
de protestos nas ruas. 

"Não há nenhum instrumento 
legal para restringir protestos ao 
ar livre. Mas acho que os mani-
festantes devem ter alguma cau-
tela. No fundo, nós continuamos 
a viver numa situação de emer-
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COVID-19 

gência sanitária sem que o Par-
lamento tivesse feito o seu dito 
trabalho, que era alterar a legis-
lação para acomodar situações 
que não são carne nem peixe. E 
não o fez. Mas, à partida, vejo sem-
pre com muito maus olhos que 
se introduzam quaisquer tipos de 
restrições ao exercício da liber-
dade de manifestação. Porque nin-
guém obriga os manifestantes a 
irem para lá. E também não vão 

Especialistas em 
saúde pública 

acreditam que há 
riscos elevados 

em manifestações 

Delegado de Saúde 
Regional de Lisboa 

diz que protestos 
ao ar livre são 

de menor risco 

estar lado a lado com uma pes-
soa que esteja lá forçada", subli-
nhou Jorge Bacelar Gouveia. 

PROTESTOS AO AR LIVRE As ações 
e manifestações que se aproxi-
mam não vão realizar-se em 
espaços fechados, o que se tra-
duz num risco menor de propa-
gação da covid-19. "É bom ter-
mos a noção de que é uma situa-
ção de menor risco do que um 
espetáculo cultural num espa-
ço fechado. Mas é evidente que, 
apesar disto tudo, há sempre os 
comportamentos das pessoas, 
que não se controlam por lei. 
Existe sempre risco mas, atual-
mente, não há muita gente dis-
ponível para ir a manifestações. 
Ainda assim, serem ao ar livre 
é essencial. Já houve outras 
manifestações ao ar livre, como 
no 1.°de Maio, e penso que não 
terá havido problemas", salien-
tou ao i o delegado de Saúde 
Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo, Mário Durval. E Ricardo 
Mexia acrescentou: "As mani-
festações são grandes concen-
trações de pessoas. Por outro  

lado, temos salas de espetáculo 
a funcionar. É certo que têm 
regras diferentes das concen-
trações no exterior e também 
riscos diferentes mas, ainda 
assim, temos de ser proporcio-
nais", ressalvou, dizendo ainda 
não entender o destaque dado 
às manifestações do próximo 
fim de semana quando já acon-
teceram, recentemente, protes-
tos idênticos, como os do 1." de 
Maio. "Tenho dificuldade em 
perceber porque é que agora é 
um problema e, quando foi o I.' 
de Maio e outras manifestações, 
as pessoas não valorizaram isso", 
atirou, ainda que, na altura, todas 
essas ações tenham sido alvo de 
diversas notícias. 

Marcelo Rebelo de Sousa, ques-
tionado ontem sobre estas ações 
e manifestações da CGTP e do 
partido Chega, disse que "há nor-
mas de saúde pública e autori-
dades sanitárias": "Em relação 
ao exercício do direito de reu-
nião e de manifestação, em espa-
ço fechado ou aberto, há regras 
a respeitar, definidas pelas auto-
ridades sanitárias". 

Funerais. 
Bacelar 
Gouveia 
lamenta 
"dois pesos 
e duas 
medidas" 

Mário Durval admite 
que estas cerimónias 
têm riscos acrescidos. 

Tal como as manifestações, os 
funerais também preocupam os 
especialistas em saúde. Talvez 
ainda mais, apesar das medidas 
de restrição. Controlar as emo-
ções e cumprir o distanciamen-
to social - algo que foi difícil 
fazer durante o funeral do ator 
Pedro Lima, que se realizou na 
terça-feira - é uma missão qua-
se impossível. Ao i, o delegado 
de Saúde Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo, Mário Durval, admi-
tiu que as características "mui-
to específicas" das cerimónias 
fúnebres podem ser um grande 
problema no que diz respeito ao 
controlo da propagação do novo 
coronavírus. 

"Os funerais, muito provavel-
mente, são situações bastante 
problemáticas. E dificil, em situa-
ções emocionais com caracte-
rísticas muito específicas, como 
num funeral, as pessoas não se 
aproximarem muito e consegui-
rem controlar devidamente as 
suas emoções e os seus compor-
tamentos. E, portanto, é eviden-
te que, se as pessoas mantive-
rem comportamentos adequa-
dos, é a mesma coisa que uma 
manifestação. Mas as emoções 
não se controlam. Portanto, é 
tudo muito difícil", explicou. 

No que respeita às leis, o cons-
titucionalista Jorge Bacelar Gou-
veia admitiu considerar "lamen-
tável" que haja "dois pesos e duas 
medidas" nestas situações. 

"Os funerais significam o exer-
cício da liberdade de culto de uma 
forma coletiva e pública. Admito 
que poderia ter havido uma lei a 
restringir esse tipo de atividades 
dentro de certos limites, mas nun-
ca foi feita. Não sei se está naque-
le decreto-lei que introduz as res-
trições das máscaras. Mas o que 
acho lamentável é que haja dois 
pesos e duas medidas. Umas coi-
sas são tratadas de uma manei-
ra e outras coisas são tratadas de 
outra", revelou. 

-)n-,r1 A 4./ 

No início de junho, 
manifestações 

antirracismo juntaram 
milhares de pessoas 
em Lisboa e noutros 

pontos do país 
MIGUEL SILVA 
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Covil-1Q Lisboa 
e Vale do Tejo pode 
estar a enfrentar 
uma segunda onda 

Um dos especialistas alertou a classe política para a prevenção 
em "eventos super-transmissores". Primeiro-ministro terminou 
o encontro impaciente e com a certeza de que o aumento 
de casos não se explica só pelo aumento de testes. 

CRISTINA RITA 
cristina.rita@ionline.pt 

Se a narrativa oficial do Gover-
no era a de que o aumento de 
casos em Lisboa e Vale do Tejo 
resultava, em parte, do aumen-
to da testagem à covid-19, essa 
ideia caiu ontem por terra, com 
os especialistas a responderem 
de forma unânime de que há 
um aumento real de contágios, 
mesmo com maior recurso a 
testes. Esta foi uma das conclu-
sões da 94  reunião de epidemio-
logistas com todos os represen-
tantes dos principais órgãos de 
soberanias e partidos com aççPn-
to parlamentar. A outra con-
clusão é a de que se pode estar 
a assistir a uma segunda onda 
em algumas zonas da Grande 
Lisboa. 

No final do encontro, Marce-
lo Rebelo de Sousa passou a men-
sagem de que não há descon-
trolo na zona de Lisboa e Vale 
do Tejo, nem há pré-ruptura no 
Serviço Nacional de Saúde. 

"Em momento algum se encon-
trou a ideia de descontrolo da 
epidemia a nível nacional e na 
região de Lisboa e Vale do Tejo 
(LVT), quer na evolução do núme-
ro de mortos, quer na pressão 
sobre o Serviço Nacional de Saú-
de (SNS)", declarou Marcelo 
Rebelo de Sousa. O Presidente  

da República deixou, contudo, 
o aviso para se obter um qua-
dro global e cabal sobre as cau-
sas dos números: " A dúvida que 
permanece é: já antes de ser tes-
tada essa população, havia a rea-
lidade da contaminação ou ela 
é posterior ao período de des-
confinamento?". A pergunta do 
Chefe de Estado não era inocen-
te até porque não ficou comple-
tamente claro por que razão os 
números em Lisboa continuam 
a aumentar (ontem foram mais 
302). Mas há um diagnóstico 

"Não guardamos 
números por 

conveniência de ter 
cá a Champions", 
afirmou Marcelo 

Há 24 focos 
em lares 

a nível nacional, 
de acordo com 

os dados oficiais 

apontado pelo Chefe de Estado: 
"Uma população que trabalhou 
sempre, que não confinou mui-
to, e que trabalhou durante o 
confinamento, como durante os 
desconfinamentos". Este ponto 
de partida obrigará a um traba-
lho no terreno e medidas mais 
concretas e específicas. Marce-
lo apoia as medidas já anuncia-
das pelo Executivo e frisou ain-
da que Portugal tem usado "a 
metodologia da verdade" nos 
números. 

"Não guardamos números por 
conveniência de ter cá a Cham-
pions", argumentou o Chefe de 
Estado, sublinhando ainda que 
o Rt, a taxa de contágio da infe-
ção da Covid-19, é de 1,08 a nível 
nacional. E Lisboa e Vale do Tejo 
até está ligeiramente abaixo de 
outras zonas do país. 

Este foi o discurso oficial, mas 
lá dentro, na fase de perguntas, 
ficou claro que a Grande Lisboa 
pode estar a enfrentar uma 
segunda onda de contaminação 
da Covid-19. Marcelo não a men-
cionou, mas tanto o PSD como 
o CDS revelaram a opinião de 
especialistas dentro do encon-
tro. A ideia de segunda onda foi 
deixada pelo epidemiologista 
Baltazar Nunes, na sequência 
de uma pergunta do presiden-
te do Parlamento, Ferro Rodri-
gues. E como é possível diagnos-

  

ficar uma segunda onda? Este 
cenário define-se por uma subi-
da dos casos, seguida de uma 
descida, mantendo-se a mesma 
durante algum tempo, mas depois 
regista-se uma nova subida. E 
a Grande Lisboa apresenta este 
comportamento em termos epi-
demiológicos. 

Um dos momentos mais deli-
cados foi a tese do primeiro-
ministro (segundo o qual have-
rá mais casos em Lisboa e Vale 
do Tejo porque também são fei-
tos mais testes) a ser de alguma 
forma desmontada. O rácio do 
número de testes por casos posi-
tivos coloca Portugal no nono 
lugar da União Europeia, por-
que há um teste positivo por 
cada 28 realizados. Por exem-
plo, na Austrália fazem-se mil  

testes por cada teste positivo. 
Além disso, registou-se um 
aumento de internamentos e de 
internamentos em cuidados 
intensivos na zona da Grande 
Lisboa. No final, o primeiro-
ministro mostrou-se algo impa-
ciente para saber todas as cau-
sas de forma a poder agir de for-
ma eficaz, tendo ainda sido 
colocadas perguntas para saber 
se as medidas já anunciadas pelo 
Governo eram as adequadas. 

Os especialistas não consegui-
ram, contudo, apontar todas as 
causas para os números e mais: 
há 15 a 20 por cento de infeções 
na Grande Lisboa das quais não 
se consegue identificar as cadeias 
de transmissão. 

A nível nacional há 65 surtos 
identificados, sendo que 53 estão 
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na zona de Lisboa e Vale do Tejo. 
Além disso, estão identificados 
24 focos em lares no país. Ao 
nível das causas ficou a ideia de 
que serão as condições habita-
cionais ou laborais a explicar os 
números, mais do que os cha-
mados ajuntamentos ilegais de 
jovens. Neste âmbito, o discur-
so não foi de recriminação, mas 
de uma necessária pedagogia a 
esta faixa etária. 

Manuel Carmo Gomes, profes-
sor de Epidemiologia da Univer-
sidade de Lisboa, deixou, no 
entanto, um aviso para a pre-
venção face a "eventos super-
transmissores". O alerta do espe-
cialista foi para muitas pessoas 
em espaços fechados (com tetos 
baixos e baixa humidade). Quem 
o ouviu interpretou a mensa-

 

PSD insiste 
no maior controlo 
e testagem para os 
casos secundários 

de contágio 

Em 15 a 20% das 
infeções na Grande 

Lisboa não é possível 
identificar cadeias 

de transmissão 

gem para a grande mobilidade 
dos portugueses nas férias com 
bares e discotecas abertas e os 
riscos que isso comporta. 

Cá fora, o líder do CDS, Fran-
cisco Rodrigues dos Santos, pediu 
um discurso político claro, sem 
equívocos e sem dualidade de 
critérios: "Agrupar-se para beber 
uma cerveja é ilegal, um festi-
val como a festa do Avante já 
não. As concentrações estão limi-
tadas e bem. A CGTP só para 
esta semana, numa altura em 
que estas r esti ições foram impos-

 

tas, tem nove concentrações 
marcadas". E deixou um apelo 
ao Governo para que "não ten-
te encontrar explicações não 
plausíveis para uma realidade 
que é grave", aludindo à situa-
ção em Lisboa e Vale do Tejo. 

Ricardo Baptista Leite, do PSD, 
adiantou que "não se pode bai-
xar a guarda" e que "o aumen-
to do número de casos que esta-
mos a verificar não é apenas e 
só o resultado do aumento da 
testagem". Esta ideia também 
foi partilhada por Moisés Fer-
reira, do Bloco de Esquerda. 
Que apontou como causa as con-
dições habitacionais, laborais 
e sociais. 

Baptista Leite, por seu turno, 
garantiu que o PSD estará dis-
ponível para apoiar o Governo 
na alocação de mais meios para 
combater a pandemia. E mos-
trou a sua preocupação: "Nesta 
reunião, e de acordo com os téc-
nicos de epidemiologia da DGS, 
a situação que estamos a viver, 
particularmente na região de  

Marcelo Rebelo de Sousa 
garante que, em Portugal, 
há transparência 
nos números e uma 
"metodologia da verdade" 
MAMAI DA GOMLS 

Lisboa e Vale do Tejo, é a repre-
sentação de uma segunda onda", 
declarou aos jornalistas. 

Mais uma vez, o deputado, que 
também é médico, pediu para 
se testarem os casos secundá-
rios da covid-19 e voltou a aler-
tar para um maior controlo sani-
tário nos voos, sobretudo por-
que haverá um aumento razoável 
a partir de 1 ou 2 de julho. 

Inês Sousa Real, líder parla-
mentar do PAN, manifestou a 
sua preocupação com a lotação 
dos hospitais "acima de 60 por 
cento" na Grande Lisboa, e o 
PEV lembrou que o "vírus não' 
acabou". André Ventura, do 
Chega, pediu mais eficácia do 
Governo a vender a imagem do 
país lá fora, até porque há gran-
des preocupações no setor do 
turismo. 

Já Marcelo Rebelo de Sousa 
procurou alinhar o discurso e 
pedir soluções mais dirigidas 
como o marketing social, mais 
local e focado. A ideia agradou 
a todos. Por fim, quis deixar uma 
outra mensagem: "Portugal está 
no grupo dos cinco países que 
mais testes realizaram por cem 
mil habitantes, o que não é indi-
ferente quando se compara o 
número de infetados". O balan-
ço desta estratégia e do discur-
so serão feitos, novamente, daqui 
a15 dias. 

Página 51



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 30,85 cm²

  Corte: 5 de 7ID: 87214685 25-06-2020
• 

g 
3" 4 

4 

IP» ki • 

F 

á 

••• p 
1 

Diretor do serviço de infeciologia do Hospital Curry Cabral 
explica por que considera que situação em Lisboa está descontrolada. 
Desaconselha manifestações e pede mensagem forte à população. 

"Numa parte 
significativa 
dos doentes 
não se sabe 
onde contraíram 
a infeção" 

MARTA E REIS 
marta.reis®ionline.pt 

O alerta do diretor do serviço de 
infecciologia do Hospital Curry 
Cabral de que a situação epide-
miológica em Lisboa está descon-
trolada motivou ontem pergun-
tas ao Governo e ao Presidente 
da República, que recusaram um 
cenário de descontrolo na região. 
A primeira resposta foi dada pela 
secretária de Estado da Saúde, 
Jamila Madeira, no briefing da 
Direção Geral da Saúde, onde 
assegurou que a situação não se 
encontra fora de controlo. Seguiu-
se a mesma garantia de Marce-
lo Rebelo de Sousa no final da 
reunião técnica no Infarmed. Ao 
i, Fernando Maltez sublinha que 
não quis gerar alarme social mas 
mantém o alerta e admite que há 
sinais de que a infeção está nes-
te momento enraizada na comu-
nidade, o que pode explicar o 
aumento de surtos. O médico aler-
ta que o risco de fazer concentra-
ções neste momento é muito ele-
vado e defende uma mensagem 
mais persuasiva à população. 

