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PROPAGAÇÃO 
DO VÍRUS 

AML 

MEDIDAS ADICIONAIS 
e Encerramento de estabelecimen-

 

tos comerciais às 20h00, exceto: 
Restauração para serviço 
de refeições e takeaway 

›Súper e hipermercados • 
(até às 22h) 

>Abastecimento de combustíveis, 
clínicas, consultórios 
e veterinários 

1P- Farmácias 
> Funerárias 

Equipamentos desportivos 

Proibição de venda de álcool 
nas estações de serviço 
Ajuntamentos limitados a 10 
pessoas 

19 FREGUESIAS 
DOS CONCELHOS 
DA AMADORA, ODIVELAS, 
SINTRA, LOURES E LISBOA 

MEDIDAS ADICIONAIS 
1 Dever cívico de recolhimento 

domiciliário 

I Proibidas feiras e mercados 
de levante 

i Ajuntamentos limitados 
a 5 pessoas 

I  Reforço da vigiláncia 
dos confinamentos obrigatórios 
por equipas conjuntas 
da Proteção Civil, Segurança 
Social e Saúde Comunitária 

Programa Bairros Saudáveis 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
DE 01/07 A 12/07 

PORTUGAL CONTINENTAL 
ALERTA 

Confinamento obrigatório para 
doentes e pessoas em vigilância 
ativa 
Mantêm-se regras sobre 
distanciamento físico, uso de 
máscara, lotação, horários 
e higienização 
Ajuntamentos limitados 
a 20 pessoas 
Proibição de consumo de álcool 
na via pública 
CONTRAORDENAÇOES* 
100 a 500 C  pessoas singulares 
1000 a 5000 C  pessoas coletivas 

*para violação de cada medida 

e 

regular o levantamento do con-
finamento na generalidade do 
País e a sua passagem para o es-
tado de alerta, o nível mais bai-
xo de exceção, e travar o Mune-. 
ro de novos casos positivos de 
Covid-19, sobretudo em 19 fre-

 

ANTÓNIO COSTA TRAVA 
DESCONFINAMENTO 
NA REGIÃO DE LISBOA 

guesias da região de Lisboa, 
onde se irá manter o estado de 
calamidade. "Mais liberdade 
implica mais responsabilidade e 
pulso mais pesado das forças de 
segurança", sustentou Costa, 
revelando que "haverá reforço 
policial nas ruas". 

Na Área Metropolitana de Lis-
boa, que passa agora para o es-
tado de contingência, as restri-
ções serão mais apertadas. To-
dos os estabelecimentos co-
merciais terão de encerrar às 
20h00, exceto os restaurantes e 
serviços de refeição takeaway, 
assim como os súper e hiper-
mercados, postos de combustí-
vel ou ginásios. E os ajuntamen-
tos estão limitados a 10 pessoas 
em vez de 20 como acontece no 
resto do País. Já em19 freguesias 
da região de Lisboa, volta o con-
finamento, pelo que os aglome-
rados só serão permitidos até 
cinco pessoas.. 

NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

Feiras e mercados 
estão proibidos 
em 5 concelhos 
UI Em 19 freguesias de Lis-
boa, Amadora, Odivelas, 
Loures e Sintra, da Área 
Metropolitana de Lisboa, 
voltam a estar proibidos os 
mercados de levante e as 
feiras, pelo menos durante 
quinze dias, entre 1 e 12 de 
julho, anunciou ontem o 
primeiro-ministro, Antó-
nio Costa. Quem desres-
peitar é multado. CCMItE.110 

GRANDE LISBOA 1 EXAMES NACIONAIS 

O s exames nacionais dos 110 e 12° anos 
marcados para daqui a duas semanas 

nas escolas da Area Metropolitana de Lisboa 
vão manter-se, apesar das medidas mais 
restritivas anunciadas para a região. "Nin-
guém escapa aos exames nacionais", afir-
mou o primeiro-ministro, António Costa. 

PANDEMIA 

     

      

      

REPÚBLICA 
PORTUGUESA 

o 

W5% 

i sf ;,5 

~0 9 A 

covid 1 9estomoson.80v.pt  

António Costa apresentou 
ontem as novas medidas e o quadro 
sancionatórío, que entram em vigor 
na próxima quarta-feira, 1 de julho 

Infrações da Covid 
custam até 500 e 
COMÉRCIO O  Super e hipermercados podem continuar abertos até às 22 horas na região de Lisboa 
RESTRIÇÕES O  Em 19 freguesias volta o confinamento. Ajuntamentos com limite de cinco pessoas 

SALOMÉ PINTO 

A
partir das 00h00 de 1 de 
julho serão aplicadas coi-
mas entre 100 e 500euros 

às pessoas e entre 1000e 5000 
euros às empresas .e coletivida-
des que violarem as regras de 
distanciamento físico, uso de 
máscara em espaços fechados, 
lotação, horários, higienização, 
limites aos ajuntamentos e 
proibição de consumo e/ou 
venda de álcool na via pública, 
anunciou ontem o primeiro-
-ministro, António Costa, no 
final da reunião do Conselho 
de Ministros. 

O quadro sancionatório, que 
entra em vigor na quarta-feira, 
foi aprovado com o objetivo de 
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1 

e 

AS 19 FREGUESIAS 
DA ÁREA 
METROPOLITANA 
DE LISBOA EM ESTADO 
DE CALAMIDADE 

e 

SINTRA e 

Queluz-Belas 

Algueirão-Mem Martins 

    

    

 

I 

  

    

 

• 1 

 

    

    

Rio de Mouro 

Agualva-Mira Sintra 

Cacém-São Marcos 

Massamá-Monte Abraão 

PROGRAMA 1 BAIRROS SAUDÁVEIS 

O Governo aprovou ontem a criação do Pro-
grama Bairros Saudáveis, que será coor-

denado pela arquiteta Helena Roseta. Visa fi-
nanciar projetos locais para melhorar as con-
dições sanitárias e de habitabilidade das co-
munidades afetadas pela pandemia. O progra-
ma dispõe, no total, de 10 milhões de euros. 

PCP 1 FESTA DO AVANTE 

O PCP DIVULGOU ONTEM 

UM VÍDEO COM AS REGRAS 

SANITÁRIAS PARA A FESTA 

DO AVANTE, QUE SE MANTÉM NA 

AGENDA DO PARTIDO, APESAR 

DA PANDEMIA DA COVID-19. 

TRANSPORTES 1 REFORÇO A PARTIR DE DIA 1 

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) decidiu 
reforçar em 90% a oferta de transportes, a 

partir dei de julho, em comparação com o mesmo 
período do ano passado, sobretudo nos autocar-
ros que transportam passageiros pára Lisboa. A 
decisão foi tomada numa reunião do Conselho Me-
tropolitano da Área Metropolitana de Lisboa. 

4 

Farmácias e funerárias 
encerram mais tarde 

As farmácias, clínicas, con-
sultórios veterinários e funerá -
rias cia Área Metropolitana de 
Lisboa (AML) vão poder voltar a 
encerrar mais tarde, às 22h00, 
clarificou ontem o primeiro-
- ministro, 
depois de o 
Governo ter 
decretado na 
segunda • fel 
ra que os estabelecimentos co-
merciais cia região só pocliam 
estar abertos até às 20h00. 

Apesar de estar proibido o 
consumo de álcool na via públi-
ca, Costa explicou que os res  

taurantes podem servir bebidas 
alcoólicas com as refeições, 
no interior ou na esplanada, 
"mas não podem funcionar 
como bares". 

Nas 19 freguesias da AM I_ onde 
se irá manter o 
estado de ca-
1 ara id ade, o 

anun-

 

primeiro-mi-
nistro

 

ciou

 

 ainda o regresso do dever 
cívico de recolhimento domici-
liário. Sair de casa apenas será 
permitido para trabalhar, fazer 
compras, praticar desporto ou 
prestar apoio familiar. o 

RESTAURANT 
SERVIR ÁLCO 
COM AS REFEI 

ES PODEM 
OL JUNTO 
ÇÕES 
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IMPERDNÉL Só HOJE E AMANHA 

A INOSSA 
RONCADOR J 

€/kg  4,99 €/kg  50% RI 
Pescamos e levamos até si o melhor peixe 

desconto 
0. 219 929 826 Unha de Apoio ao Cliente  L  

AMANHÃ NÃO PERCA 

Çrats 
4  AMALIA 

LIVRO DE OURO 
',41N. 148 PAGINAS 

TODOS 
OS MOMENTOS 
DA FADISTA 
ETERNA 
ALÉM DA OBRA, 
QUEOLEITOR 
COMPLETARÁ, 
RECEBAGRAVURAS 

PAI 

www.cmjornaLpt 

CORREIO 
DIRETOR-GERAL EDITORIAL OCTAVIO RIBEIRO 
DIR.-GERAIS EDIT. ADJS:  ARMANDO  ESTEVES PEREIRA E ALFREDO LEITE da manhã 
DIRETOR-EXECUTIVO: CARIEIS RODRIGUES DR-AP CARLOS CASTRO E PAULO JOÃO SANTOS 

HOMENAGEM DO PLANTEL P.34 

IVLATH1EU SAI 
COM EMOÇÃO 

FC PORTO P.33 

REVOLUÇÃO NAS 
FAIXAS LATERAIS 

vim, 

PGOVERNO 

IMPÕE MULTAS 
ATÉ 500 EUROS 
A PARTIR DE 
1 DE JULHO 

wUSuC 
PORTMIZSA 

• 

19 FREGUESIAS 
DA REGIÃO DE LISBOA 
COM AJUNTAMENTOS 
LIMITADOS A 5 PESSOAS 

EMPRESAS COM CASTIGOS. 
MAIS PESADOS P.8 A 11 

ESTAR/1050N 
covidigestamosonsov.pt 

SCHOOL 

OS
TC

W
,3C

C
IR

M
"..U

SA
 

50% 
desconto 

CACHUCHO 
ckg 2,99  C/kg 

GAROUPA LEGÍTIMA 
Sb  9,98  C/kg 

ÁGUIAS 
EM :1  

nr,  

SEXTA-FEIRA 26/06/2020 i DIÁRIO I €1.50 (C/IVA) 

HOJE 
REVISTA 
LÍDER 
DETV 
E LAZER 
GUIA COMPLETO 
DE 25 CANAIS 

O TORMENTO 
DE PEDRO LIMA 
ANTES DA MORTE 
TRÁGICA 
P.42 A 45 

fé+ 

BRUNO LAGE RESISTE E TEM P 6 E 7 

EXAME FINAL NA MADEIRA 

PGROCk silillTE 
PRISÃO 

DE ISABEL 
DOS SANTOS 

EMPRESARIA 
NEGA MILHÕES EM 
COFRE NO PORTO 

BANCO DE PORTUGAL P.28 

António Costa escolhe 
Centena para governador 
JULGAMENTO P.12 

Engana ex-marido para 
levar veneno ao filho 
DADOS DE 2019 P.19 

Emigração portuguesa 
volta a aumentar 

2,a  F NrrRg_C- A 

GrShador 28 cm 

26,99 •-_4.9r-

 

é! é R O 

PSP DETÉM SETE ELEMENTOS LIGADOS AOS NO NAME 

CLAQUE DO B EN 
ESPIA ALVOS 
DO SPORTING 

FICA 
POLÍCIA APREENDE 
LISTA COM MORADAS, 
CONTACTOS E VIDA PESSOAL 
DE COMENTADORES 

O TENTARAM matar 
adepto leonino à facada 
e agrediram agentes 
da autoridade 
O SUSPEITOS detidos têm 
entre 22 e 33 anos P.4E5 
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FÉRIAS DE VERÃO DOS PORTUGUESES 

vv 
tf. 

52% RAZÕES PORQUE NÃO VÃO PARA FORA 

Medo do contágio do vírus 

Falta de dinheiro 

Não costuma sair nas férias de verão ia  8,5% 

Ainda não decidiu ̀ 1,3% 

Outras respostas'.  5,4% 

NS/NR  1,9% 

AI GASTAR NAS FERIAS 
MAIS, O MESMO 
OU MENOS DO QUE 
NO ANO PASSADO? 
BASE: OS QUE PENSAM SAIR 
Mais do nua no ano passado 

8,4% 
O mesmo 

44,4% 
Menos do que no ano passado 

44,4% 
NS/NR 

2,9% 
NS/NR 
8,9% 

ESTÁ A PENSAR IR PARA FORA DA SUA RESIDÊNCIA 
HABITUAL NAS FÉRIAS NO VERÃO? 

Sim Não 
39,2% 

FICHA TÉCNICA Objetivo Sondagem realizada pela Imercampus para o CM e a CUTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da atualidade 
nacional. Universo População portuguesa, com 18 ou mais anos, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal continental, Amostra É consumida por 610 entrevistas, com 
a seguinte distribuição: 292 a homens e 318 a mulheres:133 a pessoas entre os 18 e os 34 anos, 220 entre os 35 e os 54 anos e 257 e pessoas com 55 ou mais anos: 230 no Norte, 
144 no Centro, 165 em Lisboa, 45 no Alentejo e 26 no Algarve. Seleção da amostra A seleção do lar fez-se através da geração alátéria de números de telefone flxofmovel. 
No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região (NUTS II), género e Idade. 
com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da população portuguesa (31112/2016) da Direção-Geral da Administração Interna (DGAD. Recolha da Informação Através 
de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. Os trabalhos de campo decorreram entre 9 e 13 de junho de 2020. Margem de erro O erro máximo 
de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é cerca de 4,0% Taxa de resposta 62% 

46 4% 

42% 

SONDAGEM 

Secretária de Estado 
admite preocupação 
0 A secretária de Estado do 
Turismo, Rita Marques, ad-
mitiu que Lisboa é um destino 
turístico "que suscita preocu-
pação", devido ao elevado 
número de infeções. A gover-
nante sublinhou que Algarve, 
Alentejo, Centro e Norte têm 
níveis de infeção baixos e de-
vem ser promovidos. e 

Site para avaliar 
regras antivírus 
C O Turismo de Portugal lan-
çou a página Clean & Safe, na 
qual os turistas podem avaliar 
se os locais que visitam cum-
prem regras sanitárias para 
evitar o contágio pelo novo • 
coronavírus. O selo Clean & 
Safe reconhece as empresas 
que cumprem estas regras e já 
tem 17 mil aderentes.. 

40 por cento planeiam 
ir de férias este verão 
DADOS O  Quase 90 % dos que vão passar férias fora de casa dizem que vão permanecer em Portugal 

BERNARDO ESTEVES 

A
penas 39,2 por cento dos 
portugueses estão a pen-
sar ir de férias este ve-

rão, no atual contexto de pan-
demia de Covid -19, enquanto 
mais de metade (52%) planeia 
permanecer em casa, segundo 
revelam dados do Barómetro cia 
Intercampus para o Correio 
da Manhã. 

Quando foram questionados 
sobre o motivo para esta opção 
de não sair de casa nestas férias 
de verão, 46,4 por cento dos in-
quiridos atribuíram a decisão ao  

PORMENORES 

Ficha técnica 
A sondagem da Intercampus 
tem como universo a população 
portuguesa com mais de 18 
anos, recenseada e residente 
em Portugal continental. 

610 inquiridos 
A amostra da sondagem foi 
constituída por 610 entrevistas 
distribuidas de forma propor-
cional por género, idade e re-
gião do País. 

medo do contágio do vírus. Já 
42 por cento das pessoas não 
têm dúvidas em afirmar que a 
falta de dinheiro é o principal 
motivo para não sair de casa 
nestas férias. 

Por sua vez, 
8,5% alegam 
que não cos-
tumam sair de 
casa nas férias de verão e 1,3% 
ainda não decidiram se vão 
de férias. 

Entre Os que preveem passar as 
férias longe de casa, 89 por cen 
to afirmam que vão permanecer  

em Portugal, acedendo assim ao 
pedido que tem vindo a ser feito 
pelo primeiro - ministro, Antó - 
nio Costa. Mesmo os que pla-
neiam ir de férias revelam 

contenção nas 
despesas, com 
44,4 por cento 
a afirmarem 
que vão gastar 

menos do. que o ano passado. 
São também 44,4%, os que pla-
neiam gastar o mesmo cio que 
em 2019. Apesar cia crise, 8,4% 
dos inquiridos dizem que vão 
gastar mais nestas férias.. 

MEDO DE SER CONTAGIADO 
E FALTA DE Dl NHEIRO 
DEIXAM META DE EM CASA 
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BANCO DE PORTUGAL 

Mário Centena foi a São Bento reunir-se com Costa a 13 de maio. O encontro serviu para combinar a saída do Governo 

Projeto de do 
PA \ fica adiado 
por 4 semanas 
CIO Parlamento vai sus-
pender por quatro semanas 
a apreciação na especiali-
dade do projeto do PAN que 
altera os critérios de no-
meação do governador do 
Banco de Portugal, até che-
gar o parecer requerido ao 
Banco Central Europeu 
(BCE). A decisão dá mar-
gem ao PS e ao Governo 
para que Mário Centeno 
complete o processo de no-
meação sem que a lei que 
impõe o período de nojo de 
cinco anos seja aprovada. to 

Costa confirma escolha 
de Centeno para o BdP 
NOMEAÇÃO Ex-governante sucede a Carlos Costa. É ouvido no Parlamento na próxima semana 
DIANA RAMOS 

primeiro-ministro for-

 

malizou ontem a indica-

 

ção do ex-ministro das Fi-
nanças Mário Centeno para o 
cargo de governador do Banco 
de Portugal. O ex -governante, 
que sucede a Carlos Costa, deve-
rá ser ouvido no Parlamento já na 
próxima semana e terá de aguar-
dar o parecer dos deputados da 
comissão de Orçamento e Fi-

  

nanças, mas, como este não é 
vinculativo, já nada separa Cen-
teno da cadeira de governador. 

Em comuni-
cado, o gabi-
nete de Antó-
nio Costa con-
firmou que o 
primeiro-ministro entregou on-
tem uma carta ao presidente da 
Assembleia da República com a 
designação de Centeno, roque-

  

rendo a audição obrigatória que o 
processo de nomeação prevê. No 
final do conselho de ministros, 

Costa confir - 
NISTRO ENVIA mou que já ti-

 

ACELERA nha informa-

 

NOMEAÇÃO do, em con-
junto com o 

secretário de Estado dos Assun-
tos Parlamentares, os partidos 
sobre o nome de Mário Centeno. 

Sobre a escolha de Centeno, o  

Chefe do Executivo admitiu que 
"gostaria que [o debate] decor-
resse de forma tranquila". 

O PSD foi o primeiro a indicar 
que não gosta da escolha do ex-
-ministro para o cargo, ainda as - 
sim explicou que não se colocaria 
ao lado do PAN para votar leis à 
medida. Já o PCP desvalorizou a 
escolha, pois o BdP continuará a 
ser "uma sucu►:sal do Banco Cen-
tral Europeu". 9 

PRIMEIRO-MI 
CARTA À AR E 
PROCESSO DE 
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AVIAÇÃO 

GA  Comissão Europeia afirmou 
ontem que a ajuda estatal de 
Portugal à TAP, ao abrigo de 
apoios comunitários à reestru-
turação, era a única de que a 
companhia aérea portuguesa 
poderia beneficiar, visto ter di-
ficuldades financeiras desde 
2019, antes da pandemia. 

O esclarecimento surgiu de-
pois de o ministro das Infraes-
truturas ter afirmado que o pla-
no de auxílio à TAP foi uma im-
posição da Comissão Europeia e 
que o Governo português de-
fendeu antes "o recurso ao qua-
dro temporário" da pandemia 
de Covid-19. TAP vai receber até 1200 milhões 

Em declarações ao podcast do 
PS, Pedro Nuno Santos criticou 
ainda a gestão privada da em - 
presa, dizendo que os responsá-
veis não têm "empenho ne-
nhum" e que agem como se fi-
zessem "um favor ao Estado". 

Já a coordenadora bloquista, 
Catarina Martins, apelou ao Go-

 

• verno para "afastar o acionista 
privado da TAP" , pois enquan-

:- to dura o braço de ferro, a em-

 

presa "está a ser liquidada". 

TAP só podia receber apoios 
comunitários à reestruturação 
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O Governo 
corrige 
a rota 
combate à pande-

 

mia segue o méto-

 

do da tentativa e 
erro. Isso está a revelar-se 
uma prática gravosa para 
o País, e nalguns casos sem 
qualquer atenuante. Ape-
sar dos múltiplos alertas, 
os abusos que se multipli-
caram depois do confina-
mento foram censurados 
apenas no plano da ética e 
do dever moral. Esta rea-
ção Covid-soft abriu o 
flanco a todo o tipo de 
comportamentos de risco. 
Só agora, mais de um mês 
depois, o tiro é corrigido 
com recurso a uma estraté-
gia necessariamente mais 
musculada, que passa por 

QUANTO MAIS RÁPIDA 
FOR A APLICAÇÃO 

DAS COIMAS, 
AIELHOR. 

coptraordenações pesadas. 
Quanto mais rápida e gene-
ralizada for a sua aplicação 
no terreno mais eficaz se irá 
revelar na dissuasão de fes-
tas ilegais, ajuntamentos e 
recusas de utilização de 
máscaras em locais fecha-
dos, por exemplo. O tempo 
que se perdeu desgastou a 
imagem que Portugal tinha 
construído. Por isso, seria 
bom que outros alertas re-
levantes não fossem, desta 
vez, ignorados. Os trans-
portes continuam cheios. 
Os aeroportos continuam 
sem controlo eficaz. Há ma-
nifestações e eventos públi-
cos que simplesmente não 
deviam acontecer. • 
CARLOS RODRIGUES 

DIRETOR-EXECUTIVO 
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MANIFESTO ! "SALVAR O SNS" 

U m grupo de cidadãos, na maioria 
profissionais de saúde, lançou um 

manifesto que propõe várias medidas 
para "salvar o SNS",. como o reforço do 
investimento em profissionais e equipa-
mentos, com prioridade para as regiões 
de maior carência. 
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EDITORIAL 

Férias 
à portuguesa 
sem covid-19 

Vítor Rainho 

As férias estão aí à porta e os portu-
gueses estão mortinhos para fugir da 
covid-19. Como bons alunos, aqueles 
milhares que procuravam no estran-
geiro os locais ideais para descansar 
ou divertirem-se, vão ficar por cá e 
alteraram e muito o mapa de férias. 
Nada como seguir as recomendações 
do Governo, pois podiam correr o ris-
co de ir para algum país exótico e não 
haver forma de regressar em caso de 
agravamento da pandemia. As praias 
fluviais portuguesas estão a ter uma 
grande procura, lugares recônditos, 
com piscina de preferência, também 
são o alvo. O Alentejo vai ganhar mui-
to com esta aposta interna e localida-
des como Portalegre, por exemplo, já 
têm muitos turistas nacionais. No 
Algarve, muitas famílias querem ficar 
juntas com os amigos dos filhos para 
que estes não tenham grandes tenta-
ções de irem para festas do botellón  -
alugando para o efeito casas com 
muitos quartos. 
Também o tempo de duração das 
férias nacionais aumentou bastante, e 
os modernaços que escolhiam Ibiza 
como a pista de dança preferida vão 
ficar no quintal lusitano. 
Pelas últimas incursões que fiz ao 
Algarve, vejo que os empresários sen-
tem muito a falta dos estrangeiros, 
que, regra geral, respeitavam quem 
os servia. Em alguns restaurantes vi 
portugueses arrogantes, mal-educa-
dos e com pouca vontade de se diver-
tirem. Vi até alguém chegar de Ferra-
ri a um restaurante e no final pedir 
um desconto. De facto, há pessoas 
que não se enxergam. Se alguém que 
tem pouco dinheiro fizer uma graci-
nha dessas, até se entende. Agora 
quem chega num carro de luxo men-
digar um desconto parece-me um 
pouco estranho. 
Mas estas serão, de facto, as primei-
ras férias de máscara para muitos 
milhões de portugueses. Os que 
andam mascarados o ano inteiro não 
devem sentir grande diferença, mas o 
comum dos mortais vai ter de fazer 
um esforço grande para não acabar 
as férias com a covid em cima. Nada 
como respeitar as regras e aproveitar 
o sol para retemperar as forças. De 
preferência sem chatos por perto. 
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Escolas 

Pouco 
dinheiro para 

retirar amianto 
DINHEIRO 
Depois de o Governo 
publicar a lista das 578 
escolas onde vai ser 
retirado amianto, a 
associação ambientalista 
Zero e o Movimento 
Escolas Sem Amianto 
(MESA) dizem ter 
"muitas reticências 
quanto aos valores a 
aplicar". Em comunicado 
conjunto, as associações 
explicam que duvidam 
que os 60 milhões de 
euros anunciados pelo 
Governo esta semana 
para a remoção do 
amianto das escolas 
sejam suficientes. 