Disse à Renascença que a 
situação em Lisboa está 
descontrolada, não sendo no 
entanto dramática e podendo 
ser revertida com medidas de 
restrição. Houve depois a  

garantia de que a situação 
está sob controlo. O que o 
levou afazer o alerta? 
Em primeiro lugar nunca pre-
tendi com essas declarações ser 
sensacionalista ou causar alar-
me na opinião pública. De qual-
quer forma, os números em Lis-
boa, de há umas semanas a esta 
parte, estão bastante elevados, 
ao contrário do que acontece no 
resto do país, em que a situação 
está calma e esse número tei-
ma em não descer. Esse núme-
ro total de novos casos tem sido 
parcialmente explicado por sur-
tos que têm surgido em deter-
minados bairros ditos proble-
máticos, no setor da construção 
civil, em lares de idosos, mas se 
somarmos esses casos não jus-
tificam o número final que se 
atribui para Lisboa e Vale do 
Tejo, o que significa que há mais 
casos para além desses. No meu 
serviço verifico que uma parte 
significativa dos doentes não 
têm ligação epidemiológica. Não 
têm contacto com nenhum doen-
te que se soubesse que estava 
infetado e não se sabe portanto 
onde contraíram a infeção. Isso 
faz pensar que a infeção está 
enraizada e estabelecida na 
comunidade. Quando encontra-
mos doentes sem ligação epide-
miológica é um sinal de que a 
situação não está controlada. 

Qual é a percentagem de 
casos desses no seu serviço? 
Diria que pelo menos 50% dos 
doentes que tenho no meu ser-
viço não têm ligação epidemio-
lógica conhecida a nenhum doen-
te infetado. 
É assim desde maio? 
Mais recentemente. Além dis-
so verificam-se diariamente o 
aparecimento de novos surtos, 
seja em lares de idosos, seja nou-
tros locais e instituições de saú-
de e esses novos surtos, por prin-
cípio, são causados de fora para 
dentro. São pessoas que vão da 
comunidade para dentro das 
instituições e introduzem a infe-
ção entre os idosos, nos hospi-
tais entre doentes e profissio-
nais de saúde. Apanharam a infe-
ção cá fora, eventualmente de 
alguém que também não sabia 
que estava infetada e onde con-
traiu a infeção. São sinais que 
me fazem pensar que a infeção 
em Lisboa está mal controlada 
e isso nota-se também porque 
o aumento do número de casos 
tem vindo a repercutir-se nos 
internamentos nos hospitais, 
que não estão a baixar. 
Vê alguma explicação? 
É difícil explicar as razões para 
isso. Haverá vários fatores. Sabía-
mos que, com o desconfinamen-
to, havia um risco de aumento 
ou ressurgimento de casos e  

r 

"Só o futuro dirá 
se as medidas 

foram mais 
ou menos 

atempadas" 

"As pessoas têm 
de ficar conscientes 

de que a situação 
não está resolvida 

e pode piorar" 

depois o desconfinamento tem 
sido acompanhado por situa-
ções que, de facto, podem ter 
grande influência nos números. 
Estou a referir-me a aglomera-
ções de pessoas não autoriza-
das, mais recentemente de jovens, 
mas antes disso tinha havido 
exemplos em pessoas de faixas 
etárias mais elevadas. E mani-
festações que eventualmente 
não se deveriam ter tido reali-
zado e foram realizadas. 
Esta semana estão marcadas 
novas manifestações. 
Considera que é aceitável 
nesta altura? 
Acho que não, é inaceitável. Pen-
so certamente que o Ministério 
da Saúde irá tomar medidas e 
pelo menos controlar esses even-
tos. Neste momento, o risco é 
muito elevado. 
Podia ter sido feito alguma 
coisa de forma diferente? 
Admitiu que o 
desconfinamento poderia ter 
sido mais lento. 
O desconfinamento deve iniciar-
se quando existem dois ou três 
indicadores de saúde pública 
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Fernando Maltez defende 
desconfinamento 

cauteloso e gradual 
111212•40 GONÇALVES 

garantidos. Uma redução signi-
ficativa de novos casos, capaci-
dade de resposta em termos de 
instituições de saúde para a even-
tualidade de aparecerem doen-
tes e termos à nossa disposição 
testes suficientes para testar a 
população que queremos testar. 
Ainda que seja discutível se estes 
pressupostos estavam reunidos 
quando começou o desconfina-
mento, partiu-se do princípio 
que estavam e avançou-se. 
Em Lisboa notava-se um 
contraciclo, com os casos a 
aumentar. 
Sim, já na altura se verificava 
um número de casos a crescer 
e não havia informação insufi-
ciente em relação àquilo que se 
passava em determinados gru-
pos de risco, imunodeprimidos, 
migrantes, idosos, refugiados. 
Avançando-se para o desconfi-
namento, é preciso perceber que 
é um processo que evolui assim 
mesmo e por isso deve ser cau-
teloso, passo a passo, com um 
aliviamento das medidas de for-
ma gradual, preferencialmente 
a cada um ou dois períodos de  

incubação para ver o efeito das 
medidas e com uma monitori-
zarão contínua para, se for neces-
sário, apertar as medidas, isso 
seja feito. É um processo que se 
faz com avanços e recuos em 
função da monitorização. Che-
gou-se a um ponto em que de 
facto havia que restringir algu-
mas medidas e o Ministério endu-
receu, e bem, .o seu discurso e 
tomaram-se medidas de voltar 
atrás em alguns aspetos. Segu-
ramente estarão à espera de ver 
os resultados para ver se é pre-
ciso voltar ainda mais atrás e 
teremos de esperar. 
As medidas podiam ter sido 
tomadas mais cedo? 
Retrospetivamente somos leva-
dos a dizer que se calhar pode-
riam ter-se instituído essas  medi-
das um bocadinho mais cedo, 
mas agora não adianta estar a 
dizê-lo. Só o futuro dirá se as 
medidas foram mais ou menos 
atempadas. 
Considera que tem havido 
uma desvalorização da 
situação? 
Penso que o discurso tem de ser  

mais persuasivo, mais informa-
tivo e as pessoas têm de ficar 
claramente conscientes de que 
a situação não está resolvida e 
pode piorar. 
Têm surgido vários surtos, 
inclusive em hospitais, como 
aconteceu no IPO de Lisboa, 
onde há medidas de controlo. 
Há alguma diferença no vírus 
que possa explicar estes 
surtos? 
Não noto diferenças. As infeções 
têm a ver com a carga vírica, 
com a estirpe vírica, há indica-
ções de algumas mutações no 
vírus mas não são profundas 
para provocar alterações na 
transmissibilidade. O quadro 
clínico final resulta sempre da 
estirpe vínica e das caracterís-
ticas das pessoas. Um doente 
imunodeprimido como são os 
doentes do IPO têm mais facili-
dade em adquirir o vírus do que 
um doente imunocompetente e 
isso, havendo uma introdução, 
pode ajudar explicar os surtos 
nos hospitais, onde temos habi-
tualmente pessoas com as defe-
sas diminuídas. 

Região 
de Lisboa 
passa Norte 
em total 
de casos 

Porto e Gaia voltam 
a criticar DGS, agora 
por causa do S. João. 

A epidemia de covid-19 passou 
ontem a barreira dos 40 mil 
casos, com a região de Lisboa a 
ultrapassar o Norte no total de 
diagnósticos feitos desde o iní-
cio da epidemia. A área metro-
politana continua a dominar o 
número de novos casos, no pata-
mar dos 300, com os concelhos 
de Odivelas e Sintra a liderarem 
o número de novas infeções. Foi 
detetado um novo foco de con-
tágio em meio hospitalar, no 
Hospital de Torres Vedras. Man-
tém-se suspensa a atividade não 
urgente no SNS, que a ministra 
da Saúde tinha deixado a expec-
tativa de que pudesse ser reto-
mada esta semana, dependen-
do da evolução da situação. No 
briefing da DGS, a secretária de 
Estado da Saúde não apontou 
uma data para a retoma e sub-
linhou que toda a atividade urgen-
te mantém o acesso. 
Com a situação mais controla-
da a Norte, esta quarta-feira a 
Câmara do Porto e a Câmara de 
Vila Nova de Gaia criticaram a 
DGS por recomendações feitas 
já depois da noite de São João. 
A Câmara do Porto, que já no 
início da epidemia tinha tido um 
embate da DGS a propósito de 
declarações sobre urna cerca 
sanitária, respondeu no Face-
book ao aviso feito nas redes 
sociais pela DGS: A noite de São 
João decorreu de forma exem-
plar. DGS fez hoje as recomen-
dações", escreveu a CMP. 
O Porto está há 17 dias sem novos 
casos reportados no boletim da 
DGS. Questionada pelo i sobre 
se esta ausência de novos casos 
se confirma ou se poderá exis-
tir um atraso no reporte, depois 
de no sábado o concelho ter tido 
uma atualização de 51 casos mas 
mantendo-se no entanto o. total 
de casos do dia a anterior, a dire-
tora-geral da Saúde explicou que 
os dados disponibilizados por 
concelho dependem sempre das 
notificações médicas e labora-
toriais, que são complementa-
res e permitem identificar o local 
de residência. M. ER 
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Fernando Maltez, diretor do serviço de infecciologia 
do Hospital Curry Cabral, ao i 

"NAO SE SABE 
ONDE 50% DOS 
NOVOS POENTES 
CONTRAIRAM 
O VIRUS" 

O médico fala dos doentes que chegam ao seu serviço e, 
sem querer criar alarmismos, explica que cadeias 
de transmissão não estão controladas em Lisboa 

Maltez CI.7 ainda que fazer concentrações 
nesta altura é um risco elevado 

O constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia 
defende que "não é possível punir" quem não 
respeite a proibição de ajuntamentos 
superiores a 10 pessoas. "Isso só pode ser feito 
no âmbito de um estado de emergência" 
//  PÁGS. 2-7 

vii•  are 

• 

CORRIDAS DE TOUROS PODEM 
VOLTAR MAS SETOR DISCORDA 
DE LOTAÇÃO MÁXIMA 
Cavalein y, arc:RItx,  (  kl ern que as regras 
devem ser iguais para espaços iguais umas, wa 

.e 

2 

1$0 €11 Quinta-feira, 25 junho 2020 // Ano 11 // Diário /1 Número 3238 // Diretor. Mário Rarninas // Dir. exec.: Vflor Rainha // Dir exec adfinto: José Cabrita Saraiva // Subdir exec. : Marta E Reis // Dir. de arte: Francisco Alves 

Guerra no PAN provoca mais demissões 
Partido fica sem representação na Madeira e André Silva é acusado de "excesso de autoridade" HPÁG.8 

Moratórias. 
Mais de 3,4 mil 
milhões adiados 
nos principais 
bancos 
// PÁG. 12 

FMI. Recessão 
na zona euro 
poderá ser 
de 10,2% 
este ano 

PÁG. 13 

Marquês. Defesa 
de Barroca 
ataca inquérito, 
e a do primo de 
Sócrates o juiz 
// PÁG. 11 

TAP. Frasquilho 
"muito 
surpreendido" 
com ação em 
tribunal da ACP 
// PÁG. 14 

Educação. BE 
lamenta ausência 
de planos 
para o próximo 
ano letivo 
// PÁGS. 9 e 24 
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Montepio. Sindicato 
chumba restruturação 

PORTUGAL O Sindicato Nacio-
nal dos Quadros e Técnicos Ban-
cários condenou uma eventual 
restruturação a ser implemen-
tada pelo Montepio Geral que 
prevê uma redução dc 31 bal-
cões, justificando serem "redun-
dantes devido à sua proximida-
de geográfica". A estrutura sin-
dical revelou que está "a seguir 
de perto e com preocupação o 
anúncio da restruturação a ser 
levada a cabo pelo Montepio". 
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Chairman da companhia aérea foi ouvido no Parlamento sobre dificuldades da empresa 

Frasquilho "surpreendido" 
com ação contra a TAP 
Associação Comercial do Porto interpôs providência cautelar para travar a 
injeção de capital na companhia. Voos a partir do Porto reforçados em agosto 

Ana Laranjeira 
anadaranjeiro@dinheirovivo.pt 

AviAçÃo Miguel Frasqui-
lho, chairman da TAP, ficou 
"surpreendido" com a pro-
vidência cautelar apresen-
tada pela Associação Co-
mercial do Porto para tra-
var a injeção de capital pú-
blica na empresa. O gestor 
foi ouvido ontem no Parla-
mento sobre a situação da 
companhia. 

Frasquilho começou por 
reconhecer que a definição 
das rotas é uma competên-
cia da Comissão Executiva 
e que o Conselho de Admi-
nistração alertou que o pla-
no de retoma de voos pode-
ria não ser o mais indicado 
face à situação do país. 
"Houve uma primeira to-
mada decisão, que foi da Co-
missão Executiva. O Conse-
lho de Administração aler-
tou, em algumas ocasiões, 
para aquilo que não nos pa-
recia ser adequado. Mesmo 
quanto às rotas, sendo uma 
competência da Comissão 
Executiva, podemos mani-

  

festar a nossa opinião e su-
gerir. O que nos parecia ser 
adequado é que, no mo-
mento que estamos a atra-
vessar, em que a TAP vai 
precisar do auxílio de todos 
os portugueses para ultra-
passar esta situação, para so-
breviver, parecia-nos que, 
além dos critérios económi-
cos e financeiros, a TAP pu-
desse contribuir, à sua esca-
la, para uma recuperação 
mais harmoniosa". 

ENCONTRO COMO NORTE 

O chairman da companhia 
indicou que entretanto já 
foram desenvolvidos en-
contros com as várias re-
giões do país, incluindo o 
Norte e Algarve. Estão pre-
vistos encontros com as re-
giões autónomas, com a 
Madeira deve ser já no final 
desta semana. "Fiquei sur-
preendido com a iniciativa 
da Associação Comercial do 
Porto porque, se houve 
mensagem que foi passada, 
é que o Conselho de Admi-
nistração iria esforçar-se 
para, numa lógica sustentá-

 

SABER MAIS 

Reestruturação 
A Comissão Europeia deu 
luz verde, a 11 de junho, ao 
auxílio do Estado à TAP. 
Antes disso, garantiu Mi-
guel Frasquilho, "houve 
muitas reuniões" e "foram 
feitas várias tentativas de 
se evitar o caminho da 
reestruturação". 

Sindicato cético 
O Sindicato Nacional do 
Pessoal de Voo da Aviação 
Civil pede à Comissão Eu-
ropeia, Governo e Comis-
são Executiva da empresa 
"esclarecimentos sobre a 
real situação da TAP e os 
processos em curso", e diz 
que há "uma falta de en-
tendimento generalizado". 
O SNPVAC receia não exis-
tir uma base de acordo fun-
damental para que essa 
ajuda [1,2 mil milhões]che-
gue efetivamente.  

vel, trabalhar em conjunto 
com o país, e aproximar-se 
para repor os níveis de ativi-
dade pré-covid". 

Segundo Frasquilho, em 
agosto, a "proporção de des-
tinos servidos a partir do 
Porto" já terá "uma propor-
ção semelhante, face a Lis-
boa, à que tinha antes da cri-
se covid". O voo para Nova 
Iorque foi antecipado de 
agosto para julho. E deixou 
um alerta: "em agosto, va-
mos ter cerca de 25% da 
operação da TAP reposta. 
Isto mostra a gravidade do 
período que atravessamos". 

Frasquilho disse ainda 
que "é evidente que o Esta-
do defendeu os interesses 
da TAP, do primeiro ao últi-
mo minuto". E que a Co-
missão Europeia tem "as 
contas todas" e vê um "gru-
po que, no final de 2019, ti-
nha cerca de 600 milhões 
de euros em capitais pró-
prios negativos". 

E acrescenta: "É todo o 
historial que leva a classifi-
cá-lo como um grupo em di-
ficuldades". • 
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Em maio, havia mais de .2.z5 mil beneficiários, um máximo de mais de três anos 

, o o 
Aumento na despesa 
com subsídios i 
Em maio, a despesa comi  
subsídios de desempre-
go atingiu os 113,4 mi-
lhões de euros, mais 
27% do que o gasto rea- 1 
lizado em fevereiro. O 
valor médio da presta-
ção foi de 503,14 euros. 

9s  77r  O1  

Desemprego 
previsto para 2020 

Com o desemprego re-
gistado a atingir mais de 
400 mil pessoas em 
maio, resta uma mar-
gem de cerca de 100 mil 
desempregados para 
atingir a meta prevista 
pelo Governo no Orça-
mento Suplementar. 

Subsídio de desemprego 
Distribuição por idades dos novos beneficiários na pandemia 
Aumento/redução e peso percentual, entre fevereiro e maio 

 

Cobertura do subsídio de desemprego 
Prestações atribuídas por total de inscritos em centros de emprego 
Valores em milhares 
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Jovens levam metade dos 
subsídios de desemprego 
Desde fevereiro, mais 47 mil pessoas recebem prestação. Taxa de cobertura 
permanece baixa: só 55% receberam apoio durante o mês de maio 

Maria Caetano 
maria.s.caetano@dinheirovivo.pt 

A. 

Mo, 

- 

TRABALHO  A subida do desempre-
go devido à pandemia fez disparar 
a atribuição das prestações sociais 
por perda de trabalho nos últimos 
meses, com uma subida de 27% 
desde fevereiro, em linha com o 
que o Governo prevê que vá cres-
cer face ao inicialmente orçamen-
tado para este ano. Em maio, o nú-
mero de beneficiários superou os 
225 mil, num máximo de mais de 
três anos. Os trabalhadores até aos 
34 anos são os grandes destinatá-
rios dos encargos adicionais da Se-
gurança Social. 

Em mais de 47 mil novos benefi-
ciários acumulados entre feverei-
ro e maio, os jovens respondem 
por 46% da subida. 

À semelhança do que aconteceu 
na última crise, são os vínculos 
mais precários os primeiros a ser 
alvo de despedimento nas empre-
sas que procuram cortar custos. O 
"fim de trabalho não permanen-
te" ou a não renovação é, aliás, o 
motivo mais comum para a inscri-
ção em centros de emprego, de 
acordo com os dados do Instituto 
de Emprego e Formação Profissio-
nal (IEFP). 

Desde fevereiro, a subida no de-
semprego entre quem tem até 25 
anos está em 37%. Entre os 25 e os 
34 anos cresce 52%. "Tem que ver 
com esse tipo de contratos estarem  

mais concentrados nos trabalha-
dores mais jovens", explica o eco-
nomista João Cerejeira, da Univer-
sidade do Minho. 

Ainda que a atribuição de subsí-
dio esteja a aumentar, a taxa de co-
bertura permanece baixa. Em 
maio, apenas 55% dos mais de 400 
mil desempregados registados re-
cebiam prestação. Nos novos sub-
sídios, desde fevereiro - segundo 
cálculos do JN - a taxa de cobertu-
ra atinge os 56% entre desempre-
gados até aos 34 anos. É de 55% 
nos desempregados entre 35 e 54  

anos e baixa aos 28% para as pes-
soas acima dos 55 anos. 

"A cobertura do subsídio de de-
semprego é das mais baixas a nível 
europeu por haver o condicionalis-
mo do número de dias. Apesar de ter 
sido reduzido durante o período da 
troika, continua a ser elevado", as-
sinala João Cerejeira. 

Nas medidas já adotadas, o gover-
no prolongou o subsídio a quem já 
o recebe, mas não mudou as condi-
ções de acesso, que continuam a 
exigir 360 dias de descontos nos 24 
meses anteriores. 

Para o economista, seria possível 
fazer chegar o subsídio a mais pes-
soas sem aumentar os custos para o 
Estado. A solução seria reduzir a du-
ração do apoio. "O subsídio de de-
semprego é relativamente pouco 
generoso nas condições de acesso, 
mas depois é relativamente gene-
roso no número de dias de subsídio. 
Por exemplo, uma pessoa com me-
nos de 30 anos pode ficar 330 dias 
em subsídio, o que é quase um ano. 
Podíamos ter um regime mais cur-
to, mas com uma condicionalidade 
de acesso também mais curta".. 
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Todos os cenários 
em cima da mesa, 

incluindo demissão e 
des sedimento P. 39 

           

Epidemiologistas 
querem m2is 
tempo de análise 
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Subsídio autárquico 
de 6600 coros paga 
salário a três padres 

Processo 
Empresário 
e ex-mulher 
acusados de 
fraude fiscal 
milionária 

Ficou conhecido 
por tentar matar 
modelo romena P. 18 

 

Crime grave 
Câmara de Oliveira do Hospital diz que Presidente Carlos Alexandrino tem presença  concentrado 
apoio seguiu a pedido dos sacerdotes assídua no púlpito para falar aos fiéis P. 24 e 25  em Lisboa 

e Setúbal P.18 

Rui e Rolanda 
com as filhas, 

Marta e Catarina. 
"Houve alguma 

tensão", 
admitem. 

o 

Desemprego 
Jovens 
recebem 
metade das 
prestações P. 6 

Aeródromos 
Estado deve 
meio milhão 
por vigilância 
da GNR P.81 

0. 

Restaurantes 
Apenas 
uma minoria 
aceita 
animais P.7 

PUBLICIDADE 

CONTINUAMOS 
A LEVAR-LHE AS NOTÍCIAS 

À PORTA! 
ASSINE O JORNAL DE NOTÍCIAS 
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EDITORIAL 

NUNO CARREGUEIRO 
ocQ)ilegocios.pt 
Editor executivo 

O exemplo 
da Alemanha 

As crises são habitualmente marcadas pela destruição acen-
tuada de emprego, empresas e rendimentos e várias ou-
tras coisas. São também a génese para mudanças estrutu-

rais há muito adiadas, criação de novas empresas e negócios e sur-
gimento de tendências positivas. Esta crise não é igual a nenhunu 
das que temos na memória, mas tem tudo para que se repitam as 
lições das anteriores. 

Não demoraram achegar as notícias de despedimentos (pré-re-
formas, redução de efetivos ou como lhe queiram chamar), mais vi-
sível nas grandes empresas corno a Galp e a Super Bock, mas mais 
destrutivas nas milhares de pequenas empresas por este país fora 
Mais virão e o regresso a uma taxa de desemprego de dois dígitos 
um cenário bem provável. 

Mas em plena crise não deixaram de surgir novos investimen-
tos, aberturas de hotéis, lojas e empresas (têm sido notícia quase to-
dos os dias no site e páginas deste jornal). As empresas que estavair 
em dificuldades antes da pandemia serão as primeiras a sucumbir( 
as que estavam mais fortes têm maior capacidade de resistência E 

serão as primeiras a dar a volta. 
Se esta evidência se aplica às empresas, também é verdade par: 

os países. E na Europa há um que está já destacado na linha da fren-
te dos que podem ser os primeiros a sair da crise e reforçar o seu po-
der no pós-pandemia. 

AAlemanha tem de longe o plano de estímulos mais robusto d 
Europa. Não porque quer, mas porque pode. A longa série de anos 
apertar o cinto com foco nos excedentes orçamentais dá agora a fol-
ga para o governo alemão abri• cordões à bolsa. Por mérito próprio 
a Alemanha tem agora aoportunidade para transformar a sua vellu 
economia e recuperar o atraso das últimas décadas corno potênciz 
económica mundial. Muitas das grandes empresas alemãs que to-
dos conhecemos são centenárias e da indústria automóvel. São es-
cassas as companhias alemãs com poucos anos de idade que se te-
nham destacado recentemente. 

°governo de Angela Merkel já mostrou que o seu plano de recu-
peráção vai ser a alavanca para mudar o paradigma, deixando para 
trás as indústrias do passado e apostando nas indústrias inovadoras 
e que podem fazer a diferença como os campeões do futuro. Os es-
tímulos alemães já foram classificados como os mais verdes do mun-
do e, desta vez, vão deixar os automóveis no fim da fila. 

Enquanto a Alemanha pensa a sério no pós-pandemia, em Por-
tugal há medidas do plano de estabilização que ainda esperam pek 
Orçamento suplementar. O excedente orçamental de 2019 foi his-
tórico, mas é muito pequeno para Portugal, que está refém dos mui-
tos milhões do fundo de recuperação da UE. A forma como este di-
nheiro será gerido será a chave para também Portugal conseguir sai] 
mais forte da crise. Não repetir os erros do passado quando a Euro-
pa abrir a torneira será o primeiro passo.ffi 

PS: O FIAI não atualizou a previsão para o PIB de Portugal, mas agravou a estimativa para 
Espanha para -12,8%. Talvez fosse melhor o ministro das Finanças retificar já o Orçamento 

Suplementar, que vê o PIB luso a recua 6,9%. 
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Tigo 

A ministra do Trabalho reuniu-se com os parceiros sociais para debater as medidas previstas no PEES. 

Apoio também chega 
a trabalhadores em 
lay-off convencional 

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, estima que o complemento de 
estabilização chegue em julho a cerca de 468 mil trabalhadores. Medida vai 
chegar também aos trabalhadores que estão abrangidos pelo lay-off convencional. 

SUSANA PAULA 
susanapaula®negocios.pt 

complemento sala-
rial que a Seguran-
ça Social ‘,.ai pagar, 
de uma só vez, .já 
em julho, também 

va i abranger traballtdc)res abran-
gidos pelo chamado lay-off con-
vencional. previsto no Código de 
Trabalho, além dos trabalhadores 
inseridos no mecanismo simpl 
cada. 

"(i )s trabalhadores que estejam 
abrangidos pelo lay-t dl* normal 
(do Código do Trabalho) serão 
também abrangidos pelo paga - 
men to do Complemento de Esta-
bilização", garantiu fonte oficial 
do Ministério do Trabalho. 

No final' de urna reunião de 
Concertação Social, a ministra 
Ana Mendes todinho li i questio-
nada sobre a abrangência da me-
dida e disse que este complemen-
to visa "ibrangeros trabalhadores 
abrangidos pelo mecanismo sim-
pl ificado de lay-or, que tiveram 
uma quebra de rendimento e que 
recebam até dois salários míni-
mos. Mas o apoio sa larial chegará 
também aos trabalhadores abran-
gidos pelo lay-olf convencional. 

Assim.° M Mistério do Traba-
lho conta que o complemento sa-
la rial - que não será in ferio'.  a 100 
euros nem superior a 351 euros -
chegue a 468 mil trabalhadores.  

"O calculo far-se-a em julho atra-
vés do mês da maior di ferença en-
t re a retribuição base e o mês com 
rendimento mais baixo", disse. 

Segundo a ministra, cerca de 

Cerca de 44 mil 
trabalhadores 
estão em regime 
de lay-off 
convencional. 

105 mil empresas acederam ja ao 
lay-o ff si m pl i ficado, abrangendo 
850 mil trabalhadores- num cus-
to de 580 milhões de euros. No 
lay-off tradicional recorreram 
5.000 empresas, chegando a 44 
mil trabalhadt >res. 

Empresas que podem usar 
três meses depois de julho 
Sobreo lay-offsimplificado, a mi-

 

ist ra do Trabalho esclareceu ain-
da que as empresas que ainda não 
tenham esgotado o período de três 
meses de lay-offsimplificadopo-
dem fazê-lo além de 31 de julho,  

apesar de a vigência dclregime ter-
minar nessa data. "Sim. uma em-
presa que tenha solicitado() pedi-
do de lay-off em maio, por exem-
plo, o( >de ter os três meses de lay-
-off", respondeu Ana Mendes Go-
dinho, acrescentando que a lei 
prevê essa possibilidade. 

A ministra discutiu com os 
parceiros sociais as medidas pre-
vistas no Programa de Estabiliza-
ção Económica e Social (l'EES) 
eqtievãoser replamentadas, mas 
não adiantou detalhes, nem co-
mentou propostas de alteração ao 
orçamento suplementar.  ■ Página 60
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Pandemia causada pela covid-19 trouxe para o seio das empresas um novo paradigma relativamente à forma de organizar o trabalho. 

DIREITO DO TRABALHO 

Teletrabalho vai 
obrigar a mexidas 
nas leis laborais 

A
pandemia trouxe, 
como teletrabalho, 
um novo normal 
também à vida das 
empresas, pelo que, 

defendem os advogados especia-
listas nesta área ouvidos pelo Ne-
gócios, será preciso fazer mudan-
ças nas leis laborais, para que se, 
clarifique ou ajuste o regime já 
previsto pelo Código doUabal llo. 

Gonçalo Pinto Ferreira, sócio 
responsável pela área de laborai da 
sociedade de advogados "Felles, re-
corre à experiência dos últimos 
meses para falar numa mudança 
de paradigma, lembrando que 
"passámos de um regime com uti-
lização residual para um modelo 
que agora é visto com potencial de 
permanência, de institucionaliza-
çâo". X.,:.;sitn sendo, frisa o mesmo 
advogado, "o Código cio Trabalho 
terá de acompanhar também a 
crescente importância do teletra-
balho". 

Para Diogo Leol:e Nobre, sócio 
da Miranda, "o recurso ao teletra-
balho passará a ser, mais cio que 
um sucedâneo do trabalho presen-
cial, um mecanismo complemen-
tar, rotativo ou alternativo a este na 
organização cio tempo de traba-
lho". Também por essa razão, en-
tende ser necessário "que se clari-
fique ou ajuste o regime atualmen-
te constante do Código" assim 
como as exigências escri tas do res-
petivo contrato laborai. 

"Não menosprezando c) papel 
do legislador'", Susana Afonso, só-
ciada CMS-RPA,entende, contu-
do, que será importante "regular a 
temática do teletrabalho em sede 
de contratação coletiva". A advo-
gada entende que, "nesse campo 
haverá certamente espaço para,  

densificar os termos en l que as par-
tes podem recorrer ao teletraba-
lho, os períodos especiais de deS-
canso, as despesas em concreto 
que devem ser suportadas pela 
empresa, ou os termos em que se 
pode acordar um regime misto ou 

Especialistas 
consideram 
que o teletrabalho 
veio para ficar. Não 
será um fenómeno 
passageiro. 

parcial" dessa forma de laboração. 
In troduzir alterações no Códi-

go Laborai é algo que parece "ine-
vitável" a Pedro da Quitéria Faria, 
advogado e sócio-coordenador 
deste ramo do direito na socieda-
de Antas da Cunha ECLIA. Por-
quê? "Porque o recurso ao teletra-
balho não se tratará de um fenó-
meno temporário ou passageiro, 
mas efetivamente veio para ficar, 
sendo irreversível", argumenta . 