TODAS AS ESCOLAS 
ESTÃO INCLUÍDAS? 
Além de as verbas 
poderem não ser 
suficientes, a Zero 
e o MESA duvidam 
também "que todas 
as escolas com amianto 
estejam incluídas e que 
seja possível terminar 
as obras a tempo 
do início do novo ano 
letivo". André Julião, 
coordenador do MESA, 
referiu que a decisão da 
tutela "é uma boa notícia 
e é o resultado de uma 
luta de mais de ano 
e meio". No entanto, 
persistem as dúvidas 
também sobre "o estado 
de degradação de 
algumas". 

DEGRADAÇÃO 
DOS MATERIAIS 
Também em 
comunicado, iria Roriz 
Madeira, membro da 
Zero, explica que uma 
vez que passaram 30 
anos desde a colocação 
dos materiais de 
amianto, "dificilmente 
temos situações em que 
os materiais estejam 
em bom estado", o 
que significa que existe 
libertação de fibras de 
amianto que, "quando 
inaladas, representam 
um risco para a saúde 
humana". 
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Y. 

Paulo Marcos Marcos está à frente do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários 
(SNQTB) e tem sido um dos rostos das negociações com o sistema financeiro 
para aumentos salariais no setor e não só. Elogia os bancários por estarem 
na linha da frente e dá cartão vermelho aos bancos que aproveitam esta fase 
de pandemia para levar a cabo processos de reestruturação. 

111 

Lis 
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Para o presidente do 
Sindicato Nacional 

dos Quadros e 
Técnicos Bancários, o 
processo de seleção 
devia ser idêntico ao 

que é feito na escolha 
de reitores. 

Paulo Marcos. 
"A nomeação do governador 
do BdP devia ter um maior 
grau de escrutínio" 

SÓNIA PERES PINTO 

pinto@ionline.pt  
MAFALDA GOMES (Fotografia) 

mafaida.goines@ionline.pt 

Ainda esta semana, Paulo Marcos con-
denou o processo de reestruturação do 
Banco Montepio que vai levar ao encer-
ramento de 31 balcões. No seu entender, 
não é correto as instituições financeiras 
aproveitarem esta fase da pandemia para 
reestruturarern a sua atividade, lembran-
do que a grande maioria dos bancários 
passou por uma espécie de "terramoto", 
tendo deixado de conseguir distinguir 
entre a vida profissional c a vida pessoal. 
Urna fatura que será paga a médio e a 
longo prazo. Em relação aos pedidos de 
moratórias, o presidente do Sindicato 
Nacional dos Quadros e Técnicos Ban-
cários (SNQTB) estava à espera desta 
corrida, mas garante que isso não irá 
causar impacto nos resultados dos ban-
cos, urna vez que estes créditos conti-
nuam a produzir juros e não vão causar 
perdas de capital. O responsável tem ain-
da uma palavra a dizer em relação à ida 
de Mário Centeno para o Banco de Por-
tugal, considerando que devia haver um 
concurso público e internacional para 
"tirar as teimas" se é ou não o mais com-
petente para esse cargo. 

O Sindicato Nacional dos Quadros e 
Técnicos Bancários fez agora um 
inquérito e concluiu que a pandemia 
causou um "terramoto" na vida dos 
bancários. O que se passou? 
Fizemos um inquérito aos nossos asso-
ciados, uma vez que os bancários pela 
natureza do serviço que prestam no ser-
viço público estiveram sempre na linha 
da frente - embora, por vezes, sem o reco-
nhecimento devido, já que grande par-
te dos bancários esteve presente nos seus 
locais de atendimento, com as condições 
sanitárias que foram melhorando ao lon-
go do tempo, apesar de uma parte mui-
to significativa ter ficado em teletraba-
lho. O sindicato há quase três anos que 
tem vindo a insistir na contratação cole-
tiva para que estas matérias do teletra-
balho mereçam atenção regulamentar 
e, por isso, resolvemos agora fazer um 
inquérito para perceber em que é que 
se podia traduzir aquilo que nos estava 
a chegar. Sentíamos que havia uma com-
plexidade nova e resolvemos colocar isto 
numa matriz. A maioria dos bancários 
diz que houve alterações profundas, no 
que diz respeito ao espaço físico de tra-
balho. E aqui surgem questões como os  

desafios de trabalhar a partir de casa, 
em teletrabalho, a conciliação e também 
temas como o mobiliário, secretárias, 
mesas e iluminação. Uma outra parte 
significativa veio dizer que se tornaram 
mais difíceis as diferenças entre a vida 
profissional e a vida pessoal, que foram 
grandemente esbatidas. Passou a exis-
tir uma jornada incontínua. E a grande 
maioria dos trabalhadores bancários 
veio dizer que têm ou tiveram mais tra-
balho durante a fase mais evolutiva da 
pandemia. E quer os que estão em fun-
ções de atendimento - a preparar e a 
montar as moratórias-quer os que esti-
veram em teletrabalho, na maior parte 
dos profissionais registou um acrésci-
mo da jornada de trabalho. Isso era um 
ponto a ressalvar, ao contrário do que 
muitos possam pensar. 
A maior parte dos trabalhadores em 
teletrabalho queixa-se de não 

"Mais de 90% dos balcões 
estiveram sempre abertos" 

conseguirem separar a hora de 
trabalho da hora de lazer... 
Sim. O facto de não haver uma experiên-
cia, um treino prévio ou uma formação 
prévia fez com que muita gente empe-
nhada, séria e conscienciosa acabasse 
por trabalhar mais horas. Poupando tem-
po de deslocação, esse passou a ser tam-
bém tempo de trabalho. Não raros os 
dias, as jornadas começavam às 8h da 
manhã e prolongavam-se até às 20h, 21h, 
22h ou 23h. É um novo normal que não 
é nada salutar. E como consequência dis-
to - do confinamento, da perda de con-
tacto social, da impreparação dos espa-
ços familiares para acolherem um espa-
ço de escritório, pela dificuldade de 
conciliar isto com as reuniões familia-
res -, houve filhos que ficaram privados 
de ir à escola e isso causa quer um stress 
fisico quer mental. Há uma parte signi-

  

ficativa de pessoas que se sente mais can-
sada e mais desgastada do ponto de vis-
ta psíquico. E este ponto também é bas-
tante importante. 
E é uma fatura que se vai pagar caro 
mais cedo ou mais tarde... 
Em linhas gerais, isto trouxe para os tra-
balhadores sujeitos à linha da frente, mas 
também para os bancários dos balcões, 
um stress adicional, um medo, mas tam-
bém ao mesmo tempo uma ansiedade. 
No entanto, sentiram que estavam a fazer 
algo relevante. E isso nota-se muito. As 
pessoas sentiram que o seu trabalho fazia 
a diferença e esse é um dos aspetos posi-
tivos. Nos aspetos negativos, o ritmo de 
trabalho intensificou-se. Este esbatimen-
to das fronteiras familiares e profissio-
nais não será uma coisa nada boa a médio 
e a longo prazo. A regulamentação por-
tuguesa do Código de Trabalho tem uma 
breve menção ao teletrabalho. Em linhas 

muito genéricas, 
imaginando que um 
regime misto de tra-
balho presencial e 
em teletrabalho nas 
profissões de natu-
reza mais concep-
tual e técnica pode 
ser um novo normal, 
isto fica sob risco de 
termos aqui um 
novo exército de 
explorados, traba-
lhando horas sem 
fim e sem destrinça 
entre os tempos de 
pausa, de descanso 
e de trabalho. Temos 
de assegurar de que 

não estamos a reinstalar sem querer, por 
omissão legislativa, um esquema de escra-
vatura moderna. 
Se nada for feito ou se não forem 
postos esses limites, caminha-se para 
isso? 
É um risco que está muito presente. 
Mas os bancos, na sua maioria, 
estiveram sempre abertos. Foi uma 
atividade que nunca fechou portas... 
Os balcões estiveram sempre abertos, 
com algumas dificuldades no início, de 
adaptação, de educação dos clientes, de 
tentar dosear a entrada e o atendimen-
to dos clientes. E isso claramente cau-
sou um esforço brutal de adaptação. Mas 
os bancos e os bancários estiveram sem-
pre presentes e sempre a prestar servi-
ços bancários, tais como os trabalhada 
res de supermercado, dos transportes 
públicos e os médicos. Há um conjunto  

de profissões, normalmente não muito 
recordadas, mas que nestas alturas são 
absolutamente críticas. Não se coloca 
aqui a questão de serem heróis ou não 
serem, mas há um conjunto de verda-
deiras tarefas de serviço público. E os 
bancários também o fizeram. Sempre na 
linha da frente, sempre com os bancos 
abertos. Pontualmente um balcão ou 
outro fechou para operações de desin-
festação ou porque houve um surto. Mas 
poucos dias depois reabriram. Diria que 
mais de 90% dos balcões estiveram sem-
pre abertos e estão abertos ininterrup-
tamente. Acho que isso é um fator alta-
mente positivo. E ajudou a que a eco-
nomia continuasse a funcionar. Mas 
cerca de 70% dos trabalhadores bancá-
rios ficaram em teletrabalho - aqueles 
que estavam mais ligados às funções de 
serviços centrais, entre outros. E esses 
também colocaram estas dificuldades, 
tal como os colegas nos balcões. Esses 
tinham de gerir filhos que estavam em 
casa com aulas, com a necessidade de 
manter o balcão aberto e atender os 
clientes. Por vezes, os clientes, ao iní-
cio, não respeitavam as regras sanitá-
rias básicas e houve aqui todo um esfor-
ço de adaptação e de educação que foi 
altamente stressante. 
No rescaldo dos estados de 
emergência, há bancos que já estão a 
anunciar restruturações de balcões. 
Um deles até foi o Montepio. Esse é o 
caminho que vai ser seguido pela 
banca? 
Esta pandemia abriu um conjunto de 
ameaças, mas também de oportunida-
des. A primeira coisa, eu diria, é a uma 
dimensão ética. E a dimensão ética é que 
nos causa muito desconforto, porque 
podem existir equipas de gestão pouco 
éticas e muito incompetentes que quei-
ram aproveitar deste período de pande-
mia e este estado de calamidade em que 
todo o cuidado é pouco. E onde os traba-
lhadores, neste caso os bancários, mos-
traram empenho e profissionalismo. Esta 
era a altura em que deviam receber um 
abraço. Deviam receber, se calhar, um 
aplauso. Em que deviam ver as suas con-
dições remuneratórias compensadas. 
Onde deviam ter um subsídio de risco, 
por nunca terem virado a cara à luta. A 
nós causa-nos imenso desconforto que 
possa existir quem pense que é precisa-
mente numa fase de pandemia - onde os 
temas sanitários, de saúde pública e tam-
bém de manter a economia a funcionar 
são primordiais - que possa haver quem 

continua na pagina seguinte » 

"Há uma parte significativa de pessoas 
que se sente mais cansada e mais 
desgastada do ponto de vista psíquico" 

"Temos de assegurar que não 
estamos a reinstalar sem querer, 
por omissão legislativa, um esquema 
de escravatura moderna" 
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Para Paulo Marcos, os bancários 
deveriam receber "um abraço, se 

calhar, um aplauso" e "ver as suas 
condições remuneratórias 

compensadas". Mas, em sentido 
contrário, há bancos que 

aproveitam a pandemia para fazer 
reestruturações sem ouvir 

os parceiros sociais 
e os principais interessados 

» continuação da página anterior 

faça restruturações sem ouvir os parcei-
ros sociais e os principais interessados. 
Depois também podemos ter urna dimen-
são de competência ou incompetência 
profissional. Porque se há coisa que os 
bancos portugueses têm é, por um lado, 
uma força de trabalho muito qualificada 
e barata à escala europeia - a base ope-
rativa dos bancos portugueses ou os cus-
tos operativos são mais baixos do que em 
França, Dinamarca, Itália. Se calhar só 
perdemos para os bancos espanhóis. Por-
tanto, temos custos operativos mais bai-
xos e temos excelentes bancários, muito 
competentes, que prestaram um verda-
deiro serviço público. Acho que isso é um 
ponto de partida. Também vejo outros 
aspetos positivos, como por exemplo a 
taxa de poupança, que estava pelas ruas 
da amargura e as poupanças das famí-
lias próximas de zero. Agora é natural 
um movimento de retração. A taxa de 
poupança irá aumentar. Isso permitirá, 
num futuro próximo, canalimr mais recur-
sos para a economia e para o investimen-
to. Nem tudo são más notícias. Os ban-
cos portugueses e a banca genericamen-
te falando, em todo o mundo, são muito 
influenciados pelo estado geral da eco-
nomia. Ainda é relativamente cedo para 
fazer grandes previsões para os próxi-
mos dois ou três anos. Há um foco assi-
métrico e espera-se que a recuperação 
também seja rápida. Há imensos desa-
fios pela frente, mas parece-me que tam-
bém já ultrapassámos alguns, assim como 
ultrai~imos esta primeira fase de emer-
gência sanitária, mantendo os bancos 
abertos e os serviços a funcionar. E tam-
bém o multibanco, a MB Way, a compen-
sação de cheques. Tudo funcionou natu-
ralmente e poderia não ter acontecido. 
Em outros países, o nível de resiliência 
não foi tão alto. Era o tempo de unir e 
construir para o futuro em conjunto. Pare-
ce-me perfeitamente desconcertante ten-
tar fazer isto à socapa. 
Acha que estamos a assistir a uma 
espécie de déjà vu do período da 
troika? Com os bancos a tentarem 
reduzir a sua estrutura? 
Acho que temos duas linhas que são mui-
to claras. Por um lado, uma linha de uma 
dimensão ética. Por vezes, há coisas que 
têm de se fazer, mas convém envolver 
toda a gente, os motivos serem claros e 
a solução ser encontrada em consenso. 
Não me parece que soluções unilaterais 
resolvam alguma coisa. E depois temos 
um tema de competência. Equipas pou-

  

co preparadas, menos experientes e 
menos competentes tendem a cometer 
mais erros. A profissão bancária, como 
a jornalística ou de arquitetura, é uma 
profissão muito especializada. Requer 
vários anos de treino, com complexida-
de crescente. O que nos causa estupefa-
ção é que para construir uma ponte vamos 
querer um arquiteto ou um engenheiro, 
de preferência com experiência. Para 
gerir um banco, tem de ser o mesmo cri-
tério. Nalguns casos, verificamos que há 
pouca experiência instalada e isso pode 
produzir decisões pouco maduras. Mas 
obviamente que a pandemia pode ter 
acelerado unia transição digital que vai 
requerer mais competências num lado 
e se calhar menos noutro. Mas também 
há um mar de oportunidades, porque 
normalmente os pioneiros não são os 
que sucedem. Incorrem em cursos de 
investigação e desenvolvimento. Há cla-
ramente uma oportunidade de haver 
uma segunda vaga para as produções 
financeiras portuguesas aproveitarem 
algum beneficio e poderem expandir o 
seu leque de negócios. E, com isso, podem 
alcançar mais e melhor. Não me parece 
que a digitalização seja má per si, por-
que há empresas portuguesas que con-
seguiram galgar fronteiras e ganhar quo-
ta de mercado. Por exemplo, 45% do PIB 
é exportação, quando há cerca de dez 
anos eram cerca de 30%. Mas ainda é 
demasiado cedo para fazer um balanço. 
Nos últimos anos fala-se muito deste 
caminho de reestruturação e 
redimensionamento. Acha que os 
bancos têm margem para reduzir ainda 
mais balcões e despedir mais pessoas, 
sem pôr em causa a própria cobertura? 
O mundo empresarial, como a socieda-

 

"Esta pandemia abriu 
um conjunto de ameaças 

aos bancos, mas 
também de 

oportunidades" 

"Cerca de 50% das 
empresas portuguesas 

não preenchem os 
requisitos para aceder 

à moratória legal" 

de em geral, é feito por aqueles que acham 
que chegaram ao fim da linha e que é 
preciso deitar a toalha ao chão - e que 
só estão a discutir a velocidade com que 
deitam a toalha ao chão - como também 
por aqueles que veem na toalha um mar 
de oportunidades. Em 2019, por exem-
plo, alguns bancos continuaram nos movi-
mentos de redução e outros bancos come-
çaram a contratar. Se reparar, pela pri-
meira vez desde 2013, o ano de 2019 
registou um aumento do número de ban-
cários a trabalhar em Portugal. Portan-
to, há bancos que encontram oportuni-
dades em Portugal para prestarem ser-
viços. A partir de Portugal para o resto 
do mundo, enquanto outros não encon-
tram essas oportunidades. Parece-me 
que é redutor dizer que vamos conti-
nuar num caminho [de cortes de pos-
tos de trabalho], porque esse caminho 
já tinha sido invertido em 2019. Parece 
que a qualificação dos bancários por-
tugueses, tendo cm conta a sua apetên-
cia tecnológica, etc., permitiu que vários 
bancos europeus encontrassem em Por-
tugal um centro de excelência e de pres-
tação de serviços partilhados para várias 
unidades da Europa e do mundo. E se 
calhar esse é:um dos caminhos que temos 
de seguir. 
Os bancos já apresentaram os 
resultados do primeiro trimestre e 
mostram uma queda em relação aos 
períodos homólogos. Já era previsível? 
Acho que era previsível. Claramente já 
há alterações da economia portuguesa. 
Também há medidas muito positivas que 
eram estabelecidas pelo Governo e tam-
bém aquelas recomendadas pela Comis-
são Europeia. No fundo, aquilo que tinha 
sido feito pelo Governo italiano, que per-
mite a empresas e famílias receberem 
moratórias. Permite, por isso, adiar este 
problema quanto possível até que a eco-
nomia recupere. Obviamente que tudo 
indicia que o crédito malparado vai 
aumentar no final deste ano e no início 
do próximo. A dimensão e a magnitude 
ainda não sabemos. Mas também diria, 
em linhas muito gerais, que os bancos 
em Portugal estão, com uma ou outra 
notável exceção, bastante bem capitali-
zados, com níveis de realidades dos anos 
anteriores muito satisfatórios, bases de 
capital muito sólidas e tudo configura 
que vão resistir razoavelmente bem a 
uma possível onda de incumprimento. 
Em 2010, não era óbvio. Hoje os rácios 
de capital são muito robustos. Mas tam-
bém são um perigo, porque alguns podem 
ver nos rácios de capital uma oportuni-

  

dade não para aumentar e para acomo-
dar perdas de imparidades mas sim para 
fazer processos de restruturação que 
sejam assimétricos para os colaborado-
res. Vamos estar vigilantes, porque não 
pode ser usado para despedir trabalha-
dores. Essa é também a nossa precau-
ção, porque pode haver esta tentação 
pouco correta de procederem a restru-
turações violentas. 
Os bancos preparam-se para 
apresentar os resultados do segundo 
trimestre. Acredita que os dados vão 
ser mais desanimadores? 
Essa é uma pergunta boa para fazer aos 
banqueiros. Os créditos da moratória 
continuam a produzir juros e não vão 
causar perdas de capital. Provavelmen-
te isso acontece, mas não me parece que 
seja com a magnitude que pudesse exis-
tir. Tenho dúvidas de que o efeito seja 
tão desastroso como alguns querem fazer 
crer. É muito cedo. 
E estava à espera desta corrida às 
moratórias? 
Estava. 
Porque têm a garantia do Estado? 
Há várias dimensões. Uma coisa que os 
bancos fizeram bem e que é serviço públi-
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co é que, se numa primeira fase, as mora-
tórias públicas eram muito limitadas -
destinavam-se apenas a certos setores, 
entre outros critérios -, a Associação Por-
tuguesa de Bancos teve a capacidade de 
ir um pouco mais além e de criar aqui 
regras para irem ao encontro da maior 
parte dos casos. Mas deixe-me dizer-lhe 
uma coisa que acho absolutamente crí-

 

"Pela primeira vez desde 
2013, o ano de 2019 

registou um aumento do 
número de bancários a 
trabalhar cm Portugal" 

"Tudo indicia que o 
crédito malparado vai 

aumentar no final deste 
ano e no início 

do próximo" 

tica. Cerca de 50% das empresas portu-
guesas não preenchem os requisitos para 
aceder à moratória legal. E esses 50%, 
nomeadamente são micro e pequenas 
empresas. E não preenchem os requisi-
tos porque estes são muito exigentes. 
Basta para isso, ter tido um acidente ou 
um incumprimento, mas ainda assim, 
estas empresas continuam a trabalhar 
e a empregar. Empregam centenas de 
milhares de pessoas. Uma em cada duas 
empresas que vemos nas nossas ruas -
lojas abertas, restaurantes, cafés- mos-
tram não ter condições para receber esta 
moratória legal. Para nós, é um tema 
absolutamente crítico. Podemos estar 
aqui a causar uma devastação no empre-
go e no setor empresarial. Não sei se têm 
isso devidamente acautelado. Depois 
aquelas narrativas de que vamos apro-
veitar a crise para sobreviver a dias pio-
res fazem lembrar um bocadinho certas 
conversas dos anos 30 que não quere-
mos reviver. Acho que há aqui uma lógi-
ca que está a ser replicada e é suscetível 
de causar resultados inesperados. Deve-
mos ter a preocupação dc defender as 
moratórias ao maior número de empre-
sas e famílias, procurando dar a capaci-

  

dade para ultrapassar uma crise que 
esperemos que tenha uma recuperação 
rápida. Têm todas as condições para 
ultrapassar isto. Acho que os bancos esti-
veram francamente bem e prestaram 
serviço público. 
Tanto o Presidente da República como 
o primeiro-ministro disseram que 
agora era a vez dos bancos ajudarem a 
salvar a economia, em vez de ser ao 
contrário... 
O que se calhar nos faz alguma estu-
pefação são estas contribuições extraor-
dinárias sobre o setor, que tendem a 
ser pagas pelos clientes e pelos traba-
lhadores do setor. É bom que se perce-
ba isto. E não vejo a mesma preocupa-
ção sobre os setores que, por exemplo, 
beneficiam da crise. Há vários setores 
de atividade a quem esta crise provo-
cou um aumento de negócio. Pensa-
mos na indústria do turismo e da res-
tauração como sendo as mais afetadas, 
e são - mais à frente os bancos sofre-
rão também de forma significativa -, 
mas estamos a esquecer-nos que há 
setores de atividade que beneficiam de 
forma extraordinária. Eu não vejo essa 
preocupação em procurar recolher uma  

parte desses resultados extraordiná-
rios em benefício coletivo. 
Até a Unidade Técnica de Apoio 
Orçamental, no último relatório, 
falou nisso. Ou seja, que esta 
contribuição extraordinária que está 
prevista no PEES [Programa dc 
Estabilização Económica e Social] vai 
refletir-se nomeadamente no 
aumento das comissões que são 
cobradas aos clientes... 
O resultado final ninguém sabe exatamen-
te qual é. Mas o setor bancário europeu 
está sob um choque regulamentar tre-
mendo que obrigou a que hoje cerca de 
20% dos trabalhadores bancários estejam 
afetos a atividades de controlo. São ativi-
dades muito importantes mas não adicio-
nam diretamente ao negócio e aos resul-
tados de uma entidade. E portanto era 
como se um em cada seis trabalhadores 
estivesse preocupado com a porta, como 
alarme, Mn essas coisas por muito impor-
tantes que sejam. São exigências de capi-
tal em crescendo e depois há empresas 
tecnológicas, cuja legislação liberaliza o 
acesso ao setor bancário a outros forne-
cedores que não têm esta lógica e não 

continua na página seguinte » 
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pagam impostos nem geram emprego. São 
acima de tudo startups que envolvem cen-
tenas de milhões de euros em busca de 
uma ideia São acima de tudo startups que 
envolvem centenas de milhões de euros 
em busca de uma ideia. A maior parte não 
vingará. Esta concorrência baseada em 
offshores é absolutamente injusta. Mais 
uma vez estar a impor impostos parece-
me um pouco fora de contexto. Existe um 
conjunto de empresas alegadamente mara-
vilhosas e que iam facilitar muito os ser-
viços financeiros em Portugal. E o certo é 
que nenhuma gerou emprego em Portu-
gal. Esteve presente durante a pandemia, 
prestou moratórias. conseguiu créditos. 
Mas desapareceram todos. 
Como vê a necessidade de uma nova 
injeção de capital no Novo Banco? 
Essa também é uma questão boa para 
colocar ao Novo Banco e ao senhor minis-
tro das Finanças. Sobre isso não temos 
informação adicional. 
E em relação à ida de Mário Centeno 
para o Banco de Portugal. Concorda? 
Ou defende que deveria haver aquele 
período de nojo entre largar a pasta de 
ministro e ir para governador? 