O advogado defende, contudo, 
que o legislador não deve fazer mu-
danças a "quente", ou seja, "sem 
antes proceder a uma anál isepro-
funda do balanço cia massificação 
desta modalidade". Defende mes-
mo mit' exista "previamente um 
amplo delk ite e rcflexãocom todos 

ISTOCKPHOTO 

os 'players' laborais, antes de se al-
temr a legislação vigente". 

É também essa a ideia de Dio-
go ',cote Nobre, pamquem, ultra-
passadas as I imitações e contin-
gências impostas pela pandemia 
de covid-19, "se justificarão e por-
ventura merecerão consagração 
legislativa algumas situações em 
que, a requerimento cio trabalha-
dor, o teletrabalho possa continuai' 
a ser imposto ao empregador". 

Por outro lado, adianta, "não 
será de descartar também a possi-
bilidade de o empregador, em de-
terminados contextos, poder tam-
bém impor a prestação de telet ra -
bailio como forma complemeillar 
da orga n inção do tempo de t ibz1-
ho".  e 

Mudanças devem 
ser feitas, mas não 
"a quente". Pede-
-se debate amplo 
sobre o recurso 
ao teletrabalho, 
após ultrapassadas 
as limitasões 
e as contmgências 
impostas 
pela pandemia. 

JOÃO MALTEZ 

jmaltez@negocios.pt 
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Especialistas dizem que 
é tempo de revisitar 
o direito à desconexão 

Método continua 
em três situações 

Embora tenha voltado a sujeitar o te-
letrabalho ao regime geral já previsto 
no Código do Trabalho, o Governo man-
teve-o como obrigatório, quando re-
querido pelo trabalhador e sempre que 
as funções em causa o permitam, ex-
plica ao Negócios o advogado de direi-
to do trabalho Diogo Leote Nobre. Es-
tão neste caso os trabalhadores que se 
encontrem abrangidos pelo regime ex-
cecional de proteção de imunodepri-
midos e doentes crónicos - designada-
mente, os doentes cardiovasculares, 
os portadores de doença respiratória 
crónica, os doentes oncológicos e os 
portadores de insuficiência renal. Ne-
cessitam de certificação médica. Indui-
dos estão também os trabalhadores 
com deficiência, com grau de incapaci-
dade igual ou superiora 60%. Por fim, 
e devido à suspensão das atividades le-
tivas e não letivas presenciais, está ain-
da abrangido o trabalhador com filho 
ou outro dependente a cargo menor de 
12 anos, ou, sem limite de idade, com 
deficiência ou doença crónica. 

Já roi alvo devirias iniClativati le-
gislativas, mas nenhuma delas 
passou. Em causa está O direito à 
"desconexão" para os trabalha-
dores fora cio horário laborai, 
unia questão que ganhou fi >Na 
quando o teletrabalho se tomou 
urna realidade para milharesde-
vidoà pandemia da c( >vid- 19. Para 

os especialistas, é tempo de revi - 
sita,. o também designado direi-
to a desligar. 

Embora itã() esteja expresso 
na leijáexisteem Portugal um di-
reito à desconexão, explica Dio-
go Leote Nobre, sóci( >da I\ 1 iran-
dacespecialista em dircitodo tra-
balho. Contudo, i >dependei] te-
mente de eventuais alia acões le-

 

416 
Não será fácil inverter 
uma mentalidade 
[...] que julgue 
negativamente um 
trabalhador não 
contactável nos seus 
períodos de descanso.  

gislativas, o mesmo advogado 
considera que há "grandes difi-
culdades práticas na implemen-
tação cio mesmo.  Porquê? Leote 
Nobre responde: "Desde logo, 
porque, irais do que legal, pro-
bicam é de ordem cult-urar. pelo 
que "não será fácil inverter uma 
mentalidadeque leva a quesc jul-
gue negativamente um trabalha-
dor que não se mantém contac-
tável nos períodos de descanso". 

Em sua opinião, a forma mais 
eficaz de garantir efetivamente 
este direito é convertê-lo numa 
obrigação de desconexão das em-
presas. criando rcsgulamentacãc ) 
que proíba as empresas de utili-
zar tecnologias de infi >ralação e 

Um dos desafios 
do teletrabalho 
é a disciplina [...] 
na clara divisão 
do tempo de trabalho 
e da vida pessoal 
e familiar. 

>municacão à distância duran-
te< >s perí( >dosdedescansodo tra-
balhador ou seja, de enviar e-
-mai Is, sn is ou NVItatsapps oti fa-
=chamadas teleffinicas dt iran-
te esse período". 

Pediu da Qiiitéria Faria. ad 
vogado e sócio da Antas da Cu-
nha 1.,:eija, entende que faz todoo 
sentido ponderar-se sobre este 
direito; "na medida em que se: an-
teeipacom grande probabilidade 
amanutencão massivado teletra-
balho". Lembra ainda que esta 
realidadela existeem outros paí-
ses europeus, e com o advento do 
mesmo, não há notícia de que te-
nha havido decréscimo& 'vodu-
ividade". 

O direito a desligar 
já existe em outros 
países europeus 
[...] e não há notícia 
de que tenha havido 
decréscimo de 
produtividade. 

Já Gonçalo Pinto Ferreira. 
s(">cio responsável pela área dedi-
reito laborai da Telles, entende 
que "um dos (lesai'« >s do telet ra 
bailio é também a discipl ina, para 
empresa e trabalhador, lia clara 
divisão do tempode trabalho eda 
vida pessoal e fitmiliar". Nesse 
contexto, revisilar o tema do di-
reito a desligar "poderá 1 razer 
contributos interessantes'', frisa. 

Susana Afonso, sócia da 
CN I S. reconhece que quando se 
está em tdetraba lho o direito a 
desligar pode ser posto em catisa, 
pelo que faz todo o sentido revi-
sitaresta questão.queem sua opi-
nião "faz sentido densi ficar em 
sede de c( mitra aciic ) colel iva".  ■ 

Quando se está em 
teletrabalho o direito 
a desligar pode ser 
posto em causa, 
pelo que faz todo 
o sentido revisitar 
esta questão. 

e e e 

Governo mantém 
teletrabalho para 
situações de doenças 
crônicas ou em caso 
de incapacidade igual 
ou superior a 60%. 

DIOGO LEOTE NOBRE 
Sócio da Miranda. especialista 
em direito do trabalho  

• Á 

GONÇALO PINTO FERREIRA 
Sócio da Telles, especialista em 
direito do trabalho 

PEDRO DA QUITÉRIA FARIA 
Sócio da Antas da Cunha Ecija, 
especialista direito do trabalho 

SUSANA AFONSO 
Sócia da CMS-RPA, especialista 
em direito do trabalho 
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Défice de 
1,1% conta 

com receita 
que ainda 

não chegou 
Pessimismo do FMI deixa o ministro 
das Finanças isolado nas previsões. 

ECONOMIA 8  e  9 

• .' 
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Reguladores dão almofada 
de 13 mil milhões à banca 
Medidas do Banco de Portugal e BCE ajudam a mitigar impactos da covid-19 I BCP é tão arriscado 
para o sistema como a CGD I Moratórias de crédito podem ser pressão adicional para a banca 
PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

PS propõe mais 
apoios para 
trabalhadores 
independentes 
medida a incluir no orçamento suplementar abre a 
porta à proteção social de advogados e solicitadores. 

ECONOMIA 10 e 11 

TAP vai ter de pagar juro 
mínimo de 3,78% pelo 
empréstimo do Estado 

O chairman da TAP, Miguel Frasquilho, esteve ontem 
no Parlamento, onde contrariou a visão do CEO 
da companhia, Antonoaldo Neves, reconhecendo 
que a estratégia "não foi cumprida" a nivel financeiro. 

EMPRESAS 16 e 17 

Astoria, o navio de cruzeiro 
valioso que se transformou 
numa prisão flutuante 
EMPRESAS 13 e 19 

Bolsa 

Grandes 
investidores 
reforçam 
nos CTT 
MERCADOS 20 e 21 

Teletrabalho 
vai obrigar a 
mexidas nas 
leis laborais 
SUPLEMENTO 1a e 15 

Tecnologia 

Web Summit 
adiada para 
dezembro com 
novo formato 
EMPRESAS k•:' 

• BASF 
We create chemistry CASINOSOLVERDE.PT 

Sr.a REsPonsAvEL....:“.zut: C3R , ÍODEPACRO. 
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Comunidade Israelita aceita melhoria  
de procedimentos para  sefarditas

NUNO FERREIRA SANTOS

José Ruah diz que membros do Governo chegaram a elogiar a lei actual junto de investidores judeus

“Não nos opomos a que o sistema 

seja melhorado, mas não concorda-

mos com alterações à lei” da nacio-

nalidade no que se refere à concessão 

de nacionalidade portuguesa aos 

descendentes de judeus sefarditas 

portugueses, declarou ao PÚBLICO, 

José Ruah, tesoureiro e responsável 

por este assunto na direcção da 

Comunidade Israelita de Lisboa, que 

hoje será ouvido pela comissão par-

lamentar de Assuntos Constitucio-

nais, acompanhado do presidente da 

organização, José Oulman Carp. 

“Solicitámos ser ouvidos em 

comissão parlamentar”, explica José 

Ruah, assumindo que vai manifestar 

a oposição da Comunidade Israelita 

de Lisboa a mexidas na lei no que 

respeita a descendentes de sefardi-

tas portugueses. “A comunidade 

pode perceber que haja incómodo, 

mas é possível melhorar e resolver 

os problemas, melhorando o decre-

to de regulamentação de 2015, em 

vez de mexer na lei de 2013”, defen-

de José Ruah. 

“Estamos convencidíssimos de que 

se pode falar num patamar diferente, 

ao nível do decreto de regulamenta-

ção, e através dele aprovar novos e 

melhores modelos de análise, audi-

torias, outros procedimentos”, insis-

te, admitindo mesmo a possibilidade 

de serem criados mecanismos mais 

apertados que di cultem o processo, 

“incluindo criar um número limite 

de concessões anuais de nacionalida-

de a descendentes de sefarditas por-

tugueses, de modo a dilatar no tempo 

essa atribuição”. Todavia, José Ruah 

é categórico a defender que o cami-

nho é “nunca cortar direitos” aos 

descendentes de sefarditas, “quando 

no mesmo diploma se quer aumentar 

direitos a outros”. 

Em causa está a proposta do grupo 

parlamentar do PS, no âmbito da 

revisão da “Lei 37/81, que foi sujeita 

a alteração em 2013, sendo então 

introduzida a concessão de naciona-

lidade a descendentes de judeus 

sefarditas”. Esta medida “foi votada 

por unanimidade, tendo como prin-

cipal proponente a então deputada 

José Ruah lembra que se trata de 

“processos complexos”, uma vez que 

é preciso “encontrar prova de des-

cendência de 25 gerações”, o que 

signi ca que “é preciso refazer a his-

tória de gente que nasceu em Portu-

gal e que foi pelo mundo fora”. E 

alerta para que “não é a comunidade 

que atribui a nacionalidade, é o 

Ministério da Justiça quem concede 

através das conservatórias”. 

Já sobre a posição do actual Gover-

no em relação a este assunto, José 

Ruah diz que “há uma dualidade de 

critérios”. Depois de “a ex-secretária 

de Estado do Turismo, agora minis-

tra do Trabalho e Segurança Social, 

Ana Mendes Godinho, ter promovi-

do a lei junto de investidores judeus 

e a dizer que a lei era fantástica”, 

José Ruah estranha as actuais posi-

ções do Governo e do PS: “Ouvimos 

com muita atenção o que disse o 

ministro dos Negócios Estrangeiros 

e os deputados, falaram em vistos 

norte-americanos, em milhares de 

descendentes, mas sem dizerem 

como chegaram a essa conclusão.” 

Re ra-se que a ministra da Justiça, 

Francisca Van Dunem, na terça-fei-

ra, ouvida na comissão, defendeu 

que a nova lei deve ter um limite 

temporal de dez anos. 

Centrando as críticas no ministro 

dos Negócios Estrangeiros, José Ruah 

a rma que “o ministro Santos Silva 

falou em estadia nos Estados Unidos 

por parte de descendentes de sefar-

ditas com passaporte português” e 

“disse que a concessão de nacionali-

dade portuguesa nestes casos pode 

vir a criar um problema sobre a esta-

dia nos Estados Unidos”. Mas contra-

põe: “As estatísticas norte-americanas 

mostram o contrário. O grande uxo 

de descendentes de sefarditas nos 

Estados Unidos é de passaporte de 

Israel, que já entram em dobro, e com 

passaporte brasileiro, que é de dez 

vezes mais.” Para concluir que “o fac-

to de ter aumentado a concessão de 

passaporte português a descendentes 

de judeus sefarditas não aumentou as 

entradas nos Estados Unidos”. E 

garante: “Se o ministro Santos Silva 

diz que vai aumentar, as estatísticas 

dizem que não aumentou.” 

José Ruah diz que é preciso “nunca cortar direitos”. Criticando a proposta do PS sobre a Lei da Nacionalidade 
e o discurso do ministro dos Negócios Estrangeiros, comenta que “negócio de milhões são os ‘vistos gold’”

Lei da Nacionalidade
São José Almeida

sao.jose.almeida@publico.pt

do PS Maria de Belém Roseira, e ten-

do recebido a participação activa do 

CDS, liderado por José Ribeiro e Cas-

tro”, frisa José Ruah. 

Já este ano, o grupo parlamentar 

do PS “propôs inicialmente dois anos 

de residência em Portugal” para a 

concessão de nacionalidade a des-

cendentes de sefarditas e, “depois, 

substituiu-o pelo conceito de ligação 

efectiva à comunidade nacional, em 

cima de uma alteração à lei proposta 

pelo PCP para lhos de imigrantes no 

sentido de melhorar o jus solis”, 

explica José Ruah. Ora “o reconheci-

mento de nacionalidade aos descen-

dentes de judeus sefarditas assenta 

no conceito de jus sanguinis”, frisa, 

argumentando que não é apenas a 

Comunidade Israelita de Lisboa que 

se opõe a esta alteração, contra ela 

“também se opõem socialistas como 

Maria de Belém Roseira e Vera Jar-

dim, autores da lei, ou o padre Vítor 

Melícias e o bispo do Porto”. 

Criticando os argumentos que têm 

sido desenvolvidos pelos deputados 

socialistas, entre eles Constança 

Urbano de Sousa, José Ruah garante 

que a concessão de nacionalidade e 

de passaporte português aos des-

cendentes de sefarditas portugueses 

“não é um negócio de milhões”. E 

contrapõe: “Negócio de milhões são 

os ‘vistos gold’ e ninguém está con-

tra — e são publicitados, como nas 

promoções de imobiliárias que, na 

venda de casas, assumem que estas 

são para ‘vistos gold’.” 

“Processos complexos” 
Explicando que os candidatos a este 

procedimento “são pessoas que 

recorrem a advogados portugueses 

para tratar do processo”, José Ruah 

defende: “Não sei quanto os advoga-

dos cobram, mas não serão milhões. 

Não é um negócio. As pessoas que 

trabalham nisto têm de ser remune-

radas. Não é gratuito, mas não é um 

negócio de milhões.” Quanto à cola-

boração que a Comunidade Israelita 

de Lisboa tem dado nestes casos, 

explica que esta instituição, quando 

contactada, “fornece uma lista de 

advogados, de genealogistas e de tra-

dutores o ciais”, mas frisa: “Não 

somos nós que escolhemos.” 