Ui 

Ao professor Centeno protagonizou nos 
últimos anos um conjunto de ações 
inquestionáveis. E também nos últimos 
meses um conjunto de ações e resulta-
dos. Há aqui questões de ética e com-
patibilidade. Há uma dimensão técni-
ca onde o professor Centeno tem, com 
certeza, méritos inquestionáveis. Mas 
também é alvo de algumas críticas. Há 
claramente aspetos que podem ter uma 
avaliação não totalmente positiva. Mas, 
por outro lado, tem imensos méritos. 
Ainda assim, esta via verde do ponto 
de vista técnico não está ainda feita. 
Depois há uma dimensão ética, mas 
que tem sido bem preparada. Deveria 
haver um concurso público, com ambi-
ções prévias e análises curriculares. 
Acho que era assim que se devia fun-
cionar numa sociedade livre e justa. 
Haver um processo menos de escolha 
e mais de escrutínio público. Acho que 
ganharíamos todos. 
Há economistas que defendem que se 
devia recorrer a uma solução como fez 
a Inglaterra, de ir buscar um 
governador até fora do país para ser 
talvez mais imparcial... 
O professor Centeno é qualificado para 
o cargo? É com certeza. Haveria mui-

 

O presidente do Sindicato Nacional 
dos Quadros e Técnicos Bancários 
admite que uma em cada duas 
empresas que vemos nas nossas 
ruas — lojas abertas, restaurantes, 
cafés — mostram não ter condições 
para receber esta moratória legal, 
mas lembra que são elas que 
empregam trabalhadores 

"Os créditos da 
moratória continuam 

a produzir juros 
e não vão causar perdas 

de capital" 

"Causa alguma 
estupefação as 
contribuições 

extraordinárias, que 
tendem a ser pagas 

pelos clientes e pelos 
trabalhadores" 

tas outras pessoas qualificadas? Claro 
que sim. Por isso, acho que deveríamos 
dar uma oportunidade. Para escolher-
mos um reitor de uma universidade, 
fazemos um concurso público, sujeita-
mo-nos a uma análise curricular, pro-
vas públicas e a um júri. Por isso não 
vejo razão para que um governador do 
Banco de Portugal não tenha o mesmo 
grau de competitividade e de experiên-
cia que exigimos, por exemplo, a um 
reitor de uma universidade. Não vejo 
porque é que devemos ser mais exigen-
tes para um reitor e bastante menos 
para este caso. 
E também há muitos calcanhares de 
Aquiles de Mário Centeno, porque foi 
ele quem geriu o sistema financeiro 
nos últimos anos e foi ele quem tomou 
uma série de decisões da banca... 
Há quem diga que ele tem méritos inques-
tionáveis e um trabalho notável. Mas 
acho que era uma oportunidade ter sido 
feito um concurso público e internacio-
nal. Até poderíamos chegar ao mesmo 
nome, mas pelo menos, seria sujeito ao 
escrutínio público, da imprensa e do Esta-
do. Um dos problemas da sociedade por-
tuguesa é que o nível de abertura ainda 
deixa bastante a desejar. 
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Festa do Avante! 

Jerónimo 
não dá certezas 
sobre a rentrée 
FESTA DO AVANTE 
Os comunistas querem 
realizar a Festa do 
Avante! em setembro, 
cumprindo a tradição 
de décadas. Mas, 
perante a incerteza da 
pandemia da covid-19, 
Jerónimo de Sousa, líder 
do PCP, admitiu ontem 
que a decisão não está 
fechada. 

"VEREMOS" 
À pergunta do Público e 
da Rádio Renascença, 
se garante que não vai 
ser cancelada, Jerónimo 
de Sousa respondeu: 
"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 
queremos fazer a nossa 
Festa do Avante! Faltam 
dois meses e tal... 
veremos", respondeu 
o líder comunista. 

ESTABILIDADE 
Ontem, à margem 
de um encontro com 
a Confederação 
Portuguesa das Micro, 
Pequenas e Médias 
Empresas, em Lisboa, 
Jerónimo de Sousa 
avisou o primeiro-
ministro, António Costa, 
de que a "estabilidade 
não é um valor em si 
mesmo": "A estabilidade 
alcança-se respondendo 
aos problemas". O líder 
comunista respondia 
a perguntas sobre 
a defesa de consensos 
à esquerda até 2023, 
preconizada por Costa. 
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António Costa quer o seu ex-ministro das Finanças, Mário Centena, no Banco de Portugal BRUNO GONÇALVES 

Costa formaliza escolha de Centeno 
para governador do Banco de Portugal 

Primeiro-ministro já enviou carta ao presidente do Parlamento, 
Ferro Rodrigues, a confirmar a escolha do ex-ministro das Finanças. 

CRISTINA RITA 
cristina.rita(gjonline.pt 

Já não havia dúvidas, mas agora surge 
a confirmação oficial. O primeiro-minis-
tro já enviou uma carta ao Parlamento 
para que Mário Centeno seja ouvido 
como o nome indigitado para o cargo de 
governador de Banco de Portugal. 

"O primeiro-ministro entregou hoje, 
25 de junho de 2020, ao Presidente da 
Assembleia da República unia carta onde 
manifesta a intenção do Governo, na 
sequência de proposta do Senhor Minis-
tro de Estado e das Finanças, em desi-
gnar o Prof. Doutor Mário José Gomes 
de Freitas Centeno para o cargo de Gover-
nador do Banco de Portugal", lê-se na 
nota oficial enviada às redações. 

Agora, o primeiro-ministro pede que  

seja realizada a audição prevista por lei 
no Parlamento, na comissão competen-
te. De realçar que o resultado desta audi-
ção não é vinculativa, sendo certo que o 
ex-ministro das Finanças tem merecido 
críticas de quase todos os partidos para 
suceder a Carlos Costa. 

O Governo já tinha informado os par-
tidos de que o escolhido iria ser o ex-
ministro das Finanças, que saiu do Exe-
cutivo há cerca de três semanas. 

Esta semana, António Costa também 
se reuniu com o governador do Banco 
de Portugal cessante, Carlos Costa, que 
termina o mandato no próximo dia 7 de 
julho. Também aí foi claro que Centeno 
seria escolhido. 

O primeiro-ministro tinha dito há uni mês 
que iria ouvir os partidos sobre a escolha 
do novo governador e fê-lo nos últimos dias  

com contactos informais, por telefone ou 
através do secretário de Estado dos Assun-
tos Parlamentares, Duarte Cordeiro. 

Do lado do Presidente da República, Mar-
celo Rebelo de Sousa, a posição tem sido 
a de recordar que há um histórico de esco-
lhas de ex-ministros das Finanças para a 
supervisão bancária, incluindo no Estado 
Novo. Este facto valeu-lhe duras críticas 
do vice-presidente do PSD Nuno Morais 
Sarmento. E Marcelo já respondeu: "Veri-
fico que o PSD decidiu abrir caminho à 
nomeação do professor Mário Centeno 
para o Banco de Portugal, na medida cm 
que adotou uma posição sobre a lei que 
vai ser votada no Parlamento que abre 
esse caminho. Esse é o facto politicamen-
te importante. Depois, há o facto lateral, 
digamos assim, uma espécie de distração 
lateral", afirmou (ver página 5). 
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Bloco só falou 
do Suplementar 

USBOA A coordenadora do Blo-
co de Esquerda afirmou ontem 
que "tudo o que o BE conver-
sou com o Governo, neste 
momento, foi no âmbito do Orça-
mento Suplementar". Catarina 
Martins falava à margem de um 
encontro com trabalhadores da 
TAP e da Groundforce sobre 
uma reunião com o Governo da 
passada terça-feira. A pergun-
ta colocou-se perante o cenário 
de um consenso de médio pra-
zo com o PS. 
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A eletricidade intermitente provém de fontes como o vento e a luz solar 

POR UMA DEMOCRACIA DE QUALIDADE 

A catástrofe da eletricidade intermitente: 
da dívida tarifária à bomba de hidrogénio 
Apesar das pressões internacionais e de dois secretários de Estado da Energia que enfrentaram o problema, 
Henrique Gomes e Jorge Seguro Sanches, a dívida tarifária ascende neste momento a 3 mil milhões de euros! 

?syr 

Clemente Pedro Nunes 

A eletricidade intermitente é provenien-
te de fontes que ora existem, ora não 
existem, como o vento e a luz solar. 

O sistema elétrico não pode depender 
duma tal intermitência, sob pena de a 
economia e a segurança das nossas vidas 
colapsarem, dado que a eletricidade não 
se pode armazenar. 

Assim, quando o Governo Sócrates 
decidiu, em 2005, basear o sistema elé-
trico nas potências intermitentes eóli-
cas e solares, criou para o efeito a figu-
ra contratual das FIT (feed-in tariffs), 
em que o custo de todo o backup neces-
sário para evitar apagões ficou à respon-
sabilidade dos consumidores. 

Ou seja, para assegurar aos promoto-
res dos parques eólicos e solares os ele-
vados proveitos que exigiam para inves-
tir, o Governo decretou que todos os con-
sumidores tinham de pagar os lucros 
previstos nas FIT. 

Um tal sistema baseado na eletricida-
de intermitente é completamente ine-
ficiente, pois provoca enormes desper-
dícios nas centrais de backup, pelo que, 

Ternos agora 
em consulta pública 

a Estratégia MIcional 
para o Eidrogénio, 

que propõe promover 
ainda mais potências 

intermitentes, 
pondo fiffilfriefitC 

os consumidores 
a pagar todos os custos 

em 2008, os sobrecustos da produção 
de eletricidade levaram a ERSE a pro-
por um aumento dos preços que o então 
ministro Manuel Pinho considerou poli-
ticamente insustentável. 

Em vez de mudar a política ruinosa 
que estava a seguir, o Governo Sócrates 
decidiu manter as " benesses decreti-
nas" para os promotores de eletricida-
de intermitente, mas adiou para anos 
futuros o respetivo pagamento pelos 
consumidores. 

Foi assim criada a "dívida tarifária" do 
setor elétrico, o que levou à demissão 
do então presidente da ERSE. 

Na prática, a dívida tarifária é uma 
dívida cuja responsabilidade o Governo 
colocou nos consumidores e que repre-
senta a diferença entre aquilo que paga-
mos nas tarifas e aquilo que o Governo 
decidiu por decreto que os produtores 
elétricos têm direito a receber. 

Esta situação absurda, bem ilustrada 
pelo facto de a dívida tarifária ascender 
já nessa altura a 2 mil milhões de euros, 
foi publicamente denunciada em janei-

  

ro de 2010 por um manifesto intitulado 
"O Futuro da Energia", de que fui um 
dos 36 subscritores. 

A troika considerou muito grave essa 
dívida tarifária e só aceitou não a con-
siderar logo como dívida pública peran-
te a promessa do Governo português de 
que esta seria anulada até 2020, atra-
vés de sobrecustos a pagar nas tarifas 
pelos consumidores. 

Mas, apesar das pressões internacio-
nais e de dois secretários de Estado da 
Energia que enfrentaram o problema, 
Henrique Gomes e Jorge Seguro San-
ches, a dívida tarifária ascende neste 
momento a 3 mil milhões de euros! 

É que os graves problemas tecnológi-
cos provocados pela eletricidade inter-
mitente não se resolvem por decreto, 
mas sim com atuações tecnológicas efi-
cazes, como o reforço das interligações 
elétricas entre a França e a Península 
Ibérica. 

Por isso, o Presidente Macron, de Fran-
ça, participou na Cimeira de Lisboa, em 
27 de julho de 2018, com os primei-

  

ros-ministros Pedro Sánchez, de Espa-
nha, e António Costa, de Portugal, que 
aprovaram um apoio europeu de 580 
milhões de euros para este reforço de 
interligações. 

Mas, lamentavelmente, este projeto 
continua parado, o que constitui uma 
grave ameaça à sustentabilidade da eco-
nomia e do emprego em Portugal. 

E em vez de se enfrentar o problema 
da eletricidade intermitente com inte-
ligência e eficácia, temos agora em con-
sulta pública a Estratégia Nacional para 
oHidrogénio, que propõe promover ain-
da mais potências intermitentes, pon-
do novamente os consumidores a pagar 
todos os custos e os promotores a fica-
rem com todos os benefícios. 

O hidrogénio não é uma fonte de ener-
gia primária e, sendo um gás muito leve, 
exige pressões muito altas e tempera-
turas muito baixas para poder ser arma-
zenado, o que implica custos e riscos 
muitíssimo elevados. 

Tal como Sócrates e Pinho tinham fei-
to em 2008, o pretexto mediático é que 
"Portugal vai salvar o planeta sozinho 
armazenando eletricidade através do 
hidrogénio". 

E, de novo, "os consumidores portu-
gueses irão pagar por decreto o que for 
preciso por tecnologias que ainda não 
existem", indo-se buscar aos fundos euro-
peus, que se espera venham salvar a eco-
nomia portuguesa, 7 mil milhões de 
euros para este "delírio tecnológico" que 
opróprio documento em consulta públi-
ca assume irá ter prejuízos até 2030. 

Embora António Costa Silva tenha sido, 
em 2010, um dos defensores do lóbi das 
elétricas intermitentes, nomeadamen-
te num artigo publicado no Expresso e 
intitulado "O plágio dos Orangotangos", 
espera-se que, nas suas atuais funções 
de supervisor do plano económico para 
aplicar os fundos europeus, saiba defen-
der o reforço das empresas de bens tran-
sacionáveis e não deixe que sejam uti-
lizados num desastre tecnológico que 
põe em causa o que foi aprovado na 
Cimeira de Lisboa, em 2018. 

Assim o exigem uma democracia de 
qualidade e o futuro da economia e da 
coesão social de Portugal. 

:,•• Professor catedrático do Instituto 
Superior Técnico 
Subscritor do "Manifesto: Por Uma 
Democracia de Qualidade" 
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Chefe de Estado foi elogiado no bairro de São Roque 

• 

 
 

y. ir • 

 

 

 

Presidente distribuiu refeições com os voluntários do "Coração na Rua" 

Marcelo reconhece 
que aumentaram 
os sem-abrigo 

Presidente da República visitou centros sociais no Porto 
e falou da importância de reforçar a habitação social 

Ana Sofia Rocha 
ana.s.ferreira@jn.pt 

VISITA O presidente da Re-
pública admitiu ontem, no 
Porto, que o número de 
sem-abrigo aumentou devi-
do ao impacto da pandemia 
e sublinhou que é preciso 
que as autarquias e o Gover-
no continuem a apostar e a 
avançar com a "iniciativa 
crucial" para ajudar no com-
bate a este fenómeno: a cria-
ção de mais habitação. 

Marcelo Rebelo de Sousa 
distribuiu centenas de refei-
ções no Serviço Porta Soli-
dária do Centro Social da Pa-
róquia da Senhora da Con-
ceição e reconheceu que, no 
Porto, "é fácil de ver que há 
muita gente nova [na rua] e 
também é fácil de ver que 
encontramos portugueses e 
estrangeiros" à espera para 
receber apoio alimentar. 

"Esta situação [de pessoas 
com dificuldades financei-
ras] agravou-se com o decor-
rer do surto e, infelizmen-
te, não tem parado", subli-
nhou o chefe de Estado. 

Um retrato desenhado 
pela "crise económica e so-
cial em Portugal" que levou 
"à queda a pique das famí-

  

lias, dos jovens, de gente da 
construção civil, gente dos 
carrosséis e gente que tinha 
vidas mais ou menos está-
veis", referiu Marcelo Rebe-
lo de Sousa. 

"INICIATIVA CRUCIAL" 

Lembrando a importância 
do voluntariado e agrade-
cendo o trabalho da Obra 
Diocesana e do bispo do Por-
to, D. Manuel Linda, Marce-
lo Rebelo de Sousa reconhe-
ceu já ter visto que o Gover-
no decidiu avançar com a 
"iniciativa crucial" no com-
bate aos sem-abrigo que é a 
criação de habitação. 

"Nesta fila [da Porta Soli-

  

dária] todos falavam em 
casa. Há municípios que já 
estão a fazer isso, o Gover-
no compromete-se a fazer 
isso e, tudo somado, serão 
umas largas centenas de fo-
gos. Desejamos que os con-
cursos sejam abertos rapida-
mente", assinalou. 

Durante a tarde, Marcelo 
Rebelo de Sousa visitou os 
centros sociais da Obra Dio-
cesana de Promoção Social 
dos bairros do Lagarteiro e 
de São Roque, onde foi rece-
bido com aplausos e elogios. 
À noite, esteve com o Grupo 
de Voluntários "Coração na 
Rua" a distribuir refeições a 
sem-abrigo. • 
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Pandemia calou vítimas 
de violência doméstica 
Pedidos de ajuda duplicaram com fim do período Número de queixas em 2019 foi o mais alto 

I de confinamento. Idosos também foram alvos I dos últimos nove anos. Maioria é arquivada P.14 e 15 

Braga 
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o hospital 
os mandar 
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Casal tinha sintomas 
mas só conseguiu ser 
testado no privado P. 20 

Porto 
Marcelo 
diz que covid 
fez aumentar 
sem-abrigo P.24 
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Ano letivo acaba 
sem normas 
nem calendário 
para o próximo 

Prioridade aos mais novos nas aulas 
presenciais em caso de emergência Re 

Mário Centeno 
PSD deixa passar 
nomeação como 
governador P. 8 

Demissões 
Deputada sai 
do PAN mas fica 
no Parlamento P.9  

Futebol 
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antes de atacar P.18 

Prostituição 
Invoca segredo 
profissional para 
proteger juiz P.17 
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BE nega acordos com 
PS para médio prazo 
Catarina Martins só 
falou com Leão sobre 
Orçamento Suplementar 

CONVERGÊNCIA A coordena-
dora bloquista, Catarina 
Martins, disse ontem que 
"tudo o que o BE conversou 
com o Governo, neste mo-
mento, foi no âmbito do Or-
çamento Suplementar 
(OS)". Catarina contrariou, 
assim, as palavras de terça-
-feira do presidente do PS, 
Carlos César, que tinha dito 
que o Governo estava a dia-
logar com a Esquerda para 
"obter um compromisso or-
çamental de médio prazo". 

A líder do BE garantiu, con-
tudo, que o partido está 
sempre disponível "para so-
luções para o país", nomea-
damente em medidas "que 
protejam o emprego ou a 
economia". 

Ainda assim, Catarina  

Martins frisou que a recen-
te reunião dos bloquistas 
com o ministro das Finan-
ças, João Leão, serviu apenas 
para "apresentar as propos-
tas de alteração" ao OS. "É 
tudo o que sei", disse. 
Jerónimo de Sousa, líder 

do PCP, admitiu ter ficado 
"desiludido" poro PS não ter 
incluído propostas dos co-
munistas no Orçamento Su-
plementar. No entanto, re-
velou ao "Público" ter espe-
rança de que os socialistas 
reconsiderem na discussão 
na especialidade. Também 
disse não acreditar, "a curto 
prazo", na possibilidade de 
uma crise política. 

Na terça-feira, Carlos Cé-
sar tinha elogiado João Leão 
por estar "a dialogar com 
muita intensidade" com a 
Esquerda, com vista a garan-
tir "estabilidade política" e 
uma "política orçamental 
para a legislatura". • J.v.s. 
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Portugueses demoram mais tempo a pagar impostos 

Só hoje deixamos 
de trabalhar para 
pagar ao Fisco 

"Libertação dos 
impostos" chega 
11 dias mais tarde 
este ano, segundo 
a Deloitte 
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Maria Caetano 
maria.s.caetano@dinheirovivo.pt 

FINANÇAS  O chamado "dia 
da libertação dos impostos", 
meta simbólica do calendá-
rio do contribuinte, é assina-
lado em Portugal nesta sex-
ta-feira, de acordo como cál-
culo anual da consultora De-
loitte. Este ano, foram ne-
cessários 177 dias para que 
famílias e empresas saldas-
sem contas com o Fisco e 
com a Segurança Social, 
mais 11 do que em 2019. 

Portugal surge no 11.° lu-
gar de uma tabela de 30 paí-
ses europeus liderada pela 
Roménia, onde a carga fiscal 
consome 122 dias de rendi-
mento, e que leva como lan-
terna vermelha a Dinamar-

  

ca, onde só a 14 de agosto os 
contribuintes irão assinalar 
oprimeiro dia de rendimen-
tos livres de tributação. 

O "dia de libertação dos 
impostos" é um conceito 
com origem nos EUA, mas 
tem vindo a ser adotado in-
ternacionalmente por insti-
tuições de todo o mundo. A 
ideia é traduzir de uma for-
ma simples o conceito de 
carga fiscal . Ou seja, quanto 
do rendimento dos países 
reverte sob a forma de im-
postos e contribuições para 
financiar os bens e serviços 
públicos. 

No caso do cálculo da De-
loitte, é medido o volume de 
impostos e contribuições 
pagas relativamente ao ren-
dimento nacional líquido -  

todo o rendimento de uma 
economia, excluindo aque-
le que é gerado por multina-
cionais estrangeiras e aba-
tendo ainda a depreciação 
que tenha ocorrido em in-
vestimentos. Este rácio é de-
pois transposto para o con-
junto de dias de um ano. 

CARGA SOBE EM zozo 

Esta medida da carga fiscal é 
bem diferente daquela que 
o INE publica oficialmente 
e que surge ainda nas previ-
sões do Governo para as 
contas públicas. Esta reflete 
o volume de impostos e 
contribuições pagas em re-
lação ao PIB, e ficou em 
2019 inalterada, nos 34,8%. 
O aumento em impostos 
cobrados ao longo do último 

FACTOS 

Segundo a Deloitte, o 
rendimento nacional só 
fica livre de impostos ao 
fim de 177 dias. Espanha 
demora 155 dias, Itália 191 
e França 219. 

= 

S 
O Governo estima que a 
carga fiscal fique em 35,1% 
do PIB este ano, acima da 
de 2019 (34,9%). Vão ser 
pagos menos impostos 
mas o PIB encolhe mais.  

ano andou a par do cresci-
mento económico. 

Já para 2020, o Ministério 
das Finanças antecipa no Or-
çamento Suplementar uma 
subida da carga fiscal medi-
da relativamente ao PIB, 
prevendo que impostos e 
contribuições venham a 
equivaler a 35,1% da rique-
za do país neste ano. Neste 
caso, e devido à pandemia, 
não há expectativa de cobrar 
mais impostos e contribui-
ções - pelo contrário, deve-
rão cair 4,9 mil milhões face 
a 2019. Mas o PIB irá tam-

  

bém encolher em 6,9%, ou 
mais de 14,6 mil milhões, o 
que justifica a subida. 

Ainda assim, a previsão 
do Governo não fica livre 
de reparos. A Unidade Téc-
nica de Acompanhamento 
Orçamental entende que o 
cálculo está subestimado 
ao não incluir os impostos 
pagos em Portugal que são 
receita própria da UE, 
como por exemplo o IVA 
pago sobre importações. 
Valem 0,2% do PIB, atiran-
do a carga fiscal para 35,3% 
do PIB. o 

o o 
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Passo atrás, 
multa à frente 

pu,  Manuel Mofinos 
Diretor-adjunto 

O pequeno passo atrás dado agora com o de-
ver cívico de recolhimento domiciliário em 
19 freguesias de Lisboa não é só fruto de des-
cuido ou falta de civismo. É também resulta-
do de contradições e dualidade de critérios 
políticos e sanitários. 
Será que muscular as leis e as forças de segu-
rança trava o ressurgimento de casos de co-
víd, em Portugal ou em qualquer outro país? 
A ver vamos. Certo é o ruído político e a con-
flitualidade, também legislativa, que as me-
didas vão provocar. 
As multas para travar os ajuntamentos de 
pessoas além do limite permitido atribuem, 
implicitamente, aos jovens a culpa pelos no-
vos surtos. Apontar o dedo aos mais novos, 
fechar estabelecimentos comerciais mais ce-
do ou acabar com a venda de bebidas alcoóli-
cas nas lojas de conveniência até pode refrear 
os profissionais dos comentários. Mas não re-
solve o problema. Este ainda persiste nos 
transportes públicos e nas habitações sobre-
lotadas e naqueles que nunca puderam, nem 
vão poder, ficar em teletrabalho. 
O reforço de 90% nos autocarros da Grande 
Lisboa a partir de segunda-feira, anunciado 
ontem, foi tardio. Assim como o programa 
para melhorar as condições de sanidade dos 
bairros. Como é discutível que os bares sejam 
um problema e não uma solução e ainda este-
jam de portas fechadas, mesmo depois de te-
rem apresentado ao Governo um guia de boas 
práticas. 
E é ainda necessário que as mensagens che-
guem aos destinatários. Que sejam claras, 
oportunas e coerentes. Se os mais velhos já 
tiveram momentos em que não percebiam 
exatamente o que lhes era transmitido (ora a 
máscara não é necessária, ora já é, ora até é 
imprescindível), os mais novos também fica-
ram confusos com as variáveis do desconfina-
mento. O esforço para entender como eles 
percebem e vivem o momento atual também 
não foi grande. 
Aliás, o caricato post (para não o batizar de 
centralista ou dar-lhe outra classificação) da 
Direção-Geral da Saúde no Facebook com al-
gumas recomendações para o São João, já de-
pois da noite do santo popular ter acontecido, 
é revelador de uma comunicação nem sem-
pre assertiva. 
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Pedro Nuno Santos justificou modelo de resgate da TAP em podcast do PS 

Ministro diz que foi 
Bruxelas a impor 
um plano para a TAP 
Pedro Nuno Santos satisfeito com sistema de controlo e 
monitorização das ajudas a conceder à companhia aérea 

Erika Nunes 
erika@jn.pt 

AVIAÇÃO  O ministro das In-
fraestruturas justificou a 
maior intervenção do Esta-
do na TAP mediante a inje-
ção de 1,2 mil milhões de 
euros como sendo imposi-
ção de Bruxelas. Pedro Nu-
no Santos revelou que o Go-
verno português defendeu 
o"recurso ao quadro tem-
porário". Mas isso só era 
acessível a empresas saudá-
veis, explicou a Comissão 
Europeia, e a TAP já não o 
era antes da covid-19. 

Pedro Nuno Santos consi-
derou, num podcast do PS, 
que importante é "garantir 
oque se faz a cada cêntimo" 
e que o sistema de controlo 
e de monitorização que foi 
proposto "é muito mais efi-
caz do que simplesmente 
ter um membro numa co-
missão executiva". 

COMISSÃO EXPLICA 
A porta-voz para a área da 
Concorrência, Arianna Po-
desta, explicou ontem que, 
"no dia 9 de junho, Portugal 
notificou a Comissão sobre 
a sua intenção de avançar 
com um empréstimo de ur-

  

gência de 1,2 mil milhões de 
euros à TAP, no âmbito das 
orientações relativas a 
apoios de emergência e à 
reestruturação". Porém, 
"como a TAP já estava em di-
ficuldades financeiras antes 
da pandemia", a companhia 
"não era elegível para rece-
ber apoio" naquele quadro e 
só poderia receber "apoios 

NORTE 

Providência 
cautelar "não vai 
impedir" ajudas 

O ministro das Infraes-
truturas considerou que 
a providência cautelar 
interposta pela Associa-
ção Comercial do Porto 
para travar a injeção de 
1.,z mil milhões de euros 
do Estado na TAP "não foi 
a melhor" maneira de de-
monstrar descontenta-
mento com a retoma da 
companhia. Pedro Nuno 
Santos disse que, "em 
princípio", a providência 
cautelar interposta não 
impedirá o auxílio à TAP.  

de emergência e reestrutu-
ração, que permitem aos 
países apoiarem empresas 
em dificuldades", mas com 
condições. Assim, "as auto-
ridades portuguesas com-
prometeram-se que a TAP 
reembolsará o empréstimo 
ou apresentará um plano de 
reestruturação no prazo de 
seis meses, a fim de assegu-
rar a viabilidade futura". 

DIFERENTES SITUAÇÕES 
Já no caso da Lufthansa, a 
Comissão Europeia apro-
vou ontem uma ajuda da 
Alemanha no valor global 
de 9 mil milhões de euros. 
Contudo, a situação e di-
mensão do grupo alemão é 
diferente: com mais de 138 
mil funcionários (a TAP 
tem quase nove mil), a aju-
da estatal representa 65€ 
por posto de trabalho. Os 1,2 
mil milhões de euros que 
poderão ser injetados na 
TAP representam o dobro 
por funcionário (134€). Na 
Lufthansa, o Estado ficará 
com 20% da empresa, que 
teve lucros de 1,2 mil mi-
lhões de euros em 2019. Na 
TAP, o Estado detém 50% e 
o prejuízo foi de 105,6 mi-
lhões de euros em 2019. • 
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PRIMEIRA MÃO

Economistas não 
‘vão à bola’ com 
efeitos da ‘Final 8’

Lisboa vai ser palco da fase final da 
Liga dos Campeões, mas o impacto 
económico poderá não compensar 
o risco da realização do evento, se-
gundo os especialistas consultados 
pelo Jornal Económico (JE), numa 
altura em que o país enfrenta no-
vos focos de contágio e medidas de 
controlo mais apertadas na região 
de Lisboa e Vale do Tejo.  

A competição, que decorre entre 
12 e 23 de agosto, foi anunciada 
com entusiasmo pelos responsá-
veis políticos, o que até valeu ao 
primeiro-ministro, António Costa, 
algumas críticas da oposição sobre 
a referência a este ser um ‘prémio’ 
para os profissionais de saúde, e no 
seio do Governo é assumido que a 
realização do evento servirá como 
uma espécie de motor de arranque 
para a recuperação do setor do tu-
rismo e hotelaria, ainda que os jo-
gos se possam realizar sem adeptos.  

“A minha expectativa, conhe-
cendo o que conheço, é que não 
haja nem estádios cheios, nem 
adeptos na cidade de Lisboa”, afir-
mou o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa (CML), Fernan-
do Medina, em entrevista à TVI, 
esta semana.  

Ainda assim, e mesmo admitin-
do que até esta data exista um le-
vantamento das restrições e um 
fluxo de visitantes, a economista 
Susana Peralta considera que terá 
um “efeito muito limitado” no 
contributo para o crescimento 
económico. “Não estou a ver que 
os jogos criem uma espécie de mo-
vimento de massas para o reani-
mar da indústria do turismo, é 
uma coisa muito limitada, de ni-
cho. Se essas pessoas puderem vir, 
no contexto da evolução política e 
sanitária que neste momento está a 
condicionar imenso as movimen-
tações entre os países da Europa, 
vai haver realmente um movi-
mento temporário onde vamos ter 
pessoas em Lisboa, que vão ter que 
dormir nalgum lado, comer nal-
gum lado, mas isso não vai relan-

çar o turismo”, sustenta. Neste 
contexto, assume que este “impac-
to pontual” pode representar “um 
balão de oxigénio” para o setor do 
turismo em Lisboa, mas “é algo 
muito localizado”. “Nunca vai ser 
um movimento de massas que rea-
nime o setor do turismo de um dia 
para o outro”, acrescenta. 
 
“Até pode ser mau  

para a economia” 

A opinião é partilhada pelo econo-
mista João Duque, que salienta que 
“não é relevante para a notoriedade 
da cidade de Lisboa”. “Muito mais 
relevante é a questão do que se está 
a fazer em relação aos portugueses, 
e ao problema de Lisboa, que é ab-
solutamente devastador. O facto de 
vários países estarem a impor res-
trições à entrada dos portugueses é 
mais do que suficiente para des-
truir isso, venham lá as Champions 
que vierem”, acrescenta.  

Apesar do impacto de curto pra-
zo que admite que o evento poderá 
ter, Susana Peralta adverte para os 
efeitos que novos focos de conta-

minação que daí possam resultar 
poderão ter na economia. “Se a se-
guir a isso tivermos que voltar a 
ter mais medidas de restrição e isso   
ainda tiver impacto no início do 
ano letivo, então, será catastrófico. 
É estar a condicionar de forma 
muito clara o nosso crescimento 
no longo prazo, é um choque gi-
gantesco no capital humano destas 
crianças que estão a ficar seis me-
ses longe da escola”, afirma. “Isto 
até pode ser mau para a nossa eco-
nomia. Há aqui uma lógica de mui-
to curto prazo”, argumenta.  
 
“Bom estímulo  

após fase terrível” 

“O impacto será certamente rele-
vante para a nossa hotelaria, restau-
ração e outros serviços, principal-
mente numa conjuntura em que a 
retoma do Turismo ainda estará no 
início”. A convicção é de Vítor Cos-
ta, diretor-geral da Associação de 
Turismo de Lisboa, que encara com 
otimismo até o facto de “o simples 
movimento gerado por equipas, 
organização, jornalistas e outros 
participantes” ser “uma boa contri-
buição para a retoma”. O dirigente 
considera que receber a ‘Final 8’ da 
mais importante prova europeia de 
clubes é um “bom estímulo”, e que 
irá “contribuir para dinamizar a 
fase de arranque do turismo depois 
de uma fase terrível em que a ativi-
dade esteve encerrada”. 
 
UEFA garante primeiro hotel  

Esta semana, foi conhecido o pri-
meiro hotel a assinar um contrato 
com vista a receber uma equipa pre-
sente na ‘Final 8’. Apesar de se des-
conhecer que grande equipa euro-
peia foi a primeira a garantir estadia 
em Lisboa. O contrato foi assinado a 
24 de junho entre o Lisbon Marriott 
Hotel e a UEFA, tal como avançou o 
JE esta semana. “É  muito importan-
te para nós nesta altura devido à 
pandemia, visto que o negócio está 
fraco em muitos sítios, e é espetacu-
lar que a UEFA confie também em 
Lisboa”, refere em declarações ao 
JE, Elmar Derkitsch, diretor-geral 
da unidade hoteleira da capital por-
tuguesa. ● *com JCL e RR

Turismo de Lisboa vê nos jogos um “bom estímulo após uma fase terrível”, 
mas especialistas têm pouco entusiasmo com eventual impacto financeiro.

ÂNIA ATAÍDE  
aataide@jornaleconomico.pt

LIGA DOS CAMPEÕES

Médicos e enfermeiros são os 
maiores críticos da organização da 
‘Final 8’ da Liga dos Campeões em 
Lisboa. No dia em que foi conheci-
da a decisão da UEFA em atribuir a 
inédita ‘Final 8’ à capital portugue-
sa, António Costa referiu que esta 
organização “é um prémio para os 
profissionais de saúde. Temos de 

agradecer-lhes. Fizeram com que 
Portugal se afirmasse como um 
destino seguro”. Por outro lado, a 
última reunião dos epidemiologis-
tas da Direção-Geral de Saúde com 
os partidos revelou a possibilidade 
uma segunda vaga de Covid-19 na 
região de Lisboa e Vale do Tejo, 
contrariando a ideia de que o au-
mento do número de casos que se 
está a verificar não é só o resultado 
do aumentado da testagem veicu-
lada nos últimos dias. Numa altura 

Champions pode 
“comprometer 
combate ao vírus”

Médicos e enfermeiros estão pessimistas com o 
impacto sanitário e nem admitem a possibilidade 
de Lisboa receber adeptos em agosto.

JOSÉ CARLOS LOURINHO 
jlourinho@jornaleconomico.pt

SAÚDE PÚBLICA

SUSANA PERALTA 
Economista e professora  
da Nova SBE

JOÃO DUQUE 
Economista e professor  
do ISEG-UL
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A organização da ‘Final 8’ em Lis-
boa coloca um enorme desafio aos 
profissionais de marketing que es-
tarão encarregues de, no mês de 
agosto, promover através de vá-
rios canais todo o potencial do tu-
rismo português e do país como 
um destino “safe & clean”. Daniel 
Sá, diretor-executivo do IPAM e 
especialista em marketing despor-
tivo, define esta prova como “a 
melhor campanha publicitária dos 
últimos tempos” que vai colocar 
Portugal “na boca do mundo du-
rante doze meses, criando um ruí-
do positivo enorme e um impacto 
muito positivo”, sendo que esta fi-
nal “vai ser vista por 800 milhões 
de pessoas”. No entanto, este espe-
cialista reconhece que o fator de se 
abrir o evento ao público vai fazer 
a diferença: “os desafios podem ser 
muito grandes de acordo com a 
quantidade de público, não só para 
a organização como para a polícia 
e entidades de saúde”. Sobre uma 
das grandes incógnitas em torno 
deste evento, ouvimos André No-
vais de Paula, especialista em 
marketing digital, que sublinha: 
“Isto pode correr mal para todos os 
lados”. “Se não temos adeptos esta-
mos a passar uma imagem de que 
afinal não somos seguros, algo que 
não é bom, principalmente para 
um país que depende tanto do tu-
rismo. Temos inúmeros países que 
são concorrentes diretos de Portu-
gal no turismo a dizer que não so-
mos um país seguro e que não 
aceitam a nossa entrada no país 
deles. Isto pode atrasar ainda mais 
a recuperação deste setor”. E se a 
‘Final 8’ for aberta aos adeptos? 
Outros problemas se colocam, na 
opinião de André Novais de Paula: 
“Vai ser muito complicado de con-
trolar, principalmente com as de-
cisões contraditórias que temos 
tido nas últimas semanas. As redes 
sociais são um autêntico barril de 
pólvora e tudo o que possa aconte-
cer vai ter eco a nível internacio-
nal, já para não falar da projeção 
que as televisões vão dar a este 
evento”. 

Daniel Sá admite que a presença 
de adeptos na ‘Final 8’ “é um risco 
que Portugal assumiu ao organizar 
um evento destes” e que o surgi-
mento de uma segunda vaga de ca-

sos e a evolução do estado de saúde 
pública “pode levar à decisão de 
não haver público”. Para o especia-
lista de marketing desportivo, “va-
mos ter que confiar na organiza-
ção e correr o menor número de 
riscos possíveis”. O diretor-execu-
tivo do IPAM ressalva que existe a 
necessidade de os países “recupera-
rem a sua economia, manterem o 
equilíbrio entre os cuidados de 
saúde e o regresso da vida normal 
e da economia”. 

Relativamente à decisão das 
marcas em se associarem à ‘Final 
8’ da Liga dos Campeões, André 
Novais de Paula antevê que pos-
sam atrasar ao máximo esta deci-
são, devido à pandemia: “Se uma 
marca resolver estar associada a 
este evento, num momento em 
que todos os euros contam, e fizer 
um investimento, vai condicionar  
grande parte do seu marketing, 
especialmente se, depois, isto an-
dar tudo para trás, e se a imagem 
de estar associado a isto for muito 
mais negativa do que positiva. Es-
tamos a falar de eventos associa-
dos à Liga dos Campeões, há aqui 
um leque de ações e campanhas 
que andam à volta desta temática. 
Creio que as marcas vão adiar até 
à última esta decisão”, conclui 
André Novais de Paula. ● JCL

IPAM estima 
audiência de 800 
milhões de pessoas

Especialistas de marketing estão divididos  
entre o potencial do evento e a má publicidade 
que pode gerar caso algo corra mal.

“As redes sociais são 
um autêntico barril de 
pólvora. Tudo o que 
aconteça vai ter eco 
internacional”, avisa 
André Novais de Paula 

MARKETING E REDES SOCIAIS
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em que estamos a menos de dois 
meses de receber esta competição, 
Miguel Guimarães, Bastonário da 
Ordem dos Médicos, refere em en-
trevista ao JE que o atual quadro 
epidemiológico em Portugal colo-
ca vários desafios à organização de 
um evento que terá grande reper-
cussão a nível europeu e mundial.  
“Perante a atual situação epide-
miológica de Portugal, é complexo 
assumirmos compromissos que 
possam comprometer o combate à 
Covid-19. Uma coisa é receber o 
evento, outra é abri-lo ao público”, 
realça Miguel Guimarães. O médi-
co considera que a pandemia que 
estamos a viver “obriga a um exer-
cício muito difícil”, que passa por 
“equilibrar medidas entre a saúde e 
a economia”, sendo que “o futebol 
pesa claramente para o segundo 
lado da equação”. O Bastonário 
deixa um aviso à organização: “Se 
olharmos pelo prisma da saúde, 
não é recomendado nem prudente 
abrirmos os estádios ao público”. 
Já Ana Rita Cavaco, Bastonária da 
Ordem dos Enfermeiros, refere ao 
JE que esta abertura do país à orga-
nização de eventos “não é reco-

mendável nem em Lisboa nem em 
qualquer outra região do país”. 
Quanto à possibilidade de haver 
público, Ana Rita Cavaco nem se-
quer admite essa possibilidade: “O 
país já desconfinou, mas estes pro-
fissionais continuam sem descanso 
e sem férias. Um prémio para os 
profissionais de saúde é não con-

tribuir para lhes dar mais traba-
lho”. Com os hospitais da região de 
Lisboa a atingir o limite das taxas 
de ocupação, Miguel Guimarães 
considera que, pelo facto de “estar-
mos longe de poder dizer que a si-
tuação está controlada, será inevi-
tável que nas semanas seguintes 
voltemos a assistir a um cresci-
mento no número de novos casos, 
com impacto nas várias unidades 
de saúde”. O Bastonário da Ordem 
dos Médicos sublinha que os mé-
dicos e os restantes profissionais 
de saúde “têm sido inexcedíveis, 
mas é preciso compreender que 
não é possível perpetuar para sem-
pre o esforço extraordinário que 
têm feito, e que não pode recair 
sobre o SNS o peso de decisões que 
não visarem proteger a saúde”.  
A Bastonária da Ordem dos Enfer-
meiros coloca completamente de 
parte a possibilidade de existir pú-
blico neste evento, “quando já es-
tamos a dar um passo atrás e os 
hospitais se encontram novamen-
te no limite, apenas um mês após o 
início do desconfinamento. O es-
tado de emergência terminou, mas 
a pandemia não”. ●  

“Estamos longe  
de poder dizer que  
a situação está 
controlada”, realça  
o Bastonário da 
Ordem dos Médicos
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Economistas não ‘vão à bola’ 
com os efeitos da ‘Final 8’ da Liga 
dos Campeões em Lisboa. 4 PRIMEIRA MÃO
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Economistas 
não vão à bola  
com os efeitos 
da Final 8 em 

Portugal 
Especialistas ouvidos pelo Jornal Económico têm 

dúvidas em relação aos benefícios económicos da 
vinda dos jogos da Liga dos Campeões para Lisboa 

e alertam que poderá ter os efeitos contrários ao 
pretendidos, com o agravar da pandemia. ● P4

Grande 
Lisboa vai ter 
empresa 
para gerir 
transportes
Área Metropolitana de Lisboa (AML) vai criar nova empre-
sa pública que será responsável pela gestão das conces-
sões de transportes a privados, bem como pela bilhética, 
estacionamentos e “modos suaves de mobilidade”. ● P20

COVID-19 

País vai estar em 
estado de alerta a 
partir de julho e até ao 
final da pandemia ● P9

COMBUSTÍVEIS 

Champalimaud,  
Disa e DCC avançam  
para a compra  
da Prio ● P22

SUPERVISÃO FINANCEIRA 

Governo formaliza 
nomeação de Centeno 
para governador do 
Banco de Portugal ● P9

TRANSPORTES 

Arriva pressiona 
Governo para não 
adiar concursos em 
Lisboa e Porto ● Última

Luanda Leaks: advogado de Isabel  
dos Santos constituído arguido
Jorge Brito Pereira foi constituído arguido, sabe o JE. Advogado criou a ‘offshore’ que recebeu dinheiro da Sonangol. ● P3

Nº 2047 | 26 junho 2020

Página 25

PUB

PUB

PUB

Em entrevista, o advogado explica 
o racional da integração da AAA, 
que vai reforçar a capacidade do es-
critório na área Corporate. ● P26

ADVOCACIA 

“Fusão da SRS  
e da AAA deve-se  
à partilha de 
afinidades, valores 
e sinergias” 

Pedro Rebelo de Sousa 
Managing Partner da SRS Advogados

FUSÕES E AQUISIÇÕES 

Efacec: propostas  
são entregues  
hoje e podem 
ajudar acordo  
de bancos ● P16 e 17

ANÁLISE 

Recuperação será 
lenta e a várias 
velocidades, 
consoante  
os sectores
A economia portuguesa deverá re-
cuperar de forma lenta e a várias 
velocidades, consideram os econo-
mistas ouvidos pelo JE. País preci-
sa de estratégia para a reindustria-
lização e para a sustentabilidade, 
defendem.  ● Especial 
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EMPRESAS & MERCADOS

Efacec: entre  
o emagrecimento e o 
fantasma da insolvência

Em 5 de fevereiro de 2018, Isabel 
dos Santos, dona de 66% da Efacec 
por via da Winterfell Industries, 
dava prova de vida: no meio das 
polémicas que os seus investimen-
tos em Portugal provocam sem-
pre, a empresária inaugurava uma 
moderna unidade de fabrico de 
carregadores especiais para bate-
rias de automóveis. Era uma espé-
cie de ‘canto do cisne’ de um grupo 
que chegou a ser um dos exemplos 
mais utilizados quando era preciso 
provar que as empresas portugue-
sas estavam no caminho da inova-
ção, da investigação e da exporta-
ção de know-how nacional. 

Dois anos depois – e 115 anos 
após a fundação da Moderna, So-
ciedade de Serração Mecânica, que 
lhe deu origem – a Efacec man-
tém-se no topo da agenda pelas 
piores razões: Isabel dos Santos 
está de malas feitas para sair do 
país e a venda dos seus ativos na-
cionais propicia horas e horas de 
densas reuniões de negócios. Des-
graçadamente, com pouco sucesso, 
como são os casos mais evidentes 
do EuroBic e da própria Efacec. 

 
A entrada de Isabel dos Santos 

A Winterfell entrou na Efacec em 
2015 e o negócio apanhou despre-
venido a maioria dos agentes do 
setor. Que aparentemente não ti-
nha estudado a lição em casa: a 
energia era então uma das áreas 
mais procuradas por Isabel dos 
Santos e a Efacec era razoavelmen-
te irresistível. 

Mas a polémica instalou-se des-
de o primeiro minuto. À altura da 
entrada da Winterfell, alguns ato-
res do setor questionaram-se 
como podia o Estado português 
permitir que uma empresa estatal 
estrangeira entrasse num grupo de 
referência nacional a laborar num 
setor estratégico, uma vez que a 
holding de Isabel dos Santos teria 
como acionista a angolana Empre-

sa Nacional de Distribuição de Ele-
tricidade (ENDE). 

Entre desmentidos e outras de-
clarações avulsas, o ministério 
angolano da energia acabou por 
desistir da parceria (já em 2018), 
numa decisão que terá vindo dire-
tamente do presidente de Angola, 
João Lourenço, juntamente com 
esclarecimento que assegurava 
que nunca tinham sido utilizados 
fundos públicos na compra de 
ações da Efacec. As suspeitas de 
que estavam envolvidos fundos 
públicos datam de agosto de 2015, 
depois de um decreto presidencial 
do então chefe de Estado José 
Eduardo dos Santos, pai de Isabel 
dos Santos, ter autorizado a EN-
DE a comprar 40% das ações da 
Winterfell cerca de três meses an-
tes da formalização da compra da 
Efacec. Seja lá como for, Isabel 
dos Santos juntava-se assim aos 
grupos Mello e TMG, que estão 
em conjunto na MGI Capital, que 
controla 28% do capital e que 
eram maioritários até aí. 

O fim do sonho americano 

Para trás ficava uma história de su-
cessos e de menos sucessos. Neste 
segundo segmento estava o caso da 
venda, ainda em 2014, da Efacec 
Power Transformers, Inc., o braço 
armado do grupo para aquele que 
parecia ser o enormemente promis-
sor mercado dos Estados Unidos. 
Inaugurada no Estado da Georgia 
em abril de 2010, com um investi-
mento inicial de 180 milhões de dó-
lares (145 milhões de euros ao câm-
bio da altura), a unidade prometia 
criar 600 empregos diretos e 1.500 
indiretos e ser um passo decisivo na 
estratégia de internacionalização da 
Efacec num mercado prioritário e 
capaz de fazer a ponte para o sub-
continente da América do Sul. 