O facto de ter 
aumentado a 
concessão de 
passaporte 
português a 
descendente de 
judeus sefarditas 
não aumentou as 
entradas nos 
Estados Unidos 
José Ruah 
Dirigente da Comunidade 
Israelita de Lisboa
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Política cultural
Isabel Salema

Inquérito da ACT ainda  
está a decorrer, mas haverá 
falsos recibos verdes pelo 
menos entre os assistentes 
de sala e técnicos de palco

isabel.salema@publico.pt

A inspectora-geral da Autoridade para 

as Condições do Trabalho (ACT), Luí-

sa Guimarães, disse ontem no Parla-

mento que, apesar de a acção de 

inspecção na Casa da Música estar 

ainda a decorrer, “foi possível con-

cluir em alguns casos pelo indício da 

existência de trabalho dissimulado”, 

os chamados “falsos recibos verdes”, 

nomeadamente no caso dos assisten-

tes de sala e de técnicos de palco, mas 

não foram identi cados, para já, 

casos desses entre os músicos e ani-

madores musicais. 

A inspectora-geral foi ouvida sobre 

a situação de trabalhadores da Casa 

da Música (CdM) nas comissões par-

lamentares de Trabalho e de Cultura, 

na sequência de um requerimento 

apresentado pelo BE. 

O deputado Eduardo Barroco de 

Melo, PS, disse que essa “cultura labo-

ral” de recorrer a recibos verdes “não 

é de agora” e mostra que a CdM apos-

ta num modelo que é “fomentador de 

trabalho precário”. O deputado enu-

merou uma série de casos do seu 

conhecimento que estariam, ou esti-

veram, nesta situação, como 

“designers grá cos a cumprir oito 

horas de trabalho diário, com cartão 

de acesso, computador da empresa, 

durante cinco anos a trabalhar a reci-

bos verdes”. Em conversa posterior 

com o PÚBLICO, citou “um testemu-

nho particularmente grave de um 

gestor de recursos humanos que 

intentou um processo contra a CdM 

para evitar a prática de contratação 

de prestadores de serviços para cum-

prir funções de necessidade perma-

nente”. Na semana passada, os depu-

tados já tinham ouvido a administra-

ção e um grupo representando os 

precários, na sequência de requeri-

mentos do BE e do PCP. José Pena do 

Amaral, presidente do conselho de 

administração da CdM, garantiu que 

“não existe uma situação de falsos 

recibos verdes” na Casa, e que a ins-

tituição está a “respeitar a lei”. 

O con ito laboral na CdM ganhou 

visibilidade pública a 28 de Abril, 

Inspecção encontra 
“indícios” de falsos 
recibos verdes  
na Casa da Música

quando foi revelado que um grupo de 

92 funcionários e trabalhadores inde-

pendentes tinha subscrito um abaixo-

assinado contestando o modo como 

a instituição tratava os pro ssionais 

com vínculo precário, nomeadamen-

te técnicos de palco, assistentes de 

sala e músicos formadores do serviço 

educativo, e que a pandemia tinha 

deixado sem trabalho. 

Luísa Guimarães disse aos deputa-

dos que a ACT iniciou a “acção ins-

pectiva” em início de Maio, “com o 

foco de veri car se um conjunto de 

situações con guram contrato de 

trabalho dissimulado”. Nessa primei-

ra visita foi obtida “documentação 

para análise”. Numa segunda visita, 

a 16 de Junho, começaram a ouvir um 

“grupo extenso de trabalhadores”.  

A inspectora-geral disse que os tra-

balhadores estão divididos em quatro 

grupos — músicos, animadores e for-

madores musicais; técnicos de palco, 

de luz e som; assistentes de sala; guias 

—, acrescentado que só no segundo e 

terceiro grupo foram encontradas 

falsas situações de recibo verde, mas 

que mesmo em relação a este grupo 

não quanti cado a situação ainda se 

pode alargar porque as diligências 

não terminaram. “Vamos prosseguir 

com audições entre os técnicos e 

assistentes de sala.” Luísa Guimarães 

explicou aos deputados que podem 

daqui ser deduzidos “autos” relativos 

a contra-ordenações laborais contra 

a Casa da Música, ao abrigo do artigo 

15.º do Código de Trabalho. Até à hora 

de fecho, o PÚBLICO não conseguiu 

obter uma reacção da CdM.

Inquérito às condições laborais 
na CdM ainda não terminou Página 65
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Dois juízes em risco de punição 
disciplinar por queixas cruzadas

O presidente da Associação Sindical 

dos Juízes Portugueses (ASJP), Manuel 

Ramos Soares, está a ser alvo de um 

inquérito disciplinar que também 

está a avaliar a eventual violação de 

deveres pro ssionais por parte da 

queixosa, a juíza do Supremo Tribu-

nal de Justiça Clara Sottomayor. Esta 

magistrada tem igualmente a correr 

uma averiguação relacionada com 

comentários que fez no Facebook a 

propósito do homicídio de uma crian-

ça de nove anos, Valentina. 

Essa informação foi recolhida pelo 

PÚBLICO e con rmada pelo Conselho 

Superior da Magistratura (CSM), que 

adianta que o inspector judicial que 

está a dirigir os dois procedimentos é 

o mesmo. O CSM adianta que o des-

fecho do inquérito vai ser discutido 

no plenário do dia 7 de Julho. Tal 

implica que o relatório nal do caso 

já foi concluído, podendo sugerir o 

respectivo arquivamento ou a conver-

são do mesmo num ou em dois pro-

cessos disciplinares. 

Tudo começou com um artigo de 

Manuel Ramos Soares publicado no 

PÚBLICO a 31 de Julho de 2019, intitu-

lado “Militâncias e Justiça”, em que o 

juiz partia do caso da renúncia de 

Clara Sottomayor do Tribunal Cons-

titucional, ocorrida uns dias antes, 

para questionar se era lícito a um 

magistrado envolver-se “activamente 

como militante de causas sociais, 

políticas, ideológicas ou religiosas”. 

Manuel Ramos Soares escrevia que, 

“segundo veio a público”, Clara Sot-

tomayor “ter-se-á recusado a retirar 

do projecto de acórdão sobre a cons-

titucionalidade da lei dos metadados 

uma consideração lateral, com que 

os outros juízes não concordavam, 

que equiparava a violência doméstica 

ao terrorismo”, o que esta veio a des-

mentir publicamente mais tarde. 

Dava ainda o exemplo de Clara Sot-

tomayor, que “de acordo com os jor-

nais (…) assume-se como activista de 

causas feministas”. O presidente da 

ASJP lembrava que a juíza “chegou a 

declarar que ‘infelizmente, em Por-

tugal, não existe uma teoria feminista 

do direito’” e criticava posicionamen-

Presidente da Associação Sindical dos Juízes, Manuel Ramos Soares, e a juíza do Supremo  
Clara Sottomayor não chegaram a um acordo e enfrentam uma decisão no início de Julho

na que os juízes “não podem fazer 

declarações ou comentários públicos 

sobre quaisquer processos judiciais, 

salvo quando autorizados pelo Con-

selho Superior da Magistratura, para 

defesa da honra ou para a realização 

de outro interesse legítimo”. 

No caso de Clara Sottomayor estava 

em causa o facto de ter feito declara-

ções públicas sobre o processo que 

levou à sua renúncia (e que acabou 

por ser declarado inconstitucional), 

após terem sido divulgadas informa-

ções que a juíza considerou porem 

em causa a sua honra e bom-nome. 

O inquérito disciplinar avançou 

após uma tentativa frustrada de con-

ciliar os dois magistrados, uma inicia-

tiva que terá partido do próprio CSM. 

Questionado pelo PÚBLICO sobre 

qual a base legal desta tentativa de 

conciliação, o organismo alegou que 

“por imposição do Estatuto dos 

Magistrados Judiciais, o CSM não 

pode pronunciar-se dado o carácter 

reservado dos processos”. O desfecho do inquérito vai ser decidido a 7 de Julho

O PÚBLICO apurou que não foi pos-

sível chegar a um entendimento por-

que Clara Sottomayor exigiu um pedi-

do de desculpas público do presiden-

te da ASJP e este recusou retratar-se. 

Foi então nomeado um juiz do Supre-

mo para instruir o processo, tendo 

este ouvido os dois visados. Contac-

tados pelo PÚBLICO, tanto Clara Sot-

tomayor como Manuel Ramos Soares 

se recusaram a prestar declarações 

sobre o inquérito disciplinar. 

O caso Valentina 
A juíza do Supremo tem às costas um 

outro procedimento disciplinar, uma 

averiguação, devido a comentários a 

propósito da morte de Valentina, no 

dia em que se soube que o pai e a 

madrasta tinham sido detidos por 

suspeita de terem matado a criança 

de nove anos. 

Em causa estão comentários que fez 

na página do Facebook de uma amiga, 

Dulce Rocha, presidente do Instituto 

de Apoio à Criança. “Isto tem de ser 

investigado até ao m. É preciso saber 

porque decretou o tribunal a guarda 

partilhada!”, indignava-se a juíza, 

pressupondo que alguma informação 

que corria estava correcta, o que veio 

a revelar-se falso. “Já nessa altura 

devia haver relatos de maus tratos 

sofridos em casa do pai. Mas como é 

costume em caso de divórcio, acham 

que a criança é manipulada pela mãe. 

Não a levam a sério”, insurgia-se a juí-

za-conselheira. Admitiu depois incor-

recções: “Agora, o apresentador na 

televisão diz que não estava em guar-

da partilhada, mas que apenas passa-

va algum tempo com o pai. Seja como 

for não se compreende como não 

havia visitas num caso destes. Segura-

mente haveria indícios de violência e 

queixas da criança e da mãe.” 

Apesar de ser ter recusado a pres-

tar declarações ao PÚBLICO, Clara 

Sottomayor enviou um direito de res-

posta à SIC, que noticiou os comen-

tários. Sottomayor argumentou que 

nunca poderia vir a julgar o caso de 

Valentina e justi cou os comentários 

como forma de questionar “o sistema 

de protecção de crianças e jovens”. 

“Agi ao abrigo do meu direito de par-

ticipação cívica como cidadã.”

tos deste tipo. “O juiz militante com 

delidade psicológica a causas sociais 

— sejam elas quais forem — tende a 

distorcer o sentido da lei para a aco-

modar às suas próprias convicções. 

E isso é a negação da Justiça, que tem 

de ser imparcial, objectiva e o mais 

distanciada possível da personalidade 

do juiz”, defendia.  

Clara Sottomayor sentiu-se ofendi-

da e participou ao CSM, que abriu um 

inquérito ao juiz do Tribunal da Rela-

ção do Porto. Este enviou uma comu-

nicação ao CSM dando conta de 

declarações públicas da juíza. 

Se para Clara Sottomayor o texto 

de opinião de Manuel Ramos Soares 

podia signi car uma violação dos 

deveres de reserva, correcção e leal-

dade, para o dirigente da ASJP as 

declarações da juíza podiam violar o 

dever de reserva. Este dever determi-

Justiça
Mariana Oliveira

mariana.oliveira@publico.pt

Clara Sottomayor 
está a ser alvo de 
uma averiguação 
por comentários 
sobre a morte de 
criança de 9 anos

RUI GAUDÊNCIO
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Governo admite voltar ao dever 
cívico de recolhimento em Lisboa
Especialistas Não têm explicações 
para o que se passa em Lisboa e 
rejeitam que seja culpa dos testes 

Mais polícia nas ruas Medidas 
mais duras em 19 freguesias de 
Lisboa, mas todo o país é atingido 

Estratégia muda Tesouro com 
medo de crise da dívida reforça 
almofada Destaque 2 a 4 e p20/21

Clara Sottomayor também é 
alvo do inquérito que avalia 
Manuel Soares p14

O presidente do conselho de 
administração da TAP diz 
que situação é “urgente” p22

Enquanto persistirem as 
barreiras internas, fronteira 
com exterior ca fechada p26

Líder do PCP também 
prefere que se aposte numa 
‘tripla’ sobre a sua saída p10/11

Dois juízes em 
risco de punição 
por queixas 
cruzadas

TAP Frasquilho 
surpreso com 
providência para 
travar ajuda 

UE não reabre 
fronteiras 
externas antes 
de abrir internas

Jerónimo não  
se compromete 
com realização 
do Avante!

ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Bolton 
O fascínio 
de Trump 
pelos 
líderes 
autoritários 
Mundo, 24/25

 Joaquim Azevedo  
“O b-learning devia ficar 
para sempre, mesmo  
sem pandemia” 
Sociedade, 16/17 
 
Lisboa 
Teatro Maria Matos 
reabre com aposta  
para o grande público 
Cultura, 28/29

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.019 • 1,30€ • Quinta-feira, 25 de Junho de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

ISNN-0872-1548

M

Página 67



A68

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 4,86 x 12,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87214812 25-06-2020

Futebol

Sindicato dos 
Jornalistas quer que 
Lage se retracte
O Sindicato dos Jornalistas 
considerou ontem “graves” as 
acusações feitas por Bruno 
Lage aos profissionais da 
comunicação social e solicitou 
ao treinador do Benfica que 
apresente provas ou se 
“retracte publicamente”. Na 
conferência de imprensa, após 
a derrota do Benfica com o 
Santa Clara (4-3), para a I Liga, 
no Estádio da Luz, Bruno Lage 
foi questionado sobre uma 
eventual demissão do cargo 
de treinador dos 
“encarnados”, acabando por 
lançar suspeitas sobre a 
idoneidade dos jornalistas. “Às 
vezes fico a pensar quem é 
que vocês andam a tentar 
promover para entrar no meu 
lugar. Ou até quem é que vos 
anda a pagar alguns almoços, 
jantares ou viagens para entrar 
aqui no meu lugar”, disse. 
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SUPER 
BOCK 
GROUP ' 

Super Bock Group 
O grupo (que detém marcas como Super Bock, Carlsberg, 

Vitalis, Vidago e Água das Pedras, entre outros) vai despedir 

130 trabalhadores. Justificação: "Cenário de recessão previsto 

para o futuro próximo e significativa redução da atividade" 

Autoeuropa 
Comissão de trabalhadores 

fala em 700, todos com 

contratos temporários nas 

várias empresas do 
complexo de Palmela. 

O Grupo Volkswagen 
anunciou que vai enviar 
400 trabalhadores para 

outras fábricas no mundo. 
Justificação: "Estamos em 

baixa de produção e temos 
pessoal em excesso" 

 

 

MARCO ALVES 

 

  

OS iNti-i_VIEROS 
Despedidos pelo vírus 

A pandemia está a devastar setores como os transpores. companhias aéreas. bares. discotecas. bebidas e petrolíferas. 