Pouco antes – e como que mos-
trando que a estratégia expansionis-
ta talvez tivesse pecado por excesso 
– a Efacec já se tinha livrado da bra-
sileira Efacec Energy Service aos au-
tóctones da WEG – parceiros de 
longa data que chegaram a laborar 
paredes-meias na Efacec da Maia. 

 
O ano zero 

O ano de 2014 é, no quadro da his-
tória da Efacec, fundamental – e é de 
algum modo o lançamento do seu 
histórico mais recente. É que, de-
pois de mais de uma década de ex-
pansão para todas as geografias, a 
administração do grupo, então pre-
sidida por João Bento, vislumbrou o 
excesso. “Não podemos fazer tudo 
em todo o lado”, diria o CEO numa 
entrevista ao jornal Expresso. A 
nova ordem era portanto de ema-
grecimento: focalização do negócio, 
redução do endividamento, ganhos 
de eficiência e limpeza do balanço, 
que em 2013 não augurava nada de 
bom: dívida de 370 milhões de eu-
ros, prejuízos de 90,5 milhões (con-
tra lucros de 7,4 milhões no ano an-
terior), vendas a passarem de 780 
milhões para 691,7 milhões, e novas 
encomendas a descerem de 900 mi-
lhões para 717 milhões de euros. 

Paralelamente, o grupo reestru-
turava a sua organização interna: 
criou a Efacec Power Solutions 

(EPS) em 14 de Agosto de 2014, 
tendo como objeto a gestão de par-
ticipações sociais como forma in-
directa de exercício de atividades 
económicas. “A constituição da 
EPS inseriu-se no processo de 
reestruturação que a Efacec Capi-
tal, SGPS, encetou a partir do final 
de 2013, com o objectivo de ali-
nhar a estrutura societária do Gru-
po Efacec com os segmentos de 
mercado abordados e as geogra-
fias-alvo”, diz a história oficial. 

Outra forma de contar essa his-
tória seria: a Efacec está à procura 
de novos acionistas. Que até já ti-
nham rosto: os chineses da State 
Grid, acionistas de referência da 
REN, a empresária Isabel dos San-
tos e o fundo de private equity nor-
te-americano First Reserve. Por 
esta ordem de preferência. 

 
A pré-história 

Para trás ficava uma longa histó-
ria principalmente marcada pelo 
sucesso, nomeadamente a partir 
de 1948 quando a então EFME, 
Empresa Fabril de Máquinas Elé-
tricas, que esteve na origem da 
marca e do projeto Efacec, tinha o 
capital distribuído entre a Elec-
tro-Moderna (20%) a poderosíssi-
ma CUF (45%), que então se con-
fundia perigosamente com o pró-
prio Estado, e os Ateliers de 
Constructions Électriques de 
Charleroi. Era assim uma das 
pouquíssimas empresas portu-
guesas a despertar o interesse (e a 
autorização política) de empresá-
rios estrangeiros, algo muito pou-
co usual à data e que é suficiente 
para provar a sua qualidade. 

Terá sido no ano de 1962 que a 
Efacec passa a ser Efacec, inaugu-
rando um período de forte cresci-
mento: foi uma das primeiras em-
presas portuguesas cotadas na Bol-
sa de Valores de Lisboa, ainda nos 
anos 60 do século passado. 

É ainda a mesma empresa que 
passa agora pelas agruras conheci-
das e que uma parte (a esquerda) 
da Assembleia da República quer 
ver nacionalizada. ●

Para a Efacec, 2014 é o ano zero da sua história recente. Percebeu que não podia fazer tudo em todo o lado 
e começou à procura de novos acionistas. Saiu-lhe em sorte a empresária angolana Isabel dos Santos.

ANTÓNIO FREITAS DE SOUSA 
afsousa@jornaleconomico.pt

Com excesso de peso, 
a Efacec optou por 
vender os negócios no 
Brasil e nos Estados 
Unidos e recentrar-se 
nos segmentos ‘core’.  
A entrada de novos 
acionista também 
passou a fazer  
parte das opções 
estratégicas

CRISE NO GRUPO DO SETOR ENERGÉTICO

Os bancos e os acionistas da Efacec 
lançaram o processo de venda, que 
esta sexta-feira tem uma das suas 
principais etapas, a entrega das pro-
postas não vinculativas. Um proces-
so que está a ser conduzido pela so-
ciedade financeira StormHarbour.  

Os bancos credores da empresa 
esperam que a existência de pro-
postas (ainda que não vinculativas) 
“interessantes”, possa servir de 
motor para um entendimento en-
tre as várias partes e consequente-
mente para a viabiliação de uma 
solução para a Efacec. 

FUSÕES E AQUISIÇÕES

MARIA TEIXEIRA ALVES 
mtalves@jornaleconomico.pt

Propostas 
podem aj
Venda exige que tribunal liberte 
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Uma coisa é certa, Isabel dos 
Santos tem de sair da estrutura 
acionista para que a empresa possa 
continuar a operar. A empresária 
angolana, que controla 67,2% da 
Efacec, através da Winterfell, já 
deu luz verde à venda da sua posi-
ção. Mas a venda exige que o Tri-
bunal Cível de Luanda, que decre-
tou o arresto das ações da empre-
sária angolana, aceite libertar pre-
viamente os titulos, para estes po-
derem ser vendidos. Também aqui 
as propostas de compra podem 
ajudar a desbloquear este impasse. 

O CEO da empresa, Ângelo Ra-
malho, disse a semana passada, ao 
“Observador”, que houve 30 mani-
festações de interesse na Efacec. 

Donde se depreende que terão sido 
enviados teasers a 30 interessados. 
Importa, contudo, saber quantos 
destes assinaram o non disclosure 

agreement (acordo de confidencia-
lidade), na medida em que apenas 
estes têm acesso a um documento 
detalhado com a informação da 
empresa, que permite elaborar as 
propostas não vinculativas que de-
verão ser hoje entregues. Assim, 
dos 30, apenas uma parte avançará 
para propostas não vinculativas.  

Segundo fontes do mercado há 
pelo menos quatro interessados 
em avançar para uma proposta. A 
Sonae Capital e o fundo de capital 
de risco Alpac Capital estarão en-
tre os interessados na compra da 

Efacec, avançou o “Expresso”. Mas 
só se saberá a posteriori quem de 
facto fez propostas. As quais, desde 
logo, estarão condicionadas a que 
as ações da Efacec possam ser ven-
didas e que haja financiamento 
bancário novo, o que implica um 
acordo de todas as partes.  

Para que a Efacec possa ser ven-
dida é preciso um entendimento 
entre seis bancos, mas os interes-
ses dos três bancos credores da 
Winterfell (dona da Efacec) – 
Montepio, EuroBic e BPI – e os 
dos três bancos que são credores, 
sobretudo da Efacec Power Solu-
tion, e que têm a dívida operacio-
nal da empresa, a CGD, o Novo 
Banco e o BCP, não coincidem, o 

F
ot

o 
ce

di
da que dificulta um acordo (até por-

que a decisão tem impacto nas im-
paridades registadas para estas ex-
posições). E, como avançou o “Ex-
presso”, o prazo para este acordo 
terá chegado ao fim.  

Para que a Efacec tenha uma so-
lução de viabilidade é preciso um 
acordo que envolva todas as partes 
(acionistas, bancos credores, obri-
gacionistas e entidades judiciais). 
Esse acordo seria materializado na 
criação de um veículo. Mas a 
transferência das ações da socieda-
de Winterfell para esse trustee, que 
atuaria como agente fiduciário em 
nome dos acionistas, tal como 
previsto no referido memorando 
de entendimento, não se concreti-
zou. Os bancos financiadores da 
Efacec e os credores da Winter-
fell, controlada por Isabel dos San-
tos, divergiram sobre o preço mí-
nimo de venda e sobre a alocação 
do respetivo encaixe – entre fi-
nanciamentos intercalares na Efa-
cec e reembolso de dívida da Win-
terfell. Esse veículo consumava 
um acordo global que, no fim, en-
volveria os acionistas (Isabel dos 
Santos, a angolana ENSE, a Textil 
Manuel Gonçalves e o Grupo 
Mello) e os obrigacionistas da Efa-
cec. O acordo implicaria também 
que os obrigacionistas aceitassem 
não declarar o vencimento das 
obrigações e, recorde-se, em 2019 
a empresa lançou uma emissão 
obrigacionista no valor de 58 mi-
lhões de euros, colocada pela Beka 
Finance e a Optimal Investments. 

Os bancos CGD, Novo Banco e 
BCP aceitam injetar dinheiro novo 
na Efacec apenas se houver um 
processo de venda em curso – e a 
empresa precisa de 50 milhões 
para continuar a operar no curto 
prazo – mas exigiram uma garan-
tia do Estado, que também não 
teve acolhimento no Ministério 
das Finanças. O que estava previs-
to é que o financiamento de 50 mi-
lhões seria reembolsado com a en-
trada de um novo investidor. Ora, 
os bancos que financiaram a socie-
dade de Isabel dos Santos têm as 
ações da Efacec como penhor, mas 
os bancos financiadores dos novos 
50 milhões queriam ter a priorida-
de no reembolso. O que não aju-
dou ao entendimento com os ou-
tros bancos financiadores da hol-
ding acima. 

O processo está longe de estar 
concluído e a salvação da empresa 
longe de estar assegurada. Mas o 
secretário de Estado Adjunto e da 
Economia, João Neves, disse re-
centemente que a Efacec “é uma 
empresa estratégica” para o país e 
que o Governo adotará “todas as 
medidas necessárias” para a prote-
ger. O governante já antes frisara 
que a Efacec “é exclusivamente 
privada” e que “não há nenhuma 
intervenção no capital desta em-
presa no momento presente”. Isto 
é, não está prevista uma nacionali-
zação. ●

Os bancos recusam 
injetar dinheiro novo 
na Efacec sem  
que o processo de 
venda esteja em fase 
adiantada. Entretanto, 
a empresa precisa  
de 50 milhões  
de euros e não está 
assegurada uma 
garantia do Estado 

s não vinculativas para a Efacec 
udar acordo entre bancos

erte previamente ações para serem vendidas. Entrega das propostas não vinculativas marcada para hoje.
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Economistas 
não vão à bola  
com os efeitos 
da Final 8 em 

Portugal 
Especialistas ouvidos pelo Jornal Económico têm 

dúvidas em relação aos benefícios económicos da 
vinda dos jogos da Liga dos Campeões para Lisboa 

e alertam que poderá ter os efeitos contrários ao 
pretendidos, com o agravar da pandemia. ● P4

Grande 
Lisboa vai ter 
empresa 
para gerir 
transportes
Área Metropolitana de Lisboa (AML) vai criar nova empre-
sa pública que será responsável pela gestão das conces-
sões de transportes a privados, bem como pela bilhética, 
estacionamentos e “modos suaves de mobilidade”. ● P20

COVID-19 

País vai estar em 
estado de alerta a 
partir de julho e até ao 
final da pandemia ● P9

COMBUSTÍVEIS 

Champalimaud,  
Disa e DCC avançam  
para a compra  
da Prio ● P22

SUPERVISÃO FINANCEIRA 

Governo formaliza 
nomeação de Centeno 
para governador do 
Banco de Portugal ● P9

TRANSPORTES 

Arriva pressiona 
Governo para não 
adiar concursos em 
Lisboa e Porto ● Última

Luanda Leaks: advogado de Isabel  
dos Santos constituído arguido
Jorge Brito Pereira foi constituído arguido, sabe o JE. Advogado criou a ‘offshore’ que recebeu dinheiro da Sonangol. ● P3
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Em entrevista, o advogado explica 
o racional da integração da AAA, 
que vai reforçar a capacidade do es-
critório na área Corporate. ● P26

ADVOCACIA 

“Fusão da SRS  
e da AAA deve-se  
à partilha de 
afinidades, valores 
e sinergias” 

Pedro Rebelo de Sousa 
Managing Partner da SRS Advogados

FUSÕES E AQUISIÇÕES 

Efacec: propostas  
são entregues  
hoje e podem 
ajudar acordo  
de bancos ● P16 e 17

ANÁLISE 

Recuperação será 
lenta e a várias 
velocidades, 
consoante  
os sectores
A economia portuguesa deverá re-
cuperar de forma lenta e a várias 
velocidades, consideram os econo-
mistas ouvidos pelo JE. País preci-
sa de estratégia para a reindustria-
lização e para a sustentabilidade, 
defendem.  ● Especial 
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A CIP – Confederação Empresa-
rial de Portugal critica o Governo 
por não ter avançado com altera-
ções fiscais de fundo na proposta 
do Orçamento Suplementar, no-
meadamente o alargamento dos 
diferimentos parciais de pagamen-
to do IVA e retenções na fonte e 
contribuições para a Segurança 
Social até ao final do ano, e mos-
tra-se insatisfeita pela ausência de 
uma medida “explícita” para os pa-
gamentos em atraso do Estado.  

Os comentários constam da aná-
lise da CIP à proposta de Orça-
mento Suplementar para 2020, en-
viada aos associados, a que o Jornal 
Económico teve acesso. A confe-
deração patronal dá nota que, “ao 
contrário de outros países euro-
peus, nomeadamente a Alemanha, 
o Governo optou por praticamen-
te não acionar a política fiscal na 
resposta ao impacto económico da 
pandemia de Covid-19” e que, des-

ta forma, a generalidade das medi-
das de natureza fiscal propostas 
pela entidade presidida por Antó-
nio Saraiva “não foram acolhidas”.  

“Particularmente negativo é o 
facto de não se prever o alarga-
mento dos diferimentos parciais 
de pagamento de impostos (IVA e 
retenções na fonte) e contribui-
ções para a Segurança Social até ao 
final do ano”, pode ler-se na análi-
se à proposta do Orçamento Su-
plementar, aprovado na generali-
dade com os votos a favor do PS, 
abstenção do PSD, Bloco de Es-
querda, PCP, PEV, PAN e da de-
putada não inscrita Joacine Katar- 
Moreira e que teve os votos contra 
do CDS-PP, da Iniciativa Liberal e 
do Chega. 

Para a CIP, os diferimentos, que 
considera serem “muito limitados 
quer no tempo, quer pelas restri-
ções associadas”, tiveram lugar 
num período no qual ainda não era 
“previsível a gravidade e extensão 
da presente crise”. 

Neste contexto, antecipa o im-
pacto negativo para as empresas 

CIP questiona falta 
de política fiscal na 
resposta à pandemia
Confederação queria ver mais medidas fiscais no Orçamento Suplementar, 
no qual não vê resposta suficiente aos pagamentos em atraso pelo Estado.  

ÂNIA ATAÍDE 
aataide@jornaleconomico.pt

Patrões lamentam 
ausência de uma 
“iniciativa explícita 
para o pagamento  
das dívidas vencidas 
do Estado”

ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

Lu
sa extraordinária de pagamentos por 

conta em sede de IRC. Apesar de 
também reconhecer como “positi-
vas” as medidas do regime especial 
de dedução de prejuízos fiscais, dos 
incentivos fiscais às reestrutura-
ções empresariais, do regime espe-
cial de transmissão de prejuízos 
fiscais aplicável aos adquirentes de 
entidades consideradas empresas 
em dificuldade e o Crédito Fiscal 
Extraordinário ao Investimento, 
considera que têm um “alcance 
algo limitado”.  

Para a confederação empresa-
rial, estas medidas são de “caráter 
temporário, não trazendo qual-
quer alteração estrutural à fiscali-
dade portuguesa”.  

“Note-se ainda que a medida 
prevista no Programa de Estabili-
zação Económica e Social (PEES) 
para as tributações autónomas 
(desconsiderado o seu agravamen-
to para as empresas com lucros em 
anos anteriores e que apresentam 
prejuízo fiscal no ano de 2020) não 
se encontra inscrita neste Orça-
mento Suplementar, devendo, no 
entanto, constar do Orçamento do 
Estado para o próximo ano, ainda 
a tempo de produzir efeito”, acres-
centa.  

No entanto, admite que se “as 
medidas de natureza fiscal ficam 
muito aquém do que seria necessá-
rio, também é verdade que não 
vêm agravar a tributação das em-
presas nem das famílias”.  
 
Contribuição adicional sobre 

o setor bancário criticada 

A CIP também “lamenta que não 
conste do Orçamento Suplemen-
tar qualquer iniciativa explícita 
para o pagamento das dívidas ven-
cidas do Estado, apesar dos agentes 
económicos, nomeadamente da 
saúde, continuarem a reportar 
atrasos muito significativos”. 

A confederação patronal defende 
também, relativamente à criação 
do apoio do Estado aos seguros de 
crédito, que “com urgência” seja 
alargado para o mercado domésti-
co e para os mercados de fora da 
OCDE. Considera ainda, basean-
do-se no relatório da Unidade Téc-
nica de Apoio Orçamental, que a 
contribuição adicional de solida-
riedade sobre o setor bancário terá 
custos para os consumidores, uma 
medida que diz ter “uma motivação 
de natureza claramente política”.  

Ainda assim, elogia algumas me-
didas, nomeadamente estar previs-
ta a criação de um fundo de capital 
e quase capital público; a criação 
de um veículo especial para a aqui-
sição de dívida emitida por PME; 
ou o reforço das linhas de crédito 
com garantia do Estado.  

A proposta do Orçamento Su-
plementar irá a votação global no 
dia 3 de julho, mas antes, a 30 de 
junho, tem lugar a votação em es-
pecialidade das propostas entre-
gues pelos partidos políticos, cujo 
prazo terminou na quarta-feira. ●

numa altura em que estarão a ini-
ciar a retoma e terão que proceder 
ao pagamento dos montantes dife-
ridos, no terceiro trimestre do 
ano, defendendo que à semelhança 
da prorrogação do período das 
moratórias bancárias, este prazo 
deveria ser estendido.  

Ainda assim, dá nota que o Exe-
cutivo integrou no Orçamento Su-
plementar a proposta da limitação 
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SETOR FINANCEIRO

LUÍS PINTO 
Associate Partner, EY

No início de junho, o Governo anunciou o Programa de Estabilização 
Económica e Social (PEES), apresentando o mesmo como um instrumento 
de resposta à fase mais crítica da emergência desencadeada pela pandemia 
COVID-19, e no qual são projetadas medidas de reforço da economia, de 

melhoria dos serviços públicos essenciais como a saúde e a educação e, bem 
assim, de alargamento da base de apoio social para enquadrar novas 

situações de pobreza e exclusão social. 
Neste contexto, e dando enfoque aos aspetos relacionados com o fomento da 

economia e apoio às empresas, é precisamente neste capítulo que é 
introduzido o único ponto de todo o programa de incentivo à economia que 

apresenta, de uma forma surpreendente e inesperada, uma medida de 
aumento de carga fiscal para um setor específico da economia – o setor 
bancário. Com efeito, trata-se da criação de uma nova contribuição cuja 
receita se destina a financiar o sistema de segurança social, denominada 

“adicional de solidariedade sobre o setor bancário”. 
Também, a nosso ver, de uma forma surpreendente – e de rigor técnico 

discutível –,  a proposta de lei do Orçamento de Estado Suplementar para 2020 
(instrumento normativo escolhido para a introdução desta nova contribuição 
no ordenamento jurídico português) que deu entrada no Parlamento a 9 de 

junho, revela que a aplicação desta medida corresponde a uma “forma de 
compensação pela isenção de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 

aplicável à generalidade dos serviços e operações financeiras, aproximando a 
carga fiscal suportada pelo setor financeiro à que onera os demais setores.”  

No que se refere aos aspetos técnicos da medida relacionados com a apuramento 
e liquidação da contribuição, é possível constatar uma coincidência praticamente 

total com a Contribuição para o Sector Bancário (CSB) quanto à metodologia 
do cálculo das respetivas bases, apuramento do imposto e liquidação do mesmo, 

sendo que as taxas consideradas correspondem a 0,02% para a Base I (parcela 
relativa ao passivo) e 0,00005% para a Base II (parte relativa aos instrumentos 

financeiros derivados aplicáveis fora de balanço). 
É ainda determinado um regime transitório para 2020 e 2021 sendo que, neste 

caso, a contribuição será repartida em duas prestações a serem pagas já em 15 de 
dezembro de 2020 e 15 de dezembro de 2021, sendo que a primeira prestação 
terá como base a média semestral dos saldos finais de cada mês das contas do 

primeiro semestre de 2020, e a prestação de 2021 terá por base a mesma 
metodologia mas com referência às contas do segundo semestre de 2020. 

Reforçando a necessidade de um contributo de todos os agentes económicos 
no apoio ao combate aos efeitos adversos da situação pandémica que 

atravessamos, não deixa de ser surpreendente a adoção de uma medida de 
aumento de carga fiscal exclusivamente destinada a um único setor da 

economia, embora não seja um caso isolado no que concerne a medidas 
aplicadas apenas ao sistema bancário. 

Neste contexto, estará agora nas mãos do parlamento a aprovação deste 
adicional de solidariedade sobre o setor bancário, bem como os termos em que 

tal contribuição venha a ser aplicada no futuro próximo. Independentemente de 
que vier a acontecer, não podemos deixar de sublinhar o carácter discutível que 

esta medida reveste, atingindo, uma vez mais, um sector fundamental para a 
manutenção do equilíbrio financeiro e económico que todos pretendemos. 

Adicional de 

solidariedade sobre  

o setor bancário – 

surpresa ou “business 

as usual”? 

TIAGO SILVA 
Senior Manager, EY
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FISCALIDADE

INÊS GOMES 
Manager, EY

A Proposta de Lei do Orçamento do Estado Suplementar 
para 2020 (“PLOES2020”) surge num período nunca antes 
vivido pelo tecido empresarial português. Assim, com os 

desafios que têm surgido no contexto da pandemia de 
COVID-19, seria inevitável que surgissem alterações à Lei 

do Orçamento do Estado para a 2020 como meio de 
mitigação dos efeitos económico e sociais que se vivem 

nos presentes dias.  
Desta forma, não foi com surpresa que o Governo se apres-

sou a apresentar a PLOES2020, que vai ao encontro do  
desiderato que já antes tinha sido anunciado relativamente 

ao Programa de Estabilização Económica e Social. 
De entre as medidas apresentadas, surgem medidas de 
apoio às empresas, algumas de caráter fiscal, que visam 

essencialmente o apoio à liquidez das empresas – mas será 
que constituem efetivas medidas de desagravamento fiscal? 

Uma das medidas propostas passa pela criação de um 
regime especial de dedução de prejuízos fiscais aplicável aos 
sujeitos passivos que exerçam uma atividade económica de 

natureza agrícola, comercial ou industrial durante os 
períodos de tributação de 2020 e 2021. Esta medida 
consiste essencialmente no alargamento do prazo de 

reporte dos prejuízos fiscais apurados nesses períodos de 
tributação de cinco para dez anos, bem como no aumento 

do limite de dedução dos mesmos para 80% do lucro 
tributável (atualmente fixado em 70% do lucro tributável), 
estabelecendo-se, ainda, uma suspensão da contagem do 

prazo de reporte dos prejuízos fiscais vigentes a 1 de janeiro 
de 2020, durante esses períodos. Note-se, contudo, que 

ficam afastadas da possibilidade de beneficiar deste regime 
as empresas classificadas como PME nos termos do 

Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, cujo prazo de 
reporte se mantém fixado em 12 anos. 

Assim, esta medida apresenta-se, desde logo,  como  um 
meio de apoio às empresas na sua recuperação económica, 
por via do qual se visa balançar os efeitos causados por esta 
crise através da suportação conjunta dos prejuízos quer pelo 

Estado, quer pelos sujeitos passivos, causados por esta 
pandemia, na medida em que o Estado abdica de uma 

percentagem de coleta de impostos de modo a auxiliar a 
recuperação económica dos sujeitos passivos. 

Note-se, contudo, que apesar desta ser uma medida que se 
poderá vir a traduzir num desagravamento fiscal na esfera 

das empresas portuguesas, é uma medida que pouco 
impacto representa no curto prazo, uma vez que apenas 

produzirá os seus efeitos económicos em períodos de 
tributação subsequentes a 2021, por via da dedução de tais 

prejuízos fiscais. 
Outra das propostas apresentada, foi a possibilidade de 
limitar o primeiro e o segundo pagamentos por conta 

devidos em sede de IRS e de IRC no período de 
tributação de 2020, encontrando-se, neste último caso, 
condicionada à atividade registada pelas empresas nos 

seguintes termos: 

● Limitação do primeiro e segundo pagamentos por 
conta até 50% do respetivo quantitativo no caso de uma 
quebra de faturação evidenciada no primeiro semestre 

de 2020 superior a 20%;   
● Dispensa de efetuar o primeiro e segundo 

pagamentos por conta:  
(i) no caso de uma quebra de faturação evidenciada no 

primeiro semestre de 2020 superior a 40%; ou, 
(ii) quando a atividade principal do sujeito passivo se 

enquadre nos setores de alojamento, restauração e 
similares (i.e. quando essas atividades representem mais 
de 50% do volume de negócios do período de tributação 

anterior); 
A limitação (parcial e total) do primeiro e segundo 

pagamentos por conta a conceder nos termos 
anteriormente mencionados, encontra-se ainda adstrita 

às regras de limitação já previstas para o terceiro 
pagamento por conta no Código do IRC, obrigando o 

sujeito passivo a repor a tributação caso não se assegure 
um limite mínimo de tributação antecipada em face do 

valor de IRC a liquidar a final.  
Isto é, se em virtude da redução total ou parcial dos 
primeiro e segundo pagamentos por conta, o sujeito 

passivo verificar que pode deixar de ser paga uma 
importância superior a 20% da que, em condições 

normais, teria sido entregue, poderá regularizar esse 
montante até ao último dia do prazo para realizar o 

terceiro pagamento por conta sem quaisquer ónus ou 
encargos. 

Refira-se, adicionalmente, que os pagamentos por conta 
constituem antecipações da obrigação tributária, logo 

têm a natureza de dedução à coleta com a eventual 
consequência de reembolso no caso de se mostrar 

superior ao tributo devido a final. 
Deste modo, podemos desde logo assumir que não 

estamos perante uma medida de verdadeiro 
desagravamento fiscal, uma vez que consubstanciando 

os pagamentos por conta um mero empréstimo 
concedido pelos sujeitos passivos ao Estado, na medida 

em que esse valor é deduzido ao valor de IRC a liquidar, 
constitui como única vantagem desta medida a 

postergação do seu pagamento.  
De facto, esta medida deverá ter um efeito temporário 
nas disponibilidades das Empresas (nalguns casos, de 
muito curto prazo – inferior a seis meses), pelo que 

poderão não surtir os efeitos benéficos em termos de 
disponibilidades de tesouraria que tanto se ambicionam. 

Não obstante, uma vez que os efeitos desta pandemia 
reclamam por uma maximização de medidas de 

recuperação económica que se orientam dentro da 
defesa de interesses públicos especialmente relevantes, 
restará apenas esperar para perceber se estas medidas 

serão suficientes para acautelar uma rápida recuperação 
económica das empresas do sector nacional.

Prejuízos fiscais e limitação 

extraordinária aos pagamentos 

por conta – desagravamento fiscal?
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DÍVIDAS AO FISCO E SEGURANÇA SOCIAL

DANIEL S. DE BOBOS-RADU 
Manager, EY

A Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª, de 9 de junho de 2020, informalmente apelidada de 
“Orçamento Suplementar para 2020” (PLOES2020), visa alterar o Orçamento do Estado 
referente ao ano económico em curso, aprovado pela Lei n.º 2/2020, de 31 de março, cu-

jos pressupostos de elaboração antecedem a situação de pandemia. 
A referida proposta de lei de revisão orçamental é instrumental à concretização do Pro-
grama de Estabilização Económica e Social (PEES), aprovado em Conselho de Ministros 

a 4 de junho de 2020. Após as medidas adotadas no momento inicial do surto, corres-
pondentes à fase de emergência, o PEES enquadra-se na chamada fase de estabilização, 
cujo horizonte temporal se prevê ir até ao final de 2020, assentando, conforme se lê no 

respetivo comunicado do Conselho de Ministros, em quatro eixos: um primeiro eixo de 
matriz institucional, um segundo relativo às empresas, um terceiro relacionado com o 

emprego e, por último, um eixo relativo a temas de cariz social. 
Nesse âmbito, no artigo 13.º da PLOES2020 propõe-se a criação de um regime excecio-

nal de pagamento em prestações para dívidas tributárias e dívidas à Segurança Social 
tendo como destinatários os devedores que se encontrem a cumprir um plano prestacio-
nal autorizado pela Autoridade Tributária e Aduaneira ou pela Segurança Social nos ter-
mos de plano de recuperação aprovado no âmbito de processo de insolvência, processo 
especial de revitalização (PER), processo especial para acordo de pagamento ou acordo 

sujeito ao regime extrajudicial de recuperação de empresas (RERE). 
São elegíveis para efeitos do regime proposto (i) as dívidas tributárias decorrentes 
de factos tributários ocorridos entre 9 de março e 30 de junho de 2020 e (ii) as di-

vidas tributárias e dívidas de contribuições mensais devidas à Segurança Social 
vencidas no mesmo período. 

Se o momento da constituição da dívida tributária ou contributiva é relativamente sim-
ples de aferir, já a formulação dívidas tributárias decorrentes de factos tributários merece 
uma consideração adicional. O facto tributário reporta-se às circunstâncias ou aconteci-

mentos hipotéticos que desencadeiam o nascimento de uma obrigação tributária, varian-
do em função do tributo em concreto, e podendo, em certos casos, existir um hiato tem-

poral considerável entre o facto tributário e a dívida tributária que nele tenha origem. 
Em todo o caso, atendendo à configuração do regime proposto, a medida parece desti-
nar-se sobretudo à flexibilização da tesouraria dos sujeitos passivos em situação econó-
mica difícil, abrangendo essencialmente impostos de obrigação única (por oposição aos 
impostos periódicos). Prova disso é o facto de se prever a extensão do número de presta-
ções aplicáveis às novas dívidas até à data limite de 31 de dezembro de 2020 nas situações 

em que os planos prestacionais em curso terminem antes dessa data. 
Segundo o regime proposto, o pagamento em prestações das categorias de dívidas aci-
ma referidas poderá ser requerido respetivamente, à Autoridade Tributária e Adua-
neira ou à Segurança Social, sujeitas às mesmas condições aprovadas para o plano em 
curso e pelo número de prestações em falta no mesmo não dependendo da prestação 

de quaisquer garantias adicionais. 
Quanto ao tratamento das garantias constituídas à data de autorização dos pagamentos 
em prestações, a PLOES2020 remete para o regime consagrado no artigo 199.º, n.º 14, 

do Código de Procedimento e de Processo Tributário: as referidas garantias mantêm-se 
até ao limite máximo da quantia exequenda, sendo reduzidas anualmente no dobro do 
montante efetivamente pago em prestações ao abrigo daqueles planos de pagamentos, 
desde que não se verifique, consoante os casos, a existência de novas dívidas fiscais em 

cobrança coerciva cuja execução não esteja legalmente suspensa ou cujos prazos de recla-
mação ou impugnação estejam a decorrer. 

Espera-se que a medida proposta tenha, de facto, um impacto positivo e que venha a 
contribuir para a rápida recuperação do tecido empresarial nacional.

Regime excecional  

de pagamento em 

prestações para dívidas 

tributárias e dívidas  

à Segurança Social
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A COR DO 
DINHEIRO 

Os privados entalaram o Governo na TAP 
CAMILO LOURENÇO 

Analista de economia 
camilolourencogmail.com 

"Faz-me muita confusão que o CEO de uma 
empresa que está de mão estendida ache 
que se pode relacionar com o Estado desta 
maneira." Palavrasdo ministro Pedro Ntnio 
Santos, referindo-se ao CEO da TAP. An-
tonoaldo Neves, recorde-se, havia dito na 
véspera que os privados estão "disponíveis 
para ter um representante do Estado na co-
missão executiva". Nuno Santos não gos-
tou e atirou-se ao gestor: "Como se nos es-
tivessem a fazer um favor"... 

O ministro tem radio. Mas a humilha-
ção a que o Governo está a ser sujeito na 
TAP tem uma fotografia: António Costa, 

• que para calar Bloco e PCP em 2015, admi-
tiu a renacionalização da empresa. O mes-
mo primeiro-ministro que, mal se apanhou 
no Governo, pôs mãos à obra. Só que fiz 
tudo mal: como OS acionistas não quiseram 
ceder o con trolo da TAP, ofereceram ao Es-
tado 50% no capital... mantendo toda a au-
tonomia de gestão. Ou seja, o Estado ficou 
com metade do risco da empresa, sem que 
pudesse controlar os atos da gestão (não 
obstante nomear o "chairman"). 

O resultado está à vista: os privados "en-
talaram" o Estado. E este, que não quer dei-
xar cair a empresa (seria um golpe tremen-

  

do na base eleitoral do PS e nas aspirações 
de Pedro Nuno Santos, que quer chegar a 
secretário-geral do partido), não pode tra-
tar os privados corno gostaria: com um 
grande "chega pra lá". Daí o atual mal-es-
tar, que pode pôr o primeiro-ministro e o 
ministro em situação ainda mais difícil 
quando o país conhecer a reestruturação 
que Bruxelas quer impor à \ R 

Moral da história: o Governo está aco-
lher aquilo que semeou: fez uma naciona-
lização fictícia e, pelo caminho, pôs em 
causa o dinheiro dos contribuintes. Pior 
era difícil. • 
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CAMILO LOURENÇO 

"O Governo fez uma 
nacionalização 
fictícia e, pelo 

caminho, pôs em 
causa o dinheiro dos 

contribuintes." 
PÁGINA 24 
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Bruxelas cumpre ameaça e põe 
Portugal em tribunal pelo ISV 
dos carros usados importados 

Comissão Europeia 
accionou processo  
no Tribunal de Justiça  
da União Europeia contra  
o Estado português

Automóveis 
Victor Ferreira

voferreira@publico.pt

Estado teve oportunidade de corrigir distorção, mas não o fez

A Comissão Europeia tinha ameaça-

do levar Portugal ao Tribunal de Jus-

tiça da União Europeia por distorcer 

as regras de cálculo do Imposto 

Sobre Veículos (ISV) e por se recusar 

a mudar as regras, apesar de ter sido 

repetidamente condenado até pela 

Justiça portuguesa. E, depois da 

ameaça, Bruxelas cumpriu. O pro-

cesso judicial deu entrada naquela 

instância a 23 de Abril, mas só dois 

meses depois foi dado a conhecer 

em Portugal. 

Numa carta a que o PÚBLICO teve 

acesso, a Comissão Europeia informa 

que pediu àquele tribunal que “decla-

re que, ao não desvalorizar a compo-

nente ambiental no cálculo do valor 

aplicável aos veículos usados intro-

duzidos no território da República 

Portuguesa e adquiridos noutros 

Estados-membros no âmbito do cál-

culo do imposto de registo [o ISV], a 

República Portuguesa não cumpriu 

as obrigações que lhe incumbem por 

força do artigo 110.º do Tratado sobre 

o Funcionamento da UE”. 

Mais, Bruxelas pede que seja con-

denado o Estado português, a quem 

tinha sido dada oportunidade de cor-

rigir esta distorção, mas que, ao longo 

do último ano, resistiu ao procedi-

mento de infracção e ao parecer fun-

damentado que a Comissão Europeia 

tinha emitido na tentativa de resolver 

a questão fora dos tribunais.  

Traduzindo o que está em causa, 

Bruxelas entende que o sco discri-

mina carros usados importados de 

outros países da UE porque desva-

loriza a componente da cilindrada 

em função da idade do veículo, mas 

não faz o mesmo na componente 

ambiental.  

A Justiça portuguesa tem aprecia-

do reclamações de contribuintes que 

exigem a desvalorização pela idade 

das duas componentes. E todas as 

decisões conhecidas até agora, saí-

das do Tribunal Arbitral de Lisboa, 

condenaram o Estado a devolver 

parte do imposto, ressarcindo tam-

bém os queixosos com juros indem-

nizatórios. 

Na mesma carta em que informa 

do recurso ao tribunal europeu, a 

Comissão frisa que “a legislação por-

tuguesa em causa consagra uma dis-

criminação entre a tributação que 

incide sobre o veículo importado e 

aquela que incide sobre o veículo 

nacional similar”. O que conduz a 

uma situação em que “as modalida-

des e a forma de cálculo em vigor 

levam a que a tributação do veículo 

importado seja quase sempre mais 

elevada”. 

Bruxelas censura o facto de Portu-

gal ser reincidente nesta violação. 

“Esta situação é tanto mais preocu-

pante quanto ela é contrária à juris-

prudência assente do Tribunal de 

Justiça: a legislação portuguesa rela-

tiva ao cálculo do imposto aplicável 

SÉRGIO AZENHA

aos veículos usados adquiridos nou-

tros Estados-membros já foi objecto 

de procedimentos de infracção ante-

riores e de vários acórdãos do Tribu-

nal de Justiça.” 

O problema resulta agora da alte-

ração da legislação em 2016, promo-

vida pelo anterior Governo de Antó-

nio Costa, com Mário Centeno nas 

Finanças, em que se determinou que 

“a componente ambiental utilizada 

para calcular o valor de um veículo 

usado não seria desvalorizada”. 

“Daqui resulta que a tabela de des-

valorização adoptada pela legislação 

nacional não conduz a uma aproxi-

mação razoável do valor real do veí-

culo usado importado. Consequen-

temente, o montante pago para regis-

tar um veículo usado importado 

excede o montante relativo a um veí-

culo usado similar já registado em 

Portugal, o que con gura uma viola-

ção do artigo 110.º do Tratado de 

Funcionamento da UE e da jurispru-

dência do Tribunal de Justiça.” 

Até agora, o Ministério das Finan-

ças manteve a defesa da sua forma de 

cálculo alegando que não faz sentido 

desvalorizar pela idade a componen-

te ambiental, porque o carro não 

deixou de poluir.

Todas as decisões 
conhecidas até 
agora, saídas do 
Tribunal Arbitral 
de Lisboa, 
condenaram o 
Estado a devolver 
parte do imposto
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manuel.carvalho@publico.pt

Governo arrisca e escolhe Centeno sem surpresa

E
stava há meses escrito nas 

estrelas e, ontem, o 

primeiro-ministro demoliu as 

últimas dúvidas que pudessem 

subsistir: Mário Centeno vai ser 

governador do Banco de Portugal. 

Vai sê-lo perante críticas sobre a sua 

opção por sair do Governo; vai sê-lo 

quando o Parlamento aprovou na 

generalidade uma proposta de lei 

que visa criar um período de nojo 

para travar o trânsito directo entre o 

Governo e entidades reguladoras; vai 

sê-lo contra a opinião dos partidos 

com assento parlamentar. Para um 

Governo minoritário, a decisão é 

uma prova de força, de con ança ou 

de soberba. António Costa tinha 

levado longe de mais a defesa do seu 

ex-ministro das Finanças para poder 

recuar sem ter de pagar o ónus de 

uma derrota política. 

O que importa agora saber é se esta 

decisão fecha um capítulo ou se abre 

uma nova página no clima político. A 

nomeação de Mário Centeno tem a 

seu favor um currículo, 

principalmente o que foi preenchido 

ao longo de cinco anos no Ministério 

das Finanças. É uma garantia de 

competência, mas não basta para 

reunir todas as condições para um 

cargo frequentemente exposto às 

in uências das políticas do Governo. 

Centeno nomeou os auditores que o 

vão scalizar, decidiu sobre o Novo 

Banco ou sobre a CGD, 

pronunciou-se sobre o Montepio e 

agora vai ter muito provavelmente 

de decidir como supervisor sobre as 

suas próprias decisões enquanto 

ministro. Fá-lo-á com competência, 

certamente; usará todo o escrúpulo, 

não se duvida; perseguirá o interesse 

público, com certeza. Mas na alta 

esfera da regulação seria sempre 

melhor encontrar alguém sem um 

passado a defender. 

O Governo não quis seguir esta 

leitura e tem legitimidade para 

assim decidir. Mas pagará um preço 

político pela sua decisão. Sempre 

que houver um problema com um 

banco, o que infelizmente não é 

improvável, Mário Centeno será 

visto como alguém do círculo 

próximo de António Costa e não 

como um quadro com altas 

referências académicas ou 

pergaminhos políticos no mundo 

das Finanças. Numa altura em que 

precisa mais do que nunca de 

apoios (agora à esquerda, mais à 

frente do PSD) para governar em 

acalmação, criou um pequeno 

espinho que vai irritar os seus 

parceiros e ainda mais os seus 

adversários. Por muito que Centeno 

não desmereça o lugar, há no ar 

muitas opções que 

desaconselhavam a sua escolha. O 

primeiro-ministro não foi por aí e a 

sua escolha não é o m do mundo: é 

apenas uma opção politicamente 

errada, que nem protege a 

credibilidade da supervisão 

bancária nem a consistência do 

Governo.   

Manuel Carvalho
Editorial
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Nomeação
Marta Moitinho Oliveira

Governo formalizou a 
escolha de Centeno junto 
do Parlamento, no dia em 
que Morais Sarmento e 
Marcelo trocaram farpas

marta.oliveira@publico.pt

Já era esperada, mas ainda assim a 

escolha de Mário Centeno para 

governador do Banco de Portugal — 

ontem formalizada junto  da Assem-

bleia da República — abriu uma crise 

entre os sociais-democratas e o Palá-

cio de Belém. Mas ao contrário do 

que era expectável, o protagonista 

não é Centeno. 

Para o PSD, pior do que a nomea-

ção do antigo ministro das Finanças, 

foram mesmo as declarações do Pre-

sidente da República sobre o historial 

de responsáveis pelo Ministério das 

Finanças que assumiram a liderança 

do Banco de Portugal logo depois de 

terem deixado os seus cargos no 

Governo. Isto, porque na lista de 

exemplos dados por Marcelo Rebelo 

de Sousa está um ministro do Estado 

Novo. A comparação não agradou ao 

vice-presidente do PSD Nuno Morais 

Sarmento, que considerou as decla-

rações de Marcelo “incompreensí-

veis”. O Presidente da República 

desvalorizou a crítica e classi cou-a 

como “distração lateral”. 

As declarações do chefe de Estado 

remontam à última semana, mas 

foram recuperadas no mesmo dia 

em que a Assembleia da República 

recebeu a formalização da designa-

ção de Mário Centeno. A escolha do 

antigo ministro das Finanças para 

sucessor de Carlos Costa no Banco 

de Portugal vinha sendo alvo de crí-

ticas. Em defesa do “Ronaldo das 

Finanças”, Marcelo Rebelo de Sousa 

disse lembrar-se de dois exemplos 

de dois ministros das Finanças que 

saíram do cargo e que foram logo 

nomeados para governador do Ban-

co de Portugal, um dos quais “no 

tempo da ditadura” (Pinto Barbosa), 

e o outro (Miguel Beleza) na altura 

em que Cavaco Silva era primeiro-

ministro. Os exemplos não foram 

bem recebidos. 

Em conferência de imprensa, o 

vice-presidente do PSD, Nuno Morais 

Sarmento, considerou ontem 

“incompreensível que, apenas por 

razões políticas, o Presidente da 

Ida de Centeno para o 
Banco de Portugal abre 
crise entre PSD e Belém

República faça tábua rasa de regimes 

absolutamente distintos, antes e 

depois de 1998, que levam a soluções 

de governação do Banco de Portugal 

completamente distintas antes e 

depois, a regras de nomeação e de 

incompatibilidades absolutamente 

distintas”. O dirigente do PSD disse 

não compreender as a rmações de 

Marcelo Rebelo de Sousa, tendo em 

conta a “responsabilidade e claro 

conhecimento” que tem sobre a 

matéria. “A referência ao Estado 

Novo é necessariamente má, é infe-

liz”, a rmou.  

Quanto à indicação de Mário Cen-

teno, Morais Sarmento lembrou que 

a posição do PSD “é desfavorável à 

escolha”. Para os sociais-democratas, 

a nomeação do ex-ministro das Finan-

ças, duas semanas depois da sua saída 

do Governo, “é desaconselhável, não 

traz clareza nem reforça a solidez do 

sistema. Não a faríamos e não concor-

damos” com ela, disse. 

Em resposta, Marcelo Rebelo de 

Sousa voltou a ser “o professor” e 

salientou que “qualquer jurista com 

curso de Direito” perceberia que “a 

partir de 1998, [o Governo] passou a 

ter menos poderes sobre o Banco de 

Portugal do que tinha, portanto, pas-

sou a haver menos con ito de inte-

resses entre o ministro das Finanças 

e o Banco de Portugal" . 

O nome de Centeno chegou até à 

Assembleia da República por pro-

posta do novo ministro das Finanças, 

João Leão, duas semanas depois de 

ter substituído Mário Centeno no 

Governo em que era, até aqui, secre-

tário de Estado do Orçamento.

Centeno já tem um pé no BdP

O
 Banco Central Europeu 
(BCE) pediu ao 
Parlamento mais um mês 
para emitir o parecer 

sobre o projecto de lei do PAN, 
aprovado na generalidade, 
que, se chegasse a ser 
aprovado em votação final 
global, poderia impedir a 
nomeação do ex-ministro das 
Finanças para governador do 
Banco de Portugal (BdP), ao 
fixar um período de nojo de 
cinco anos na transição de 
funções governativas para 
governador do Banco de 
Portugal. O presidente da 
Assembleia da República, 
Ferro Rodrigues, aceitou o 
pedido do BCE e congelou o 
processo legislativo em curso. 

A aprovação do projecto do 
PAN na generalidade colocou 
o Governo e o PS em alerta. 
No Parlamento, foram feitos 
dois pedidos de parecer sobre 
o projecto do PAN. Um para o 
BCE  e outro para o Banco de 
Portugal. A resposta de 
Frankfurt, com o pedido de 
prorrogação do prazo de 
resposta, chegou ontem. Ferro 
Rodrigues comunicou que 
deferiu o pedido, cuja recusa 
teria “legais consequências” e 
seria, em qualquer caso, uma 
“descortesia”. Marta Moitinho 
Oliveira

Projecto do PAN foi 
“congelado”

NUNO FERREIRA SANTOS
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Ex-ministro será o próximo 
governador. Escolha abre 
crise entre PSD e Belém p15

Um dos nomes essenciais do 
hip hop nacional olha para o 
país no pós-pandemia p32/33

Advogados estavam, até aqui, 
fora das ajudas. Apoio será 
de 438,81 euros mensais p22

Jürgen Klopp deu aos 
“diabos vermelhos” um título 
que lhes fugia há 30 anos p42

Costa oficializa 
Mário Centeno 
no Banco  
de Portugal 

Chullage: ‘Vamos 
viver tempos 
polarizados, mas 
a mudança virá’ 

Milhares de 
advogados vão 
receber apoios 
pela covid-19

Liverpool no 
trono do futebol 
inglês, três 
décadas depois

Cinema 
O mundo como 
espelho da 
Palestina, pelos 
olhos de um 
clown: Elia 
Suleiman

RODRIGO ANTUNES/LUSA

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.020 • 1,70€ • Sexta-feira, 26 de Junho de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

In ação de notas baixa  
na maioria dos colégios 
privados sob vigilância
Diferença entre as notas dos alunos nas escolas e nos exames do secundário baixou 
nos colégios na mira da Inspecção da Educação. Ano lectivo termina hoje Destaque, 2 a 7

Um país a 
desconfinar  

a três  
velocidades

ISNN-0872-1548

Portugal passa ao nível mais baixo 
de alerta • Há duas excepções: a 

Área Metropolitana de Lisboa e 19 
freguesias críticas em redor da 

capital, onde a ordem é para car 
em casa • Multas para quem violar 
regras vão dos 100 aos 5000 euros 
• Circulação entre concelhos não 

está interdita Sociedade, 16/17

iman

HOJE Os Portugueses 
Uma colecção mensal  
de dez volumes que explica 
tudo sobre a vida  
dos portugueses 
Como adoecem os 
portugueses (Vol. 5)

Por +  
1€
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Os trabalhadores dos setores que agora 

estão a ser testados abundantemente, de 

atividades como a construção civil, a limpeza 

e muitos trabalhadores precários, nunca 

pararam, nunca con naram, trabalharam 

sempre durante o con namento e o 

descon namento. Foram fundamentais para 

o país ganhar tempo para fazer as adaptações 

necessárias, para o SNS se ajustar, para a 

indústria se reformular, para que os 

equipamentos de proteção individuais se 

tornassem abundantes. Mas, nesse tempo que 

ganharam para nós foi tempo que o Governo 

perdeu, como agora se está a concluir. O que 

foi feito para responder à sobrelotação dos 

transportes ou às débeis condições 

habitacionais? 