A laxa de desemprego terá. no mínimo, uma subida de 50% e os despedimentos coletivos já são mais do que em todo o ano passado 

Uber 
Internacional 
Vai despedir 3.700 

trabalhadores no mundo 
(150 pelo menos em 

Portugal). Os motoristas 
não são considerados 

trabalhadores 

da empresa 

HiFly 
A empresa de aviação 

dispensou cerca de 250 
funcionários, que alega 

estarem ainda em 
formação. Denúncias 

na Internet 

TAP 
Os despedimentos 

dependem da conjuntura 
e da capacidade da TAP 
de pagar empréstimo 
de 1.200 milhões de 
euros. O Governo já 

disse que despedimentos 
não são inevitáveis, mas 

empresa tem "dimensão 
superior às necessidades 

que se preveem" 

Lauak 
A empresa francesa 

de componentes para 
a indústria aeronáutica quer 

despedir um terço (233) 
dos trabalhadores que tem 

nas fábricas de Setúbal 
e Grándola, denunciou 

o sindicato 

Gaip 
Vai despedir 200 

pessoas (algumas fora 
de Portugal) ou chegar a 

acordos de pré-reforma 

Inditex 
Ainda não se sabe. A Inditex 

(que inclui Zara, Pull and 
Bear, Massimo Dutti, 

Bershka, Stradivarius, 
Oysho ou Uterqüe ) vai 

fechar 1.200 lojas pequenas 
no mundo. Em Portugal, 

tem 350 lojas e na pandem-

 

ia colocou 4.500 
trabalhadores em lay-off. 
Pela primeira vez, o grupo 

teve prejuízos (409 

milhões) num trimestre 

R.S. 
Fonte SAfrACX:1 
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EFES 
ALTAMENTE 

11111X COS 
Líderes que humilham, que não deixam as pessoas brilhar. 
Chefias autoritárias ou inseguras, que massacram as suas 

equipas... O teletrabalho ameniza ou potencia os abusos? Fomos 
à procura das histórias de quem sofreu sob o seu domínio 

e mostramos como se pode dar a volta por cima 
ROSA RUELA E VÂNIA MAIA 
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"Gritos, gritos, gritos." É desta forma 
que Pedro Pereira, 36 anos, resume 
os seus dias de trabalho nos últimos 
18 anos. O assistente operacional de 
um hospital de Lisboa foi obrigado 
a habituar-se a ouvir a enfermeira-
-chefe a chamar a si e aos seus colegas 
"criados". "Às tantas, já a conhecia pelo 
andar e estava sempre atento para, 
quando ouvisse os seus passos, fugir 
para outro sítio. Se me cruzasse com 
ela, era certo de que ia pôr defeitos no 
meu trabalho", conta. 

Era habitual ser-lhe pedido para 
desempenhar tarefas que não lhe 
competiam ou mesmo para fazer 
recados pessoais. "Uma vez, cheguei 
ao hospital às oito da manhã, ela veio 
ter comigo toda simpática e pediu-me 
para lhe levar os sapatos ao sapateiro, 
porque tinha partido os saltos. Andei 
à procura de um sapateiro pela cida-
de inteira e, quando voltei, ela ainda 
me acusou de ter demorado muito", 
recorda. As ameaças de despedimento 
ou de processos disciplinares eram 
constantes. E o desgaste foi-se acu-
mulando. "Ela chamava-me 'burro', 
mas as outras pessoas elogiavam o 
meu trabalho. Tinha uma boa autoes-
tima fora do hospital, mas lá dentro 
sentia-me espezinhado", confessa. 

Já tinha apresentado várias queixas 
à administração, mas a gota de água 
aconteceu em plena pandemia, quan-
do Pedro Pereira pediu autorização 
para faltar no sentido de acompanhar 
um familiar que ia ser operado. Apesar 
de ter autorização da hierarquia supe-
rior, a enfermeira-chefe quis instau-
rar-lhe um processo disciplinar por 
abandono do posto de trabalho. "O  

que me valeu foi eu ter a autorização 
por escrito", diz, aliviado. 

Transferiram-no para outro ser-
viço e Pedro não podia estar mais 
satisfeito: "Sempre gostei do meu 
emprego, adoro o contacto com os 
doentes, mas era como se carregasse 
300 quilos em cada perna. Agora, saio 
de casa com vontade de trabalhar. É 
muito bom ter, finalmente, um chefe 
que me ouve e que confia na minha 
experiência." 

A advogada Rita Garcia Pereira, 
especialista em Direito do Trabalho, 
distingue dois tipos de chefes tóxicos. 
Os primeiros são os obcecados com os 
resultados, mesmo à custa dos direitos 
dos trabalhadores. Os segundos têm 
"um perfil mais sociopata" e fazem da 
vida dos trabalhadores um inferno. 
"A insegurança pode tornar os chefes 
autocráticos, assim como a inveja", 
afirma. Pelas mãos passam-lhe casos 
de pessoas a quem é dado excesso 
de trabalho ou a quem são retiradas 
funções, a quem são atribuídos ho-
rários inconvenientes ou são elimi-
nados benefícios salariais ou mesmo 
proibidas de serem cumprimentadas 
pelos colegas... 

Rita Garcia Pereira aconselha os 
trabalhadores vítimas destas situa-
ções a manterem um registo escrito 
de tudo o que acontece, imprimindo 

11 200 
QUEIXAS POR ASSÉDIO 

LABORAI 
recebidas pela Autoridade para 
as Condições do Trabalho (ACT), 
no ano passado, vindas do setor 

privado. Já os funcionários 
públicos entregaram 57 

reclamações à Inspeção-Geral 
de Finanças, durante o mesmo 

período 

documentos e escrevendo um diá-
rio factual sobre os acontecimentos. 
Também é fundamental ter provas 
escritas do que se passa: "Tive uma 
cliente que passou mais de um ano 
a enviar diariamente emails à chefia 
a pedir trabalho. O objetivo não era 
ter uma resposta, mas ter o registo 
da situação." 

EM VIAS DE EXTINÇÃO? 
A verdade é que os chefes estão 

sempre num pedestal, porque têm 
um papel de destaque. "Eles dão o 
exemplo e tomam decisões, e nós 
vemos constantemente o que fazem 
bem e mal", lembra a psicóloga or-
ganizacional Inês Lourenço. O pro-
blema é quando estes chefes têm os 
tais comportamentos tóxicos e são 
protegidos, sublinha a coach que olha 
as estruturas hierárquicas como or-
ganizações desatualizadas. "Vivemos 
num VUCA world, um acrónimo saído 
das palavras volatilidade, incerteza, 
complexidade e ambiguidade, em 
inglês. Já não podemos esperar que 
as pessoas aceitem o princípio de que 
`Você é pago para não pensar'. Claro 
que as equipas têm de pensar e de 
forma complexa." 

No mundo em que vivemos, Inês 
Lourenço acredita que os chefes tóxi-
cos estão em vias de extinção. "Hoje, 
queremos equipas superflexíveis e 
multidisciplinares, em que as pessoas 
têm um papel e não uma função", jus-
tifica. "São estruturas mais dinâmicas, 
que respondem bem às mudanças de 
que a empresa vai precisando. Um 
espaço em que ofeedback é constante 
e onde não cabem líderes tóxicos." 

Sandrine Veríssimo, diretora re-
gional de Lisboa do grupo de recru-
tamento Hays, sente sobretudo que as 
novas gerações são menos permeáveis 
a terem de lidar com este tipo de che-
fias. "São pessoas que, se não estão 
bem, ou saem da organização ou ex-
põem frontalmente o seu desagrado." 

Fazemos figas para que a sua extin-
ção esteja para breve quando ouvimos 
Fernando Neves de Almeida dizer que 
existem "verdadeiros psicopatas" na 
gestão. "Até podem parecer bons líde-
res, porque tendem a ser pessoas en-
cantadoras e ambiciosas, e, no limite, 
fica-se com a ideia de que têm vocação 
para aquilo", observa o diretor-geral 
em Portugal da Boyden, empresa es-
pecializada em headhunting. 

Mas não têm. E, a começar, porque 
não pensam nos outros nem olham a 
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SAUDÁVEL SINAIS DE UM CHEFE POUCO 
Todas as pessoas erram, mas a frequência, a duração e a intensidade de alguns comportamentos tóxicos indicam 
que algo vai mal numa liderança. Porque ninguém quer um chefe que sistematicamente age como aqui descrevemos 

1 

NÃO SABE OUVIR 
Só ouve aquilo que lhe 
interessa ou revela 
grande dificuldade 
em fazê-lo. Ignora, 
interrompe, não deixa 
responder, fazendo com 
que o interlocutor se 
sinta completamente 
desprezado. 

4 

NÃO HESITA 
EM HUMILHAR 
Dá apenas feedback 
negativo e — pior — à frente 
de outras pessoas. Há 
quem argumente que "é 
para aprenderem", um tipo 
de justificação que eterniza 
esse comportamento. 

w 

2 

NÃO DÁ O EXEMPLO 
Tem uma noção muito 
própria de moralidade — o 
que vale para ele não vale 
para os outros. Marca 
reuniões para as 8h da 
manhã, mas só chega às 
9h30, como se não fosse 
nada. 

5 

NÃO CUMPRE 
A PALAVRA 
Dá o dito por não dito. Pode, 
inclusive, mentir para levar 
avante os seus propósitos. 
Não é por acaso que muitas 
das suas ordens são dadas 
oralmente — para não 
existirem provas. 

3 

NÃO DÁ AUTONOMIA 
Vê a iniciativa como 
uma ameaça ou mesmo 
como um desafio à sua 
autoridade. Não respeita 
as capacidades das 
pessoas, partindo do 
princípio de que elas não 
são capazes de evoluir. 

6 

NÃO DEIXA BRILHAR 
Estereotipa as pessoas, 
como se as colocasse 
em caixinhas. Não sabe 
ensiná-las nem as 
motiva a serem 
melhores. E não atribui 
os louros de algo que foi 
feito por um elemento 
da sua equipa. 

1 —6b 

7 8 9 

USA O CHICOTE DESCARTA CULPAS NÃO REVELA EMPATIA 
Institui um ambiente Não assume Os sentimentos, as emoções 
de terror, minando as responsabilidades. e as necessidades dos outros 
interações da equipa. "Um por todos e todos não lhe interessam. Vê as 
Como se trata de uma por um", neste caso, tem dificuldades pessoais dos seus 
relação desigual, as uma leitura dicotómica subordinados como uma mera 
pessoas não têm muitas — se algo correu bem, o desculpa para justificar um 
ferramentas para se mérito é todo seu; se algo fracasso. Não é capaz de se pôr 
libertar desse medo. correu mal, a culpa é só no lugar do outro porque 

dos outros. pura e simplesmente não 
quer saber da sua existência. 

10 

É CONTROLADOR 
Desconfia do subordinado e 
acredita que tem como função 
vigiá-lo e puni-lo. Não respeita o 
seu tempo de lazer, muitas vezes 
porque ele próprio não sabe 
planear as atividades. 

   

12 

   

 

11 

    

      

TEM PREFERIDOS 
Não tem nenhuma equidade 
interna. Revela grande 
ambivalência na forma como 
trata as várias pessoas da 
sua equipa, fazendo com que 
algumas não se apercebam 
da sua toxicidade. 

NÃO TENTA MUDAR 
Mesmo que tenha capacidade 
para o fazer, não tenta mudar 
os seus comportamentos — nem 
sequer pensa nessa hipótese. 
É orientado para objetivos 
individuais e não olha a meios 
para atingir os seus fins. 

 

     

ri 
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im 
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meios para atingir os seus fins, nota 
este especialista em recrutamento e 
autor de Psicologia para Gerentes e 
A Arte de Gerir Pessoas, para quem 
a pior maneira de causar danos num 
trabalhador é através da humilhação. 
Logo a seguir vem a incapacidade de 
ouvir, não saber ensinar a equipa, 
ver defeitos em tudo, nunca elogiar, 
ser altamente controlador e não res-
peitar o tempo de lazer. "Estas serão 
as mais graves, mas a lista continua", 
alerta (ver caixa 12 Sinais de um Chefe 
Pouco Saudável). 

Sempre que tem à sua frente um 
candidato a um lugar de chefia, este 
headhunter procura avaliar a sua 
inteligência emocional. "Tenho de 
perceber se é capaz de conduzir um 
conjunto de pessoas motivadas para 
fazerem alguma coisa", explica, "por-
que uma equipa que gosta de quem a 
lidera é mais produtiva". 

Pelo contrário, um chefe tóxico 
enlouquece as pessoas com quem 
trabalha "ou leva-as a pôr as cordinhas 
nos sapatos", acredita Fernando Neves 
de Almeida. "Não vão conseguir mu-
dá-lo e, a médio ou longo prazo, ele 
dá cabo da saúde mental delas. Podem 
confrontá-lo e tentar pô-lo em causa, 
mas não é muito provável um chefe 
ser 'queimado' por colaboradores." 

"QUERO, POSSO E MANDO" 
Durante o pico da pandemia provocada 
pela Covid-19, todos os funcionários 
da empresa onde trabalha Sofia, 35 
anos, foram para casa em regime de 
teletrabalho, exceto uma trabalhadora. 
"Fui sozinha para o escritório dias se-
guidos", conta a secretária administra-
tiva que teria todas as condições para 
desempenhar as suas funções em casa. 
Chegou a enviar um email ao patrão 
a perguntar-lhe se a sua vida, e a dos 
seus familiares, valeria menos do que 
a dos restantes empregados, mas nada 
o demoveu. "Ao menos ele não estava 
lá", sublinha. Há quatro anos que Sofia 
tem este emprego. Ao fim de seis me-
ses, o patrão começou a revelar o perfil 
que, agora, não tem dificuldade em 
atribuir-lhe: "Sente-se inferiorizado 
porque qualquer um dos funcionários 
tem mais formação do que ele, e isso 
torna-o prepotente, agressivo e mal-
-educado. É um frustrado", remata. 

A relação agudizou-se quando So-
fia engravidou do primeiro filho, há 
três anos, o que não terá agradado ao 
dono da empresa. Quando regressou 
ao trabalho, depois de ter dado à luz, 

SAIBA COMO SE PROTEGER 

À LUZ DA LEI 

O Código do Trabalho prevê 
vários mecanismos de defesa 
dos trabalhadores vítimas 
de abusos laborais 

PROIBIÇÃO DE ASSÉDIO 
Seja moral ou sexual, o assédio está 
expressamente proibido na legislação. 
Nele incluem-se comportamentos com 
oobjetivo de "perturbar ou constranger 
a pessoa, afetar a sua dignidade, ou 
de lhe criar um ambiente intimidativo, 
hostil, degradante, humilhante ou 
desestabilizador". Quando conseguem 
prová-lo, os trabalhadores têm direito a 
ser indemnizados. 

LIMITAÇÃO DE HORAS 
EXTRAORDINÁRIAS 
Não pode ser exigido aos funcionários 
que se mantenham permanentemente 
ligados. De acordo com o Artigo 
228g do Código do Trabalho, não é 
permitido realizar mais de duas horas 
extraordinárias num dia normal de 
trabalho. O limite máximo do trabalho 
suplementar admissível, previsto em 
alguns contratos coletivos, é de 200 
horas extras anuais. 

ORGANIZAÇÃO DO TELETRABALHO 
Devido à pandemia, muitas empresas 
estão a incluir nos contratos a 
possibilidade de prestação de 
teletrabalho. A legislação salvaguarda 
que os trabalhadores mantêm os 
mesmos direitos e deveres nesta 
modalidade. 

ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES 
Os trabalhadores só podem mudar 
para uma categoria profissional 
inferior se estiverem de acordo com 
oempregador. Uma forma habitual 
de assédio é a atribuição de funções 
que não estão ao nível da formação do 
trabalhador ou mesmo a retirada de 
qualquer tarefa. 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
Se o empregador propõe a cessação 
do contrato, sem justa causa, o 
trabalhador tem o direito de recusar. 
Por outro lado, caso não concorde 
com os motivos invocados para o 
seu despedimento, pode impugnar a 
decisão em tribunal. Também pode ser 
o trabalhadora invocar justa causa, por 
exemplo, devido a assédio. 

7 

recusou-lhe o pagamento do subsídio 
de férias por ter estado de licença 
de maternidade. "Disse-lhe que me 
tinha informado e que sabia que eu 
tinha direito. Enviei-lhe os artigos 
todos que mostravam isso", recor-
da. Só receberia o subsídio que lhe 
era devido seis meses depois. E veio 
acompanhado de uma ameaça: "Não 
tentes medir forças comigo. Não tens 
noção do que sou capaz." 

Recentemente, contou ao patrão 
que está grávida do segundo filho. 
"Outra vez?", foi a reação. Depois do 
nascimento do bebé, está decidida a 
procurar outro emprego. "Isto assim 
não é vida." 

Filipa Costa, dirigente do CESP 
— Sindicato dos Trabalhadores do 
Comércio, Escritórios e Serviços de 
Portugal, denuncia a pressão exer-
cida sobre as mães trabalhadoras. "A 
gravidez devia ser motivo de alegria 
também no local de trabalho, mas 
muitas vezes não é assim. Até as idas 
às consultas são dificultadas." 

Depois de o bebé nascer, os pro-
blemas mantêm-se: "Se alguém não 
puder fazer mais uma hora, porque 
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COMO SE TORNAR UM CHEFE MELHOR 

Para a psicóloga organizacional Inês Lourenço, devemos começar 
por fazer o trabalho de casa - ou seja, olharmos para nós próprios 
antes de olharmos para os outros 

AUTOCONHECER-SE 
Deve tomar consciência da 
forma como se comporta. 
Olhar-se através dos olhos 
dos outros e trabalhar a 
inteligência emocional, 
nomeadamente aprender o 
autocontrolo. 

TER EMPATIA 
Tudo começa por 
saber pôr-se na pele 
do outro. Precisamos 
de ter empatia para 
conseguirmos gerir 
emoções positivas e 
motivar os colaboradores. 

LIDERANÇA COMPASSIVA 
É importante perceber 
que, por vezes, os 
comportamentos das 
pessoas não são os 

melhores. E ajudar a 
orientar para um bom 
caminho (seja para elas 
próprias, seja para a 
empresa). 

ESCOLHER O MOMENTO 
O feedback deve ser dado 
aos colaboradores na 
altura certa. Nunca pode 
ser feito à frente de toda a 
gente. 

AJUDAR A CRESCER 
O desenvolvimento da 
equipa tem de estar 
nas suas preocupações. 
Deve criar contextos de 
aprendizagem para as 
pessoas poderem evoluir 
e sentirem-se felizes e 
úteis. 

DAR O EXEMPLO 
Tem sempre de fazer o 
mesmo que pede aos seus 
colaboradores, ao nível dos 
valores. No fundo, estamos 
a falar de "liderança 
autêntica". 

SER UM LÍDER COACH 
É importante acreditar que 
as pessoas podem mudar, 
elas próprias. E dar-lhes 
ferramentas para que 
consigam fazê-lo. 

VALORIZAR A 
DIVERSIDADE 
Não deve querer apenas 
pessoas iguais a si. 
As diferenças só nos 
enriquecem, sobretudo 
numa interação laboral 
mais criativa. 

ALÉM DE GRITAR 
MUITO, A CHEFE 
DE PEDRO 
PEDIA-LHE PARA 
FAZER RECADOS 
PESSOAIS, COMO 
LEVAR-LHE OS 
SAPATOS AO 
SAPATEIRO 
PORQUE TINHA 
PARTIDO 
OS SALTOS 

tem de ir buscar os filhos à escola, 
acaba por ser prejudicado." A pan-
demia também trouxe complicações. 
"Não houve respeito nenhum. Alte-
raram-se horários, sem dizer nada, 
indo ao encontro do perfil do 'quero, 
posso e mando'." 

TRABALHO A TODA A HORA 
À partida, Ana Loya, psicóloga das 
organizações e especialista de recur-
sos humanos da The Key Talent, não 
conta com a hipótese de um chefe tó-
xico deixar de o ser. "Qualquer pessoa 
pode dar-nos um grito ou irritar-nos 
um dia, mas aqui tem que ver com a 
frequência, a duração e a intensidade 
— é o padrão da relação", lembra. 

Dos quase 30 anos que passou a 
entrevistar pessoas, Ana Loya recorda 
que habitualmente elas não queriam 
sair das empresas. Só trocavam de 
emprego para se livrarem de um líder 
nocivo. "A maior parte das vezes, não 
há saída. Porque é que as pessoas se 
divorciam? Porque o casamento se 
tornou um inferno", compara. 

Quando a pessoa-alvo está bem 
noutros aspetos da sua vida e tem 
recursos psicológicos estruturados, a 
toxicidade não chega a "entrar", nota 
a mesma especialista. "Mas, de um 
modo geral, é muito difícil lidar com 
um chefe tóxico, porque faz a pessoa 
sentir-se mal todos os dias e com 
intensidade, e ela entra em burnout, 
fica esgotada pela toxicidade." 

O regime de teletrabalho, adotado 
por milhares de pessoas por causa da 
pandemia, também pode ter servido 
para muitas delas tomarem a decisão 
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O CHEFE IDEAL DOS PORTUGUESES 
Estudo aponta as características que mais valorizamos num líder 

Para a maioria, 
a expressão "chefe ideal" 

é sinónimo de 

COMPREENSIVO 

RESPEITADOR 

LÍDER 

SIMPÁTICO 

COMPETENTE 

Uma minoria 
respondeu 

BONDOSO 

NÃO EXISTE 

DIÁLOGO 

CHATO 

DEMOCRÁTICO 

Outras 
palavras que vêm 

de imediato à cabeça 

JUSTO 

AMIGO 

RESPONSÁVEL 

MOTIVADOR 

ORGANIZADO 

Os inquiridos que desempenham eles próprios cargos de chefia apontam 
exatamente as mesmas características avançadas pelos restantes trabalhadores 

As pessoas 
nascidas 

entre 1928 e 1945 
(Silent 

Generation) 
valorizam um chefe 

compreensivo e 
respeitador 

Os Baby Boomers 
(1946-1964) 

querem-no 
respeitador, 

líder, competente 
e simpático 

A X Generation 
(1965-1980) 
começa por 
responder 

"compreensivo" e 
só depois refere 

que também deve 
ser respeitador, 

líder e competente 

Os Millennials 
(1981 e 2001) 

seguem a 
geração anterior, 
mas destacam 
a simpatia em 

detrimento 
da competência 

FONTE Como é o Chefe Ideal? 
Um Estudo Sobre o sua Representação Social em Portugueses, de Lisete Mónico, Leonor Pais, Inês Pratas 
e Nuno Rebelo dos Santos, Revista da Associação Portuguesa de Psicologia, 2019 

de deixar o emprego, aventa a psicólo-
ga. "Nalguns casos, a distância tornou 
a relação mais fácil, mas vi pessoas a 
serem ainda mais massacradas, com 
solicitações a toda a hora." 

"O ideal é ser graxista", diz, desilu-
dido, o engenheiro do ambiente que 
prefere que lhe chamemos António 
por temer represálias. Este técnico 
superior da Função Pública de 40 
anos afirma que tem sido recorrente, 
ao longo da sua carreira, cruzar-se 
com chefias que "não têm mérito 
para o cargo" e que, por causa das 
suas inseguranças, se tornam agres-
sivas. "Na Função Pública, este é um 
problema generalizado, porque a 
meritocracia nem sempre funciona", 
denuncia. "Quando um trabalhador 
dá uma sugestão, muitas vezes ela é 
vista como uma crítica e não como um 
contributo", lamenta, antes de acres-
centar: "Quanto mais competente é 
uma pessoa, mais é vista como uma 
ameaça e acaba prejudicada." 

O secretário-geral da Federação de 
Sindicatos da Administração Pública 
(FESAP), José Abraão, identifica um 
grave problema: "Os chefes tóxicos, 
muitas vezes, têm uma grande pro-
teção política, daí defendermos a 
crescente despolitização dos cargos", 
afirma. 

Atualmente, António tem o que 
chama "chefe neutro", mas, durante a 
pandemia, deu por si a trabalhar mais 
horas do que o habitual no regime de 
teletrabalho: "Inicialmente, a chefia 
queria que toda a gente se adaptasse 
ao horário que mais lhe convinha, que 
era à tarde e à noite, esquecendo-se 
de que as pessoas trabalham até às 
seis da tarde... Dei por mim a ir ver o 
email a meio da noite." 

AUTONOMIA E PRODUTIVIDADE 
Ainda antes da imposição da quarente-
na, já Sandrine Veríssimo, da Hays, sabia 
de cor que gerir equipas remotamente 
pede alguns cuidados. Se, por um lado, 
é preciso dar um sentido de autonomia 
aos trabalhadores, por outro deve-se 
garantir que eles estão satisfeitos e são 
produtivos, escreveu num artigo que 
partilhou em meados de março. 

Para começar, é preciso delegar ao 
máximo e confiar que os colaborado-
res vão saber gerir o tempo da melhor 
forma, lembrou esta especialista em 
recursos humanos. Depois, deve-se 
assegurar que a informação circula 
facilmente e em ambos os sentidos, 
nomeadamente com a ajuda de pla-
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taformas online, sem que as conver-
sas se restrinjam ao negócio. "Tente 
conversar sobre eventos locais, ou 
sobre os interesses pessoais", suge-
riu. "Conhecer as suas equipas ao 
nível pessoal é importante para de-
senvolver uma relação que contribui 
invariavelmente para graus mais ele-
vados de satisfação profissional e de 
produtividade." 

Por fim, Sandrine Veríssimo dei-
xou uma última dica preciosa, "um 
pormenor e talvez óbvio", diz, "mas 
que não pode ser esquecido" quando 
se agendam chamadas. "Marque as 
reuniões virtuais para uma hora que 
seja conveniente para as duas partes", 
aconselhou. 

Parece uma dica desnecessária, 
mas nos últimos meses teria sido 
útil a Mariana Silva, técnica superior 
numa câmara da Grande Lisboa, a 
quem trocámos o nome para garantir 
a confidencialidade. "O teletrabalho 
realçou uma característica da minha 
chefe que sempre deu comigo em 
doida: ela está constantemente 'ligada' 
e parte do princípio de que nós tam-
bém estamos." Uma vez à distância, as 
mensagens por WhatsApp multipli-
caram-se, conta, "e a qualquer hora". 

A falta de respeito pelo tempo de 
lazer acabou por ajudar Mariana a to-
mar a decisão de pedir para mudar de 
departamento. E, agora que está a uns 
dias de regressar ao trabalho presen-
cial, não tem dificuldade em apontar 
duas outras características tóxicas da 
chefe anterior: "Além de ser muito 
desorganizada, não sabia ouvir. Fazia 
uma pergunta, mas a meio da resposta 
já se punha a olhar para o telefone ou 
mesmo a atender uma chamada." 

A CONVERSAR É QUE 
NOS ENTENDEMOS? 
"A maior parte das pessoas pensa que 
a sua chefia direta é intocável, mas não 
é verdade. Há sempre um superior", 
defende Danilo Moreira, 43 anos, 
presidente do Sindicato dos Trabalha-
dores de Call Center. "Tento sempre 
resolver as questões diretamente com 
a pessoa em causa, mas, quando não é 
possível, vou subindo na hierarquia", 
explica. Ao longo dos 14 anos a que 
está ligado à profissão, expôs vários 
problemas aos recursos humanos ou 
à administração das empresas onde 
trabalhava. "Nas cinco vezes em que 
isso aconteceu, todas as situações se 
resolveram. Inicialmente, o ambiente 
não ficou muito bom, mas a situação 
anterior era ainda pior. Passado algum 
tempo, o trabalho começou efetiva-
mente a funcionar melhor", garante. 

Danilo Moreira já conheceu chefes 
que não partilhavam informações 
com os subordinados que identifi-

 

QUANDO SOFIA 
CONTOU AO 
PATRÃO QUE 
ESTÁ GRÁVIDA DO 
SEGUNDO FILHO, 
A REAÇÃO FOI: 
"OUTRA VEZ?". 
DURANTE O 
CONFINAMENTO, 
FOI A ÚNICA 
FUNCIONÁRIA 
QUE NÃO FOI 
COLOCADA EM 
TELETRABALHO 

cavam como potenciais adversários 
numa promoção ou que respondiam 
sempre torto aos funcionários que 
colocavam alguma dúvida. Resultado: 
"Os elementos da equipa só pediam 
ajuda em último recurso e o trabalho 
corria pior." 

Também está familiarizado com 
as chefias obcecadas pelos objetivos. 
"Há uma tendência para exigir resul-
tados, sem se investir na formação das 
pessoas. É querer fazer omeletes em 
ovos", sintetiza. O sindicalista deixa 
alguns conselhos para lidar com os 
elementos perturbadores no local 
de trabalho: "É fundamental manter 
a calma para não perder a razão. Eu 
tento respirar fundo e, às vezes, só 
abordo a situação no dia seguinte a 
ter acontecido." 

A advogada Madalena Januário, 
com duas décadas de experiência na 
área do Direito do Trabalho, não he-
sita em dizer que "os mecanismos de 
defesa dos trabalhadores são muito 
poucos". Uma estratégia habitual dos 
assediadores é atribuir tarefas impos-
síveis de cumprir para que a pessoa 
se sinta incompetente e também seja 
vista dessa forma pelos colegas. Ou, 
pelo contrário, não atribuir quaisquer 
funções. "Hoje, procura-se que as em-
presas tenham códigos internos que 
previnam estas situações e mecanis-
mos que permitam aos trabalhadores 
fazerem queixa, sem sofrerem repre-
sálias. O ideal é que sejam entidades 
externas a avaliarem as situações, mas 
isso implica investimento, claro", nota. 

A missão da advogada passa, mui-
tas vezes, por conseguir provas que 
tornem os abusos visíveis. As con-
versas por escrito ganham, por isso, 
especialmente relevância. Quando o 
desfecho é favorável para o traba-
lhador, há lugar a indemnização. "A 
jurisprudência ainda é muito caute-
losa nos valores. Tenho pessoas que 
passaram anos voltadas para uma 
parede e que receberam 10 ou 20 mil 
euros, mas conheço o caso de um 
funcionário bancário que recebeu 100 
mil", contabiliza. 

O teletrabalho, acredita, poderá 
ter aligeirado muitas situações. "Não 
é tão fácil praticar assédio por escri-
to ou por videoconferência, mas a 
distância não impede que se peçam 
novas tarefas de duas em duas horas. 
O teletrabalho talvez seja mais eficaz 
a prevenir situações tóxicas do que a 
alterar as que já existem", conclui. PI 
visao@visao.pt 
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Cristina Roldão /socoogaeatv. 
Foram estruturas políticas, 

religiosas e culturais que 
instituíram a noção de que 
existem povos superiores 
a outros. E muito difícil apagar 
esta ideia, porque ela opera 
ao nível do inconsciente 

ALEXANDRA CORREIA  LUÍS BARRA 
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Cristina Roldão, 40 anos, é professora 
na Escola Superior de Educação de 
Setúbal. Doutorada em Sociologia pelo 
ISCTE, é investigadora no Centro de 
Investigação e Estudos de Sociologia 
(CIES) e dedica-se ao estudo das ques-
tões relacionadas com os afrodescen-
dentes e as desigualdades na Educação, 
a juventude e os bairros de realoja-
mento. Fomos ouvi-la a propósito do 
debate sobre o racismo em Portugal. 
Portugal é um país racista? 
Como é que se pode dizer que Portugal 
não é racista quando tudo na História 
nos mostra uma dificuldade enorme de 
lidar com o outro que é negro? 
Podemos dizer isso de todo um País? 
Não estamos a generalizar, sendo 
justamente a generalização uma 
arma do racismo? 
Estamos a falar de políticas de Estado, 
de padrões dominantes e de rela-
ções económicas. Quando se diz que 
Portugal é racista, não se está a dizer 
que cada um dos portugueses o é, mas 
que há uma matriz dominante que faz 
com que isso aconteça. Vou dar um 
exemplo: como é que nos manuais de 
História não há uma única referência 
à população cigana que está há 500 
anos em Portugal? Os portugueses têm 
muitas costelas ciganas e até o fado tem 
origem cigana, mas isto nunca é con-
tado. E estes silêncios não são acasos; 
são decisões políticas de como narrar 
a nação. 
Mas há dados estatísticos 
que o comprovem? 
Sim, há dados como os estudos do 
European Social Survey. Os portugueses 
estão entre os povos europeus que mais 
acreditam que existem raças natural-
mente superiores a outras, ou que exis-
tem grupos culturalmente superiores 
— isto na ordem dos 50, 60 por cento. 
Vemos como a extrema-direta está a 
avançar, e as pessoas não se tornaram 
racistas agora porque houve manifesta-
ções antirracistas, como diz Rui Rio. 