Os passos atrás que o Governo anunciou 

agora mostram a di culdade de responder à 

situação. Exemplo: pede um dever cívico de 

recolhimento a uma população que nunca 

pôde parar e que precisa de se deslocar de 

concelho para trabalhar. Outro exemplo: 

limita os ajuntamentos a mais de 5 pessoas, 

mas mantém o problema dos transportes 

públicos apinhados, onde dezenas de pessoas 

se amontoam. Roça o ridículo, não acham? 

O 

primeiro-ministro, 

cujas medidas 

apontam o dedo à 

forma como as 

pessoas organizam a 

sua vida social, 

mostra-se forte 

apenas para algumas 

coisas mas não para 

as que devia. Como 

se explica que, apesar 

dos transportes 

rodoviários estarem 

apinhados de gente, 

os operadores 

privados tenham 

uma parte 

considerável dos 

motoristas em layoff? 

Mais carreiras seria 

menos gente 

apinhada e isso o 

Governo podia e 

devia ter feito já há 

semanas. A criação 

de alternativas ao 

transporte ferroviário 

na Linha de Sintra 

nunca aconteceu. E o 

levantamento das carências habitacionais, já 

foi feito? Também não. Mais do que culpados 

para as falhas do Governo, precisamos de um 

Governo que não falhe neste momento 

fundamental.

Presidente do Grupo Parlamentar do 
Bloco de Esquerda. Escreve à sexta-feira

Pedro Filipe Soares

Os erros do 
desconfinamento

A
s imagens dos transportes na 

zona de Lisboa não deixam 

margens para equívocos: 

comboios, metro e autocarros 

lotados, apinhados de gente. É a 

essa triste realidade que 

condenamos os heróis que não 

deixaram o país parar quando o 

con namento se abateu sobre 

nós. Basta ver as condições destes 

transportes entre as 6h e as 8h da manhã ou 

entre as 18h e as 20h, os períodos em que são 

usados por milhares de trabalhadores, e 

começam a surgir as explicações para os 

números da pandemia na grande Lisboa. 

Somam-se as di culdades das vidas a quem 

o salário não compensa o trabalho 

fundamental que fazem para o país, que se 

traduzem em condições difíceis nas 

habitações, muitas vezes sobrelotadas. Nestas 

duas situações, transportes e habitação, 

baseia-se uma explicação bastante consistente 

para a realidade que se vive em que os 

números teimam em não baixar. Poderia ser 

diferente? Eu creio que sim e explico porquê. 

Começo por dizer que não há “descontrolo 

da epidemia a nível nacional e na região de 

Lisboa e Vale do Tejo (LVT)”, como a rmou o 

Presidente da República. Com os dados 

atualmente conhecidos concordo com a 

análise. O objetivo de achatar a curva foi 

conseguido e não há indicadores que digam 

voltou a estar em risco. O número de pessoas 

internadas, tal como as que exigem cuidados 

mais intensivos, está dentro da capacidade de 

resposta do Serviço Nacional de Saúde e 

continuamos bem longe das imagens 

dantescas que nos chegaram (e ainda chegam) 

de outros países. Mas, mesmo assim, há coisas 

que deveriam ter sido feitas para que os 

números pudessem ser mais baixos. 

Creio que é exatamente por isso que se 

começa a instalar algum desnorte na ação do 

Governo. O descon namento foi somando 

equívocos com o passar dos dias. Primeiro foi 

a ordem de saída, repetida à exaustão, agora é 

a ordem para recolhimento sem a 

conveniente e devida explicação, pelo meio 

tentou-se desviar as atenções dos pecados 

próprios para uma suposta irresponsabilidade 

dos jovens. É preciso acertar o passo e 

rapidamente. 

Devo dizer que estou de acordo com as 

mensagens para que as pessoas regressassem 

à economia. Apesar dos exageros na 

encenação dos vários almoços e jantares, a 

ideia essencial estava e está correta. O mesmo 

se passa quando o primeiro-ministro foi a 

espetáculos culturais: são sinais importantes 

que ajudam a recuperar a con ança. Mas, 

pelo meio, era preciso ter feito todos os 

trabalhos de casa e isso tarda a ser cumprido. 

Os passos atrás 
que o Governo 
anunciou agora 
mostram a 
dificuldade de 
responder à 
situação. 
Precisamos de 
um Governo 
que não falhe 
neste momento 
fundamental
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País reabre em alerta mas  
19 freguesias voltam a con nar
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Um país a três velocidades

SINTRA

CASCAIS

LISBOA

OEIRAS

LOURES

ODIVELAS

Total de infectados no concelho

2425 1039

1720

3277

1546
É um país a três velocidades aquele 

que receberá o mês de Julho: enquan-

to a generalidade do território conti-

nental baixa o nível de gravidade para 

o estado de alerta, a região de Lisboa 

ca no estado de contingência e as 19 

freguesias identi cadas como mais 

problemáticas mantêm-se em estado 

de calamidade, mas com medidas 

agravadas e vigilância apertada. E há 

também a novidade das multas para 

todo o país: quem não cumprir as 

regras pode pagar uma coima entre 

100 e 500 euros (para pessoas singu-

lares) e de mil aos cinco mil euros 

(para empresas). 

Nessas 19 freguesias, pertencentes 

aos concelhos de Amadora e Odivelas 

(na totalidade), Sintra (seis), Loures 

(duas) e Lisboa (uma), regressa o 

dever cívico de recolhimento domi-

ciliário — embora com uma larga lista 

de excepções que vão desde as saídas 

para ir trabalhar ou para praticar des-

porto, até às idas às compras —, são 

proibidos ajuntamentos de mais de 

cinco pessoas, assim como as feiras e 

mercados, e terão mais elementos 

das forças de segurança nas ruas. Mas 

as medidas não abrangem o encerra-

mento de creches e de ATL — as aulas 

dos 11.º e 12.º anos terminam hoje, 

mas os alunos terão de fazer os exa-

mes nacionais — nem há agravamen-

to de medidas para os lares, embora 

o primeiro-ministro vincasse que a 

“disciplina é essencial” para manter 

estes equipamentos controlados. 

António Costa admite que a situa-

ção da epidemia na região de Lisboa 

e Vale do Tejo é “claramente distinta” 

da do resto do país, por isso justi ca-

se a redução do estado de calamidade 

para um intermédio, de contingência. 

Embora recuse que as 19 freguesias 

críticas estejam a “regressar à casa de 

partida” porque se trata de um “dever 

cívico de recolhimento” e não “obri-

gatório”, para os 700 mil habitantes 

afectados é quase como se fosse — é a 

totalidade dos residentes na Amado-

Regressa o dever de recolhimento e os ajuntamentos são 
limitados a cinco pessoas para 700 mil habitantes de Lisboa. 
Resto do país mantém ajuntamentos até vinte pessoas e as 
multas podem ir de 100 a cinco mil euros

Covid-19
Maria Lopes

ra e em Odivelas, três quartos dos 

habitantes de Sintra, um terço de 

Loures e 4% dos lisboetas. 

Em toda a Área Metropolitana de 

Lisboa, as lojas têm de fechar às 20h 

com excepção dos super e hipermer-

cados (que voltam a poder fechar às 

22h), restaurantes (com take-away e 

refeições mas “sem que se transfor-

mem em bares”) bombas de gasolina 

(mas deixam de vender álcool), espa-

ços clínicos e veterinários, farmácias, 

funerárias e equipamentos desporti-

vos. E os ajuntamentos cam limita-

dos a dez pessoas. 

No resto do país podem juntar-se 

até 20 pessoas, mas o consumo de 

álcool na via pública é proibido. Man-

têm-se regras de distanciamento físi-

co, uso de máscara, lotação, horários 

e higienização dos espaços, assim 

como o con namento obrigatório 

para doentes e pessoas em vigilância 

Odivelas é um dos concelhos com medidas mais apertadas

MÁRIO CRUZ/LUSA

activa. Todas estas medidas serão 

revistas daqui a duas semanas. 

“Há um crescimento de novos casos 

maior, mas estamos ainda numa faixa 

de variação que é previsível, gerível, 

controlável e os resultados que conhe-

cemos — quer cuidados intensivos, 

camas hospitalares, e número de óbi-

tos — con rmam que é estável”, disse 

o primeiro-ministro. Continuam a exis-

tir situações ocasionais, como é o caso 

de festas e lares, mas o que realmente 

justi cou o estado de calamidade nas 

freguesias foi a “concentração de novos 

casos naquela zona residencial” — 

admitindo Costa que o uso dos trans-

portes teve um contributo de peso. 

“O número de novos casos também 

não é idêntico em toda a área metro-

politana e na margem Sul há clara-

mente uma situação distinta da mar-

gem Norte”, a rmou o primeiro-mi-

nistro. Contou que foi afastada a ideia 

de tratamento diferenciado dentro da 

região por ser de grande densidade 

populacional e “onde há grande cir-

culação de pessoas”. Por isso, enten-

deu que “nos próximos 15 dias fazia 

sentido tratar de forma homogénea 

o conjunto da AML”. 

No caso das multas, António Costa 

deu como exemplos a violação do 

horário de atendimento ou do limite 

de lotação do espaço e o incumpri-

País em estado  
de alerta, AML  
em contingência  
e 19 freguesias de 
cinco concelhos  
em estado de 
calamidade 
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mento das regras de higienização. O 

objectivo não é autuar, mas “uns não 

podem pagar por poucos”.  

Antes de anunciar as medidas, 

António Costa fez uma descrição da 

evolução da pandemia, com dados 

facultados pela Escola Nacional de 

Saúde Pública, com indicadores com-

parando a curva exponencial e o cres-

cimento efectivo para mostrar que o 

país teve um crescimento ligeiro mas 

estável e defender que o descon na-

mento implicaria sempre o aumento 

do contágio, mas que este se tem man-

tido em padrões aceitáveis. Usou, para 

isso, o índice de transmissão, que este-

ve em 1,12 há uma semana mas que a 

média entre os dias 16 e 21 foi de 1,08. 

E sublinhou que o aumento de testes 

também contribuiu para o aumento 

dos casos identi cados, mas numa 

“linha estável”. “Há 15 dias tínhamos 

4% de casos positivos por testes reali-

zados. Hoje estamos com 4,8%.” Até 

ao início da semana Portugal tinha 

feito 1,116 milhões de testes. 

Depois do recorde de 1302 interna-

dos em meados de Abril, e dos 968 

que existiam no nal desse mês, na 

quarta-feira eram 436 internados (67 

em intensivos) — no mesmo dia havia 

12.484 casos de infecção activos. 

Roseta com 10 milhões 
O programa Bairros Saudáveis vai ter 

um orçamento de 10 milhões de euros 

para nanciar iniciativas que tenham 

como objectivo melhorar as condi-

ções de saúde pública, bem-estar e 

qualidade de vida em bairros “com 

constrangimentos”. O orçamento 

será aplicado em 2020 e 2021 e dispo-

nibiliza entre 5 mil e 50 mil euros para 

cada projecto. A arquitecta e ex-de-

putada do PS Helena Roseta será a 

coordenadora. 

Helena Roseta explicou ao PÚBLI-

CO que o objectivo é apoiar iniciativas 

participativas, com candidaturas que 

vêm dos próprios bairros. Os projec-

tos podem ser na área da saúde, 

ambiente, urbanismo, sociais ou eco-

nómicos e serão avaliados por um 

júri. Há um total de sete critérios, mas 

só têm de preencher três: condições 

de habitabilidade precárias, elevada 

percentagem de pessoas com rendi-

mentos baixos ou de jovens ou crian-

ças que não vão à escola, ou ainda de 

pessoas que não recebem cuidados 

médicos por diversas razões. com 
Joana Gorjão Henriques

maria.lopes@publico.pt

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) 

decidiu que a partir de 1 de Julho a 

oferta dos transportes públicos rodo-

viários deve corresponder a 90% do 

serviço existente antes da pandemia. 

Mas os reforços poderão ser feitos 

ainda antes disso, consoante a dispo-

nibilidade dos operadores. 

A Barraqueiro, por exemplo, já 

anunciou que fará reforços na sua 

rede, com especial incidência nas 

horas de maior procura durante a 

manhã e a tarde. “Esta decisão, toma-

da em conjunto com a Área Metropo-

litana de Lisboa, vai permitir a dispo-

nibilização de autocarros da Rodoviá-

ria de Lisboa, Mafrense e Boa Viagem 

em períodos de maior aglomeração 

de passageiros e o cumprimento das 

normas de segurança sanitária esta-

belecidas pela Direcção-Geral da Saú-

de”, escreve em comunicado. 

A decisão do reforço na oferta de 

transportes foi tomada na reunião de 

ontem do conselho metropolitano, 

em que também foi de nido que os 

18 municípios da AML vão suportar o 

encargo resultante deste reforço — 

calculado em dez milhões de euros 

por mês —, esperando que o Orça-

mento Suplementar traga mais 

dinheiro para os transportes. “O Orça-

mento do Estado [Suplementar] ainda 

não está fechado, mas esperamos que 

possa haver algum reforço da verba”, 

disse Carlos Humberto de Carvalho, 

primeiro-secretário da AML. 

Os dez milhões de euros referidos 

pela AML será a factura mensal que 

terá de ser suportada, primeiro pelos 

operadores e depois pela AML, antes 

de chegarem as transferências via 

Fundo Ambiental e que estão previs-

tas no Orçamento Suplementar. Os 

valores nais ainda não estão estabe-

lecidos, mas com estes cálculos per-

cebe-se que os transportes públicos 

e privados da área metropolitana de 

Lisboa deverão receber cerca de 60 

milhões dos 94 previstos na proposta 

de Orçamento Suplementar. 

Carlos Humberto diz que a decisão 

Transportes da Grande Lisboa 
a 90% a partir de 1 de Julho

de reforçar os transportes foi tomada 

com a concordância do Governo e da 

Associação Nacional de Transporta-

dores Rodoviários de Pesados de Pas-

sageiros (Antrop), cujo presidente já 

tinha dito ao PÚBLICO que o reforço 

da oferta seria “signi cativo”.  

De acordo com o primeiro-secretá-

rio da AML, mesmo com mais e um 

mês de descon namento, “os opera-

dores estão com uma oferta de 60% e 

a procura não chega a 40%”, o que 

justi ca que até agora não se tenha 

feito um reforço mais robusto da ofer-

ta. Ainda assim, sublinhou Carlos 

Humberto, “tem vindo a haver refor-

ços diários de transportes”. 

Luís Cabaço Martins, presidente da 

Antrop, reiterou que os operadores 

estão a dar esta resposta face às garan-

tias de que seriam compensados por 

este aumento de oferta. “Os operado-

João Pedro Pincha  
e Luísa Pinto

joao.pincha@publico.pt 
luisa.pinto@publico.pt

Há reforços que 
poderão 
acontecer ainda 
antes do dia 1, 
consoante a 
disponibilidade 
dos operadores

res sentiram a necessidade de aumen-

tarem a oferta, face ao crescimento 

da procura e também face à preocu-

pação que as pessoas têm manifesta-

do. E fazem-no depois de terem esta 

garantia deixada pela AML, a de que 

conseguiriam suportar este esforço 

suplementar com a aprovação do 

orçamento”, argumentou Cabaço 

Martins. O Orçamento Suplementar 

deve ser aprovado no dia 3 de Julho. 

Há alguns operadores que vão repor 

os 90% de oferta já na segunda--feira, 

mas, neste momento, nenhuma 

empresa de transporte consegue 

garantir o mesmo número de circula-

ções que tinha antes da pandemia. 

“Porque ainda não há receita de bilhe-

teira que o justi que”, explica o pre-

sidente da Antrop, sublinhando que 

a oferta pode chegar aos 100% se hou-

ver aumento da bilheteira.

Tem sido um dos indicadores mais 

falados desde o início da pandemia, 

mas ganhou ainda mais destaque com 

o avançar das medidas de descon

namento. O rácio de transmissibilida-

de, ou Rt, tem dado indicações sobre 

o grau de contágio da covid-19, mas 

não é igual em todo o país. 

Foram vários os dados apresenta-

dos na quarta-feira aos decisores polí-

ticos sobre a situação do país. Uma 

das apresentações — não terá sido a 

única a referir-se a este indicador —

mostrava um Rt nacional de 1,08, uma 

média dos últimos cinco dias. O mes-

mo foi feito para cada uma das regiões, 

todas elas com valores acima de 1. No 

caso do Norte, essa média estava em 

1,13, no Centro, em 1,08, em Lisboa e 

Vale do Tejo, em 1,05, no Alentejo, em 

1,47 e, no Algarve, em 1,52. 

Mas por que é o Rt mais baixo em 

regiões com mais casos? “O Rt é um 

rácio de contágio, é independente do 

patamar em que está e o que ele visa 

é a reprodução dos casos que estive-

rem a acontecer na altura”, diz a 

directora da Escola Nacional de Saúde 

Pública. 

Carla Nunes explica que este indi-

cador diz “se estamos constantes, a 

crescer ou a descer no patamar [de 

casos] em que se está”. Se for igual a 

1, signi ca que um caso infectado dará 

Porque é o Rt menor em 
regiões onde há mais casos?

origem a um outro caso, mantendo-se 

nesta situação a progressão da infec-

ção constante. Se estiver acima, 

começa a crescer o número de casos 

e, se for inferior a 1, haverá um decrés-

cimo lento dos casos, já que cada 

infectado dará origem a menos de um 

caso. Esta é a situação desejável. 

Se uma região tem um patamar 

mais alto de casos, será mais difícil 

que o Rt aumente, pois é preciso uma 

proporção maior de infecções para a 

sua alteração. Por exemplo, se uma 

região “passasse de dez casos para 15, 

o Rt seria de 1,5”. Mas “se fosse 300 

casos, um Rt 1,5 implicaria que se pas-

sasse para 450, o que seria mais difí-

cil”. Carla Nunes refere que o Rt “é 

muito mais variável e sensível nos 

pequenos números de casos” e refere 

que deve ser visto sempre também o 

número de novos casos. “Um indica-

dor não resolve uma imagem, seja 

qual for o indicador”, salienta. 

Um outro dado importante é tam-

bém a identi cação das cadeias de 

transmissão. Se estas forem conheci-

das, é possível aplicar medidas con-

cretas para tentar travar a propagação 

da infecção. Segundo uma das apre-

sentações feitas aos políticos na quar-

ta-feira, existem em Portugal 190 

cadeias de transmissão activas de um 

total de 579 identi cadas desde o iní-

cio da pandemia.

Ana Maia

amaia@publico.pt

O rácio de transmissibilidade está nos 1,08 de média nacional

PAULO PIMENTA
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Ex-ministro será o próximo 
governador. Escolha abre 
crise entre PSD e Belém p15

Um dos nomes essenciais do 
hip hop nacional olha para o 
país no pós-pandemia p32/33

Advogados estavam, até aqui, 
fora das ajudas. Apoio será 
de 438,81 euros mensais p22

Jürgen Klopp deu aos 
“diabos vermelhos” um título 
que lhes fugia há 30 anos p42

Costa oficializa 
Mário Centeno 
no Banco  
de Portugal 

Chullage: ‘Vamos 
viver tempos 
polarizados, mas 
a mudança virá’ 

Milhares de 
advogados vão 
receber apoios 
pela covid-19

Liverpool no 
trono do futebol 
inglês, três 
décadas depois

Cinema 
O mundo como 
espelho da 
Palestina, pelos 
olhos de um 
clown: Elia 
Suleiman

RODRIGO ANTUNES/LUSA

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.020 • 1,70€ • Sexta-feira, 26 de Junho de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

In ação de notas baixa  
na maioria dos colégios 
privados sob vigilância
Diferença entre as notas dos alunos nas escolas e nos exames do secundário baixou 
nos colégios na mira da Inspecção da Educação. Ano lectivo termina hoje Destaque, 2 a 7

Um país a 
desconfinar  

a três  
velocidades

ISNN-0872-1548

Portugal passa ao nível mais baixo 
de alerta • Há duas excepções: a 

Área Metropolitana de Lisboa e 19 
freguesias críticas em redor da 

capital, onde a ordem é para car 
em casa • Multas para quem violar 
regras vão dos 100 aos 5000 euros 
• Circulação entre concelhos não 

está interdita Sociedade, 16/17

iman

HOJE Os Portugueses 
Uma colecção mensal  
de dez volumes que explica 
tudo sobre a vida  
dos portugueses 
Como adoecem os 
portugueses (Vol. 5)

Por +  
1€
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20 
EMPREGO. A Doutor Finan-
ças, empresa especializa-
da em finanças pessoais e 
familiares, anunciou que 
vai recrutar 20 novos tra-
balhadores. 
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PSP 

Máscaras 
pretas dão 
processos 
e  A PSP está a ameaçar com 
processos disciplinares os 
agentes que usem máscaras 
antivírus pretas ou com es - 
tampagens, ao invés das úni-
cas que são autorizadas: 
brancas ou de cor azul, como 
máscaras cirúrgicas. 
Numa ordem de serviço 

assinada pelo diretor-nacio-
nal adjunto da PSP, Azevedo 
Ramos, datada de abril, fi-
cou estipulado que sempre 
que não é possível o uso de 
viseira, a mesma pode ser 
substituída por máscaras de 
cor branca ou azul. Nos últi-
mos dias, os agentes estão a 
ser confrontados com a pos - 
sibilidade de processos disci 
plinares em caso de desres-
peito a esta ordem. 

O Sindicato dos Profissio-
nais de Policia explicou ao 
CM ter tido conhecimento de 
uma ordem na Divisão da 
Amadora que proíbe o uso de 
máscaras pretas. "Quem as 
usar em ato de serviço será 
alvo de procedimento disci-
plinar", descreveu Mário 
Andrade, presidente do SPP. 
A PSP não respondeu a um 
pedido de resposta. • M.C. 

"   
Máscara preta está proibida 
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LITORAL ALENTEJANO 

di/4::,  COMA 0103'4,4',.,e4 
4  POR CONTAR 

Protesto em Santiago do Cecém 

Protesto 
para exigir 
meios 

Três dezenas de enfermeiros 
e utentes protestaram ontem 
em frente ao Hospital do Litoral 
Alentejáno, em Santiago do Ca-
cém, para exigir a contratação 
de enfermeiros. Na Unidade 
Local de Saúde do Litoral Alen-
tejano (ULSLA) faltam profis-
sionais em todas as áreas, o que 
obriga o um esforço suplemen-
tar de todos. Zoraima Prado, do 
Sindicato dos Enfermeiros Por-
tugueses, explica ao CM que a 
falta de profissionais é "um pro-
blema que se vai continuar a 
agravar, porque vamos ter fé-
rias, a população vai aumentar 
devido à época balnear e comi - 
nuamos em contexto de pande-
mia". "Se surgir um surto de 
Covid -19 na região, como é que. 
o SNS vai resolver o problema?" 
questiona. Na ULSLA faltam 
"cerca de 100 enfermeiros". 
Luís Matos é enfermeiro no 
hospital há 13 anos. "As férias 
foram autorizadas, mas existem 
muitas restrições em alguns 
serviços, porque é preciso ga-
rantir o normal funcionamento 
dos serviços. Estamos sempre 
na iminência de nos cancela-
rem as férias se houver um au-
mento de casos de Covíd". 
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Desemprego 
em alta já 
afeta 400 mil 
pessoas 

Números contrariam 
declarações da 
ministra do Trabalho 

ECONOMIA  O desemprego 
está em curva ascendente, 
ao contrário do que disse 
ontem a ministra do Traba-
lho, numa entrevista à An-
tena 1.O número de desem-
pregados que se inscreve-
ram nos centros de empre-
go do IEFP tem aumentado 
quase todos os dias desde o 
início da crise, embora este-
ja a subir menos. No conti-
nente, no início desta sema-
na, estavam oficialmente 
sem trabalho quase 400 mil 
pessoas. 

E há indicadores avança-
dos que mostram que o 
ritmo de agravamento do 
desemprego pode piorar: o 
número de pessoas abrangi-
das por despedimentos co-
letivos (e que, portanto, po-
dem ficar sem trabalho 
num futuro próximo) esta-
va a aumentar a um ritmo 
superior a 60% em meados 
de julho face a meados do 
mês anterior. 

DESPEDIMENTOS COLETIVOS 
Segundo dados do Gabinete 
de Estratégia e Planeamen-
to (GEP) do Ministério do 
Trabalho, tutelado pela pró-
pria Ana Mendes Godinho, 
entre 1 de fevereiro e 22 de 
junho, cerca de 3500 traba-
lhadores foram visados em 
processos de despedimento 
coletivo, quase tanto quan-
to no ano de 2019 inteiro. 
Desde o início deste mês e 
até à passada segunda-feira, 
foram visados pelo despedi-
mento quase 800 emprega-
dos, mais 61% do que em 
igual período de maio. 