Quais são as causas deste racismo? 
Ignorância? Ódio? 
E um passado colonial que está na 
nossa memória e que perdura, porque 
não temos medidas ativas para o 
desconstruir. Há um imaginário de que 
determinados grupos são subalternos. 
Não se trata de ignorância, porque 
somos mais racistas exatamente com os 
grupos com quem temos proximidade 
histórica, como os brasileiros, as pessoas 
de origem africana ou a população 
cigana. Porque não há racismo com os 
finlandeses, com quem temos muito 
menos História comum? Porque não é 
uma questão de não conhecer o outro, 
tem que ver com hierarquias raciais que 
se estabeleceram historicamente e que 
durante séculos foram legitimadas por 
grandes instituições da Ciência, da Igreja 
e da Política. 
O racismo não é maior entre pessoas 
com baixa escolaridade? 
Talvez essas pessoas tenham me-
nos ferramentas de sofisticação para 
ocultar o seu racismo, enquanto outros 
dominam mais a linguagem e a auto-
censura. Mas há momentos em que a 
coisa vem ao de cima, escapa. 
O que pensa quando vê lideres 
políticos como Rui Rio ou Jerónimo 
de Sousa a negar ou a minimizar a 
existência de racismo em Portugal? 
É a tese do negacionismo com maçãs 
podres. Existe o negacionismo total, 
que é a versão do Chega: Portugal não 
tem racismo. E há a tese de que, gene-
ricamente, não há racismo, não há nada 
para resolver, mas existe um caso ou 
outro. O PSD, que até tem uma matriz 
católica, faz uma guinada à direita para 
não perder votos para o CDS e para o 
Chega. Já a Iniciativa Liberal tem outra 
posição, que é: capitalist lives matter, 
ou seja, diz que há discriminação com 
os empresários. [risos] 
E o PCP? 
É muito dececionante. Os comunis-
tas acham que esta agenda é do tipo 
identitária e típica do Bloco de Esquer-
da e do Livre, e sempre fizeram esta 
distinção de que a classe é o elemento 
fundamental — que isto são divisões da 
classe operária e que a classe operária 
tem de estar unida. O PCP tem uma 
base de apoio conservadora e também 
não fez um trabalho de consciencia-
lização do seu eleitorado. Há muito 
racismo na cintura industrial. Se o PCP 
não o vê, pode ao menos olhar para os 
estudos que mostram desigualdades 
enormes na Educação, no Emprego, na 
Justiça e na Habitação. 

Faz sentido criar um partido 
de afrodescendentes? 
Não sei responder a isso. A designação 
de "política identitária" serve, neste 
momento, para retirar valor. É óbvio 
que o racismo em Portugal não é só 
uma questão cultural, de identidade. 
Quando dizemos que os bairros de 
realojamento da periferia de Lisboa 
sofrem violência policial, não é uma 
questão identitária, é uma questão de 
justiça. Quando dizemos que a maior 
parte das pessoas negras trabalha no 
setor das limpezas e da construção 
civil, não é uma questão de identidade, 
mas de justiça redistributiva. O sufixo 
identitário tem sido usado para desviar 
o nosso olhar. Foi o que aconteceu com 
a manifestação de 6 de junho. Era uma 
manifestação sobre violência policial e 
racismo, mas o debate transformou-se 
numa questão culturalista do Padre 
António Vieira e da identidade nacio-
nal. É um grande debate que temos de 
fazer, mas ele não pode estar dissocia-
do das nossas vidas. 
Porque é que as pessoas aderem 
ao tipo de discurso do Chega? 
O Chega, de alguma forma, segue uma 
política e uma estratégia muito pare-
cidas como o que temos com Donald 
Trump ou Bolsonaro: a sua base são 
os destituídos da globalização, aqueles 
que chegaram a ter uma vida melhor 
e a perderam; não são os que nunca a 
tiveram, como os negros ou os ciganos. 
Falamos de população retornada, do 
pequeno comerciante que foi engolido 
pelas grandes corporações económicas, 
e de segmentos de funcionários públicos 
que viram a sua profissão desvalorizada 
a partir de 2008. Sentem-se impotentes 
face à complexidade da política atual 
e querem "voltar à ordem". Mas é uma 
ficção. O Chega quer acabar com o 
Estado-providência, que permitiu que os 
filhos dessa gente chegassem ao Ensino 
Superior, por exemplo. 
Como foi a sua experiência na escola 
quando chegou a altura de aprender 
sobre os Descobrimentos? 
Na altura, claro que me apercebia 
quando se começava a falar das questões 
da escravatura en passant; era ouro, 
borracha, café e escravos... E a maneira 
como se representava África deixava-me 
desconfortável, porque o pressuposto 
era que aquela aula estava a ser dada 
para portugueses brancos, aquilo era 
a história deles, não era a minha; eu 
estava do outro lado. Julgo que isso é 
algo que muitos jovens negros sentem e 
espero que cada vez mais jovens brancos 
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também, ao perceberem que não podem 
continuar a glorificar o passado colonial. 
Não se trata de deixar de se falar; trata-
-se de falar sobre o que realmente acon-
teceu e as consequências na atualidade. 
Muitos professores de História dizem 
que precisamos de conhecer o passado 
para compreender o presente — é isso 
mesmo. Se olharmos para as desigual-
dades do mundo atual, para uma glo-
balização que é muito mais de mercado 
do que de circulação livre de pessoas, as 
crises dos refugiados, as migrações das 
pessoas dos países do Sul para o Norte, 
tudo isso são as ramificações diretas da 
história colonial. E isto nunca é explica-
do desta forma articulada. Os livros de 
História falam do Apartheid na África 
do Sul como exemplo de um racismo 
brutal, e está certo; falam do nazismo e 
do Holocausto, certo; falam do movi-
mento dos diretos civis, certíssimo; mas 
o colonialismo português não é associa-
do ao racismo. E esses recortes dizem 
muito sobre o que está por contar na 
História de Portugal. 
Falta descolonizar as mentes? 
O 25 de Abril tinha isso como um dos 
objetivos, mas ficou por fazer. Toda a 
História atlântica com África e com o 
Brasil, com o tráfico de escravos, desa-
parece, tudo se apaga. Mas, em termos 
históricos, o colonialismo foi hoje de 
manhã. No estatuto do indigenato, 
em vigor até aos anos 60, definem-se 
três grandes grupos: os civilizados (a 
população branca); a população indígena 
(a maior parte da população negra); e 
depois os assimilados (famílias mestiças 
ou da pequena e alta burguesia negras, 
para quem era preciso criar uma distin-
ção, mas nunca igualdade). Este estatuto 
ajuda-nos a perceber como o racismo à 
portuguesa funciona: a ideia de que, se 
te portares bem, se não fizeres críti-
cas e aderires por completo à cultura 
dominante, nós deixamos-te estar aqui 
ao lado, não acima. Está tudo bem, se 
abandonares toda a tua cultura. Quem 
não cabe dentro da categoria de assi-
milado é considerado um vândalo, um 
arrogante, um ingrato, um incivilizado. 
Esta matriz continua muito presente. 
O que responde quando lhe dizem 
que o colonialismo português foi 
mais suave? 
É preciso não esquecer que dos 12 
milhões de pessoas que estão contabi-
lizadas como tendo sido escravizadas e 
traficadas no espaço atlântico, mais de 
40% foram-no pelos portugueses. Isto 
não é para culpabilizar; é para reco-
nhecer a História de forma a podermos  

andar para a frente. Portugal foi dos 
países que mais tardaram a sair das 
colónias. E foi dos que tiveram a guerra 
colonial mais longa: bateu-se durante 
13 anos, bateu-se até à última por man-
ter o domínio colonial sobre outros! 
Também se argumenta que os por-
tugueses eram dados a misturas... 
Em territórios com poucos colonatos 
brancos, em que as famílias brancas 
ficavam na metrópole, quem ia para lá 
eram os funcionários da administração 
colonial, do exército, pequenos comer-
ciantes... Essas pessoas misturavam-se 
com as populações locais. Mas é preciso 
dizer que essa mistura não era feita 
em pé de igualdade; parte dela fez-se à 
custa da violação e exploração sexual de 
mulheres negras. Sei que, ao dizer isto, 
muitas pessoas desligam o seu botão 
da atenção. É não desligar o botão... É 
reconhecer e andar para a frente. Porque 
é que Portugal vai ter orgulho do seu 
passado colonial e não do projeto futuro 
de uma sociedade que tem uma política 
ativa de reparação do seu passado co-
lonial? 
Levar o debate para as estátuas pode 
prejudicar a luta antirracista? 
O debate da memória é importan-

 

Está muito 
presente a 
ideia de que, 
se te portares 
bem, se não 
fizeres críticas 
e abandonares a 
tua cultura para 
aderir à cultura 
dominante, nós 
deixamos-te 
estar aqui ao 
lado, não acima 

tíssimo. Temos estátuas e nomes de 
ruas a glorificar pessoas que tiveram 
um profundo envolvimento no tráfi-
co de escravos e na colonização (Paiva 
Couceiro, Mouzinho de Albuquerque e 
por aí adiante...) e temos tentativas de 
criar um museu dos Descobrimentos 
em Lisboa. Agora, acho que temos todos 
a responsabilidade de não desarticular 
estas questões. A toponímia, as estátuas 
e os museus não podem ser discuti-
dos de forma desgarrada da vida das 
pessoas. Porque é que é importante 
desconstruir esta narrativa nacional? 
Porque ela nos ajuda a perceber porque 
é que algumas pessoas que nascem em 
Portugal não são consideradas portu-
guesas pela lei. Ou ajuda-nos a perceber 
porque temos zonas de exceção, onde os 
direitos humanos estão suspensos e as 
pessoas não são consideradas cidadãs de 
pleno direito, como em certos bairros de 
realojamento, chamados zonas urbanas 
sensíveis, onde a polícia pode ter uma 
intervenção distinta do que faz no resto 
do território. Pode cercá-los, proibir as 
pessoas de entrar e sair, revistar todas 
as pessoas que passem e não só as 
suspeitas... Há quase um salto para uma 
certa militarização, como se fosse um 
território de guerra. 
Porque não gosta da palavra 
integração? 
E muito parecida com assimilação. 
Ou seja, há um molde, um padrão 
dominante, e quem não se adapta é um 
incivilizado. Outra coisa é a inclusão, o 
que implica uma mudança da própria 
sociedade para incluir as referências 
dos outros como suas. 
Não teme que o politicamente corre-
to possa alienar algumaspessoas? 
Não podemos deixar que o debate mais 
culturalista tome a dianteira ao ponto de 
ficar desfasado. No entanto, as palavras 
são uma expressão do que pensamos e 
daquilo que se pretende, ao nível indi-
vidual, mas também de projeto político. 
No nosso currículo escolar, não se fala 
sobre antirracismo, mas sobre inter-
culturalidade — e é tão parecido com 
lusotropicalismo, porque é esta ideia de 
que os povos se misturam e não há lutas 
de poder. A vida real não é assim. Há 
culturas e povos e grupos que têm mais 
poder de impor as suas referências do 
que outros. Porque é que não ouvimos 
os nomes das pessoas que, em Portugal, 
sofreram violência policial? 
Como ouvimos na América... 
Quando o problema era lá longe, tudo 
bem; quando chegou aqui, ai a Covid, 
ai os cartazes, ai a estátua. E não se fala 
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do que tínhamos de falar: como é que 
se pensa uma política de segurança e 
de território que não esteja assente na 
violência sistemática sobre determina-
do tipo de corpos? 
O que é o privilégio branco? 
É uma noção de que há uma hierarquia 
entre pessoas de diferentes origens 
étnico-raciais. Isso foi construído his-
toricamente e, durante muito tempo, 
tivemos a Ciência a dizer que há povos 
que são subumanos. E tivemos a Igreja 
ligada ao tráfico de escravos. Foram es-
truturas políticas, religiosas e culturais 
que instituíram a noção de 9ue existem 
povos superiores a outros. E muito 
difícil apagar esta ideia, até porque 
ela opera ao nível do inconsciente. O 
privilégio branco tem desdobramentos 
muito objetivos: numa entrevista de 
emprego, no ato de alugar uma casa ou 
a pedir crédito num banco... 
Também ba brancos pouco ou nada 
privilegiados, que toda a vida 
estiveram nas classes mais baixas. 
Claro. Mas o privilégio branco não é 
sinónimo de que se é "rico". Ele quer 
dizer que, na dimensão racial, aquela 
pessoa não teve de lidar com certos pro-
blemas. Mas teve de lidar com todos os 

É preciso dizer 
que a mistura dos 
portugueses não 
era feita em pé de 
igualdade; e parte 
dela fez-se à 
custa da violação 
e da exploração 
sexual de 
mulheres negras 

outros. Imagine uma mulher branca da 
classe operária: lidou com o machismo, 
a exploração, mas não teve de lidar com 
a discriminação racial, como a sua cole-
ga negra. Isto não devia provocar tanta 
celeuma. Há um lado de sobrerreação 
que tem que ver com a negação do 
racismo. Então não sabemos que existe 
machismo em Portugal e que os homens 
ganham mais e são mais privilegiados 
do que as mulheres no acesso aos cargos 
de chefia, por exemplo? As pessoas não 
percebem como o machismo é insidio-

  

so, não precisa de ser declarado? Está 
tudo bem no jantar de Natal, mas as 
mulheres estão na cozinha a trabalhar e 
os homens, na sala a conviver. 
Porque seria útil, nos censos, 
a caracterização da população 
com base na etnia? 
Primeiro, porque isso confrontaria a 
sociedade portuguesa com a sua diver-
sidade. Teríamos um instrumento do 
Estado a dizer que nós somos isso, so-
mos brancos, negros, ciganos, de origem 
asiática... Outra questão seria a possibi-
lidade de termos dados fidedignos sobre 
a desigualdade no Emprego, na Educa-
ção, na Saúde — dados que obrigariam 
a que se fizessem políticas para reduzir 
essas desigualdades estruturais. 
Existe racismo contra os brancos, 
como alguns brancos se queixam? 
Existem formas de discriminação que 
têm raízes históricas. Isto quer dizer 
que houve várias instituições ao longo 
da História que se conjugaram no sen-
tido de legitimar um conjunto de ideias. 
Pode ter-me escapado, mas não tive-
mos séculos em que a Igreja Católica, 
Estados-nação e Ciência se juntaram 
para dizer que os brancos eram um 
grupo inferior. acorreia@visao.pt 
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