Ana Mendes Godinho não 
teme que o desemprego 
dispare e chegou a dizer, 
nessa mesma entrevista, 
que "há aqui um reflexo da 
retoma da atividade" por-
que em abril a subida no de-
semprego registado foi de 
48 mil casos e em maio o 
número de registos ficou 
nos 16 mil. A ministra já 
tem dados oficiais do Mi-
nistério que tutela muito 
mais atualizados.. 
LUÍS REIS RIBEIRO 
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11111 

o 

VOZES 

Mário Nogueira 
Secretario-geral 
da Fenprof 

É preciso superar o atra-
so e definir como vão,  
decorrer as aulas. É ini-
por tante para os profes-
sores, alunos e famílias. 

401
 .. --

 

a o: o jias' Silva 
Líder da Federação 
Nacional de Educação 

Há muito por respon-
der. Por exemplo, se 
será distribuído serviço 
aos professores em gru-
po de risco. 

Aulas presenciais para 
mais novos são prioridade 
no próximo ano letivo 

f 

• 

Encerramento do ano letivo será hoje assinalado com o presidente da República e o ministo da Educação, numa escola do Porto 

Alexandra Inácio 
alexandra.inacio@jn.pt 

ANO LETIVO  As reuniões de ontem 
com os dois secretários de Estado 
da Educação deixaram mais dúvi-
das do que certezas aos dirigentes 
sindicais. Nenhuma proposta es-
crita foi colocada em cima da mesa 
sobre o calendário ou as regras de 
organização do próximo ano leti-
vo. E, por isso, os encontros por ví-
deoconferência terão servido es-
sencialmente para auscultar as or-
ganizações. Consensual é o desejo 
de as aulas arrancarem de forma 
presencial, mas, se a pandemia 
não o permitir, no próximo ano 
será dada preferência aos alunos 
mais novos, até aos 12 anos, em 
vez de aos do Secundário. 

A proposta, aliás, já tinha sido fei-
ta anteontem na reunião entre a 
equipa ministerial e as associações 
de diretores (ANDE e ANDAEP), 
de escolas profissionais (ANESPO) 
e privadas (AEEP). O presidente da 
Associação de Dírigentes Escolares 
(ANDE) terá defendido que a prio-

  

ridade no ensino presencial seja 
dada aos alunos mais novos, espe-
cialmente do Pré-Escolar ao 1.° Ci-
clo. "São os mais penalizados com 
o ensino à distância. Foi uma das 
lições deste período: houve enor-
me retrocesso neste ciclo, foi mui-
to dificil manter contacto. E só os 
alunos com apoio das famílias con-
seguiram progredir", defendeu 
Manuel Pereira. 

Ontem, esta prioridade aos alu-
nos até aos 12 anos (ou seja, até ao 
6.° ano), com menor autonomia 
digital - num cenário em que nem 
todos poderão ter aulas presen-
ciais - também terá sido defendi-
da pelas organizações, como a Fe-
deração Nacional de Professores 
(Fenprof) e admitida pelos secre-
tários de Estado, de acordo com 
Mário Nogueira. 

"HÁ UMA GRANDE INDEFINIÇÃO" 
As associações de diretores terão 
insistido que é crucial o Governo 
cumprir a promessa de execução 
do plano digital para se acautelar 
novo período de ensino à distãn-

 

GESTÃO 

Prometido reforço 
de docentes, técnicos 
e fundonános 
A garantia de reforço de pro-
fessores, técnicos especializa-
dos, como psicólogos, e de fun-
cionários terá sido transmiti-
da. O problema, reivindicam 
organizações e diretores, é que 
ainda não se sabe quando e 
como. O dirigente do STOP, An-
dré Pestana, garante que lhe 
terá sido assegurado que, no 
próximo ano letivo, serão con-
tratados mais 1.26i assistentes 
operacionais e 6z assistentes 
técnicos. Os diretores assegu-
ram que, se o crédito horário 
das escolas não for reforçado 
para que os agrupamentos pos-
sam contratar mais docentes, 
não se conseguirá alargar 
apoios aos alunos para se recu-
perar aprendizagens.  

cia. Às organizações sindicais, os 
secretários de Estado terão escla-
recido que esses equipamentos se-
rão adquiridos e distribuídos de 
forma faseada. Neste caso, a prio-
ridade serão os "alunos carencia-
dos". À Fenprof terá sido explica-
do que os aparelhos serão forneci-
dos às escolas e, depois, entregues 
pelos alunos, a título de emprésti-
mo, tendo de ser devolvidos no fi-
nal do ciclo de ensino. O plano 
também contempla formação 
para os professores. 

"Há uma grande indefinição que 
era suposto, nesta altura, já não 
existir", critica Mário Nogueira. 
Manuel Pereira também pede ao 
Governo "um plano B" para as es-
colas se prepararem a organização 
de turmas e horários. Medidas 
concretas sobre o calendário ou or-
ganização do ano ficaram por es-
clarecer e as organizações dizem 
que os professores não sabem 
como irão cumprir a recuperação 
das aprendizagens. Contactado, o 
ME disse que as reuniões preten-
deram "recolher contributos".. 
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Equipamentos 
do Plano Digital 
serão das escolas 
e emprestados 
aos alunos 
durante 
o ciclo de ensino 

EM CIMA DA MESA 

Novas reuniões 
"Em breve" serão marca-
das novas reuniões para 
se negociar o diploma 
que vai regular a organi-
zação do próximo ano le-
tivo, asseguraram os sin-
dicatos. 

Divisão de turmas 
A Fenprof insiste que as 
turmas terão de ser divi-
didas, nem que para isso 
se volte aos horários só de 
manhã ou só de tarde. Os 
diretores asseguram que 
as escolas não têm salas 
para dividir turmas. ME 
ainda não esclareceu. 

Orientações DGS 
Regras de distanciamen-
to ou uso de máscaras 
obrigatório podem man-
ter-se para o próximo ano 
letivo mas faltam novas 
orientações da Direção 
Geral de Saúde para um 
contexto de todos os alu-
nos nas escolas, frisam as 
organizações. 

Mais tutorias 
5  O ministro anunciou o 

alargamento do progra-
ma de tutorias. As escolas 
vão ter mais horas e in-
cluir esse tempo na com-
ponente letiva do horário 
dos professores. 

IRS e teletrabalho 
Fenprof e FNE defendem 
que as despesas com no-
vos aparelhos pelos pro-
fessores deve ser deduzí-
vel no IRS. E reivindicam 
a regulamentação do te-
letrabalho. 

io escolas fechadas 
Nogueira garante que se-
cretários de Estado terão 
revelado que há dez se-
cundárias fechadas por 
casos de covid-19. 
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Pandemia calou vítimas 
de violência doméstica 
Pedidos de ajuda duplicaram com fim do período Número de queixas em 2019 foi o mais alto 

I de confinamento. Idosos também foram alvos I dos últimos nove anos. Maioria é arquivada P.14 e 15 

Braga 
Infetaram 
a família toda 
depois de 
o hospital 
os mandar 
para casa 

Casal tinha sintomas 
mas só conseguiu ser 
testado no privado P. 20 

Porto 
Marcelo 
diz que covid 
fez aumentar 
sem-abrigo P.24 

\ar 

Ano letivo acaba 
sem normas 
nem calendário 
para o próximo 

Prioridade aos mais novos nas aulas 
presenciais em caso de emergência Re 

Mário Centeno 
PSD deixa passar 
nomeação como 
governador P. 8 

Demissões 
Deputada sai 
do PAN mas fica 
no Parlamento P.9  

Futebol 
No Name Boys 
vigiavam rivais 
antes de atacar P.18 

Prostituição 
Invoca segredo 
profissional para 
proteger juiz P.17 
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Camarinha atribui à precariedade 
a maioria dos desempregados 
PROTESTO  A líder da CGTP acusou a "precariedade dos 
vínculos laborais" de ser responsável pelo aumento de 
mais de cem mil desempregados. "Não foi o surto que 
trouxe a precariedade, este é um vírus que há muito ins-
tabiliza a vida de milhares de trabalhadores no nosso 
país, adia projetos e nega o direito a uma vida melhor", 
disse Isabel Camarinha num desfile de protesto entre o 
Rossio e a Praça do Município, em Lisboa, que juntou 
cerca de 200 pessoas. A ação insere-se numa semana de 
protestos e plenário realizados por todo o país. 
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Greve na 
Laetogal 
para exigir 
aumentos 
salariais 
Empresa diz que paga 
acima do contrato 
coletivo e do setor 

REIVINDICAÇÃO OS traba-
lhadores de duas fábricas da 
Lactogal, em Oliveira de 
Azeméis e em Modivas, Vila 
do Conde, estão hoje em 
greve para lutar por salários 
"dignos", numa empresa 
que dizem ter lucros na or-
dem dos 20 e 30 milhões de 
euros. A Lactogal diz que já 
paga salários "acima do con-
trato coletivo e do setor". 

Segundo Paulo Oliveira, 
dirigente sindical e traba-
lhador da Lactogal em Oli-
veira de Azeméis, "a empre-
sa negociou com o Sindicato 
dos Trabalhadores das In-
dústrias de Alimentação au-
mentos entre os 3% e os 
5%". "E em abril deu apenas 
1,5% de aumento, entre 8 e 
10 euros, só para alguns tra-
balhadores", critica. "Não 
somos reconhecidos. E não 
paramos de trabalhar, nem 
no estado de emergência". 

Aa JN, a empresa díz que 
"o contrato coletivo de tra-
balho não foi publicado, não 
sendo, por isso, ainda, vin-
culativo". "Quando o for, 
será aplicado", garante a ad-
ministração, explicando 
que o aumento de 1,5% foi 
"facultativo" para mais de 
mil trabalhadores "em fun-
ções operacionais". 

SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO 

Os funcionários reclamam 
ainda o subsídio de alimen-
tação em dinheiro. "A em-
presa tem cantina, mas tra-
balhamos por turnos e nem 
todos usufruem. Somos 
600 em Oliveira de Azeméis 
e só 180 tomam lá a refei-
ção", diz Paulo, que tam-
bém apela à valorização da 
antiguidade, uma vez que 
"a Lactogal acabou com o 
pagamento das diuturnida-
des em 2006" e com "o pré-
mio de assiduidade de 25 
euros por mês". A empresa 
defende que "em dois tur-
nos os trabalhadores têm 
acesso à cantina e num ou-
tro a um subsídio de ceia". 
Sobre as diutumidades, ex-
plica ter aplicado o contrato 
coletivo do setor. •c.s. 
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EMPRESAS & MERCADOS 

ENTREVISTA ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES CEO do Grupo Casais 

"Vamos estar melhor 
preparados para 2021 
do que antes da Covid" 
A pandemia vai obrigar a uma retração controlada este ano, mas a construtora prevê crescer em 
Portugal. Grupo vai reforçar presença no Golfo Pérsico e nos Estados Unidos e entrar no Gana. 

NUNO MIGUEL SILVA 
nmsilva@jornaleconomico.pt 

O Grupo Casais, uma das maiores 
construtoras nacionais, encerrou o 
ano passado em alta, batendo re-
cordes e chegando aos 547 milhões 
de euros em termos de faturação 
agregada, como revela o CEO da 
empresa, António Carlos Rodri-
gues, em entrevista ao Jornal Eco-
nómico. O crescimento deveria 
prosseguir este ano, mas o impacto 
da Covid-19 vai ditar um decrésci-
mo do volume de negócios, ainda 
impossível de quantificar, mas com 
os danos controlados. 
Mesmo assim, António Carlos Ro-
drigues espera um aumento do vo-
lume de atividade no mercado in-
terno, em contraponto a uma que-
da em determinados mercados ex-
ternos. Mas o Grupo Casais prevê 
reforçar ainda este ano a sua pre-
sença nos países do Golfo Pérsico 
ou nos Estados Unidos, além de 
estar a preparar a entrada num 
novo mercado, o Gana. 

Como decorreu a atividade 
do Grupo Casais em 2019? 
O ano de 2019 correu muito bem 
para o Grupo Casais. Tivemos mais 
de 547 milhões de euros de volume 
de negócios agregado. Foi um re-
corde, porque pela primeira vez ul-
trapassámos a barreira dos 500 mi-
lhões de euros de faturação. O volu-
me de negócios consolidado do gru-
po no ano passado foi de 401,6 mi-
lhões de euros. O EBITDA atingiu 
58 milhões de euros. No ano passa-
do, registámos também resultados 
líquidos consolidados positivos em 
cerca de 24 milhões de euros. 

Quais eram as perspetivas 
do grupo para o presente ano 
e como se alteraram devido 
ao impacto da Covid-19? 
Começámos este ano com perspeti-
vas de crescimento acentuado. No 
entanto, com o impacto da pande-
mia, vamos registar um decréscimo 
face a 2019. 

Qual será a quebra prevista 
devido ao impacto da pandemia? 
Ainda não sei a dimensão dessa redu-
ção de faturação. Espero que a ativi-
dade do Grupo Casais em Portugal vá 
subir, comparada com o ano ante-
rior. Outros mercados em que o Gru-
po Casais está presente foram mais 
impactados pela pandemia. Com 
efeito, os países emergentes foram os 
mais afetados, porque dependem 
muito de commoditties. Mercados em 
que estamos presentes, como Ango-
la, Moçambique ou o Brasil estão a 
sofrer muito mais. Nestes casos, a re-
toma da atividade é menos evidente. 

Qual o contributo dos mercados 
externos para o volume 
de negócios do Grupo Casais? 
Neste momento, o Grupo Casais fa-
tura cerca de 70% nos mercados ex-
ternos, ficando os restantes 30% da 
responsabilidade do mercado inter-
no, de Portugal. Mas, já antes do sur-
to da Covid-19, já no ano passado, se 
estava a notar uma subida da impor-
tância do mercado nacional em ter-
mos de faturação. Por isso, este ano, 
devido à quebra esperada para alguns 
mercados externos, e a esta tendên-
cia do mercado nacional, a percenta-
gem do contributo de Portugal para 
o volume de negócios do Grupo Ca-
sais vai subir, vai passar dos 30%. 

Grupo ultrapassou 
pela primeira vez 
a barreira dos 500 
milhões de euros 
de faturação no ano 
passado. Para este 
ano, está prevista 
uma quebra 
controlada 

Em que mercados externos é que 
oGrupo Casais está neste 
momento presente? 
O Grupo Casais está neste momento 
presente em Espanha, Alemanha, 
Bélgica, França, Reino Unido, An-
gola, Moçambique, Marrocos, Argé-
lia, Brasil, Dubai, Abu Dhabi, Qatar e 
Estados Unidos. Já tínhamos estru-
turali7ado a nossa presença nas geo-
grafias externas. Mas, nas economias 
que agora se apresentam mais fortes, 
estamos a apontar para um reforço 
da nossa presença. 

Onde e como será feito 
esse reforço? 
Durante o presente ano, o Grupo 
Casais vai reforçar a sua presença 
nos países do Golfo Pérsico, no Mé-
dio Oriente, e nos Estados Unidos. 
No mercado norte-americano, neste 
momento, só temos uma empresa, 
no Texas. Trata-se de uma empresa 
especializada no segmento de au-
toestradas, na construção de estrutu-
ras de contenção e similares. O nosso 
objetivo é levar para os Estados Uni-
dos mais áreas de competência do 
Grupo Casais. É um mercado em 
que, devido ao impacto da Covid-19, 
vai de certeza apostar na construção 
de infraestruturas, em particular de 
hospitais. E continua a ser uma eco-
nomia com robustez. Tal como o 
Reino Unido, que nos próximos me-
ses há ter de tomar medidas do orça-
mento próprio para reanimar a eco-
nomia. Também vamos apostar 
num novo mercado emergente. 

Que mercado será esse? 
Apesar das dificuldades existentes 
neste tipo de países, já abrimos uma 
empresa do grupo no Gana para im-
plementar no terreno uma oportu-
nidade de investimento que detetá-
mos, para desenvolver um projeto de 
construção de hospitais. Uma linha 
de investimento a exemplo do que já 
estamos a concretizar em Angola, 
onde estamos a construir um grande 
hospital, financiado por fundos in-
ternacionais. Estes países emergen-
tes têm sempre oportunidades de in-
vestimento porque enfrentam gran-

  

des desafios como a migração, a es-
cassez de água ou a necessidade de 
coesão territorial. 

É um balanço misto, 
com perdas controladas? 
Sim, há de haver países e negócios 
em que vamos reduzir a nossa fatu-
ração e outros em que deveremos 
aumentar. Mas, em termos gerais, a 
operação do grupo ao longo de todo 
o ano vai reduzir em relação a 2019. 
Até porque em alguns desses mer-
cados estivemos parados mais de 
um mês inteiro. Há a necessidade de 
se reajustar face a esta nova realida-
de, mas o grupo ganhou dinâmica 
com esta pandemia. Vamos estar 
melhor preparados para 2021 do 
que estávamos antes da Covid-19. 
O que é necessário é manter o con-
trolo sobre a doença e já percebe-
mos que temos aqui em Portugal 
uma máquina relevante de combate 
à Covid, que foi criada e se fortale-
ceu nos últimos meses. Mas além do 
empenho dos profissionais de saú-
de, é preciso fazer mais investimen-
to neste tipo de infraestruturas para 
o futuro. 

O grupo recorreu a lay-off 
e a outras medidas de apoio 
lançadas pelo Governo? 
Queremos ampliar a nossa atividade 
noutros mercados externos e vamos 
sair da crise sem prejudicar as pes-
soas. O Grupo Casais emprega neste 
momento cerca de 4.500 pessoas, das 
quais cerca de mil são expatriados. 
Chegámos a ter lay-off porque hou-
ve paragens completas em certos 
segmentos de atividade, nomeada-
mente no mês de abril e nalguns ca-
sos também em maio. 

O grupo procedeu 
a despedimentos? 
Não houve qualquer despedimento 
no Grupo Casais. Em relação a ou-
tras medidas de apoio, todos os re-
cursos que tínhamos disponíveis, 
tentámos utilizá-los. Estamos num 
setor de atividade, a construção e 
obras públicas, em que os custos fi-
xos são elevados. 
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No seu entender, quais são as 
grandes áreas de investimento 
público em Portugal 
que permitirão 
ao Grupo Casais crescer? 
Penso que as grandes áreas de inves-
timento público em Portugal para os 
próximos anos serão os hospitais, a 
ferrovia, as águas, a energia e a rea-
bilitação de edifícios. Apesar do 
grande esforço e emprenho dos pro-
fissionais de saúde, o que esta pande-
mia veio demonstrar é que, infeliz-
mente, algumas infraestruturas hos-
pitalares não conseguiram acompa-
nhar o nível de exigências. Na ferro-
via, uma das apostas do atual Gover-
no, temos uma empresa 
especializada em geotecnia, que tem 
entrado e vai continuar a participar 
nos concursos. O setor das águas vai 
ter cada mais importância devido à 
escassez crescente e às maiores preo-
cupações com a gestão do ciclo da 
água. As alterações climáticas, com 
cada vez mais secas e cada vez mais 
cheias, também vão ter um papel 
preponderante, com a necessidade 
de construção de diversas infraes-
truturas, como, por exemplo, túneis 
de drenagem. A energia também vai 
ser crucial devido à crescente impor-
tância da eficiência energética. É um 
setor em que queremos disponibili-
zar uma gama de produtos que vão 
fazer parte do nosso leque de ofertas 
aos clientes. E, por fim, a reabilita-
ção, em que nos iremos posicionar 
como experts, seja o espaço do setor 
da hotelaria, um escritório ou uma 
residência. Vamos começar a co-
mercializar um produto para estes 
três segmentos de atividade, o 'Co-
vid-apto', que terá por objetivo rea-
bilitar os edificios, modernizá-los. 

Em que irá consistir 
este produto ̀ Covid-apto? 
É um produto para proceder a refor-
mulações completas, modernizar os 
sistemas de dimatização. Isto tam-
bém vai ajudar o setor do turismo a 
reinventar-se, a adaptar-se à nova 
realidade e a transformar muitas das 
atividades que hoje se praticam em 
edificios em atividades touchless. Va-
mos oferecer soluções nesse sentido, 
desenvolvidas pela nossa equipa de 
inovação interna. Porque, por exem-
plo, no setor da hotelaria, não é só 
com o selo Oean & Safe', que o setor 
vai conseguir atrair mais clientes. 

Então, o que vai ser preciso? 
Vai ser preciso proceder a muitas 
obras de transformação, porque há 
uma quantidade significativa de ho-
téis já com muitos anos. Há unidades 
hoteleiras que estão a precisar de 
uma reformulação completa. O Gru-
po Casais tem uma experiência si-
gnificativa na construção de hotéis. 

Qual a experiência do grupo 
na construção de unidades 
hoteleiras? 
Só nos últimos dez anos, o grupo par-
ticipou na construção de cerca de 80 
hotéis, essencialmente em Portugal •  

O Grupo Casais firmou uma parce-
ria para trazer para Portugal uma so-
lução tecnológica designada 'CREE 
Buildings', uma rede internacional 
de empresas com know-how na cons-
trução com madeira híbrida, para, de 
uma forma inovadora e sustentável, 
desenvolver grandes volumes de 
construção em prazos curtos e com 
grandes níveis de eficiência. Esta so-
lução, que vai passar a estar acessí-
veis em Portugal, já está disponível 
em países como Alemanha, Áustria, 
Bélgica, Dinamarca, Japão, Luxem-
burgo, Singapura e Suíça. 

No essencial, o sistema CREE ba-
seia-se numa matéria-prima natural 
renovável, a madeira, para pré-fabri-
car componentes individuais padro-
nizados, como painéis de teto e de fa-
chada, pilares e estruturas. Estes po-
dem ser rapidamente montados no 
local da obra, como se de um Lego se 
tratasse, reduzindo as emissões de 
carbono, o ruído e as poeiras, e per-
mitindo economizar tempo, recur-
sos, e criar valor, ao maximizar pro-
cessos que reduzem o custo global e 
contribuem de forma direta para a 
redução de resíduos. Esta solução 
permite a construção de edifícios hí-
bridos de madeira de alta qualidade, 
com um baixo risco de execução. 

"Fizemos uma parceria com a 
CREE Building, que é uma rede in-
ternacional de empresas com know 
how na construção com madeira hí-
brida. Madeira híbrida é um concei-
to de sustentabilidade e de eficiência, 
em que os edifícios são construídos 
em cerca de quatro quintos em ma-
deira e em cerca de menos de um 
quinto em betão", explica António 
Carlos Rodrigues. Esta parceria vem 
de encontro a outras práticas de sus-
tentabilidade como os `Go Green 
Buildings', a 'Olympo Solution', o 
modelo de EPA - Edifícios de Alto 
Perfil Ambiental e ainda os NZero' - 
Nearly Zero Economy Buildings', 
que o Grupo Casais já apresentava 
no seu portefólio. "Agora, estamos a 
entrar na segunda fase, que é a indus-
trialização, isto é, a adequação da 
nossa unidade industrial para produ-
zir os elementos construtivos para 
esta parceria CREE, porque estamos 
perante uma solução que é a constru-
ção de edifícios 'off site, fora do esta-
leiro, para depois fazer a montagem 
desses edificios no local, de qualquer 
tipo de edifícios", sublinha. 

Outra vantagem que esta tecnolo-
gia vem trazer é a possibilidade de 
construir em altura. Até agora, ape-
nas se podia construir edificios em  

madeira com um, dois ou três pisos. 
Esta solução permite construir au-
tênticos arranha-céus. Neste mo-
mento, em Singapura, está a ser 
construído um edifício CREE com 
mais de dez andares. "Na prática, o 
grupo já dispunha dos produtos e 
dos conceitos, mas faltava-nos a so-
lução. Quando intervimos num con-
texto urbano, esperamos que os edi-
fícios fiquem lá por muitos anos, 
mesmo que alteremos o interior e as 
fachadas. Isto é extremamente im-
portante no que respeita a eficiência 
energética", assinala o CEO. 

Agora, é importante a industriali-
zação na unidade de produção do 
grupo, a 'Blue Fab', "para termos uma 
resposta no mercado". "Na 'Blue Fab', 
já produzimos elementos de cons-
trução off site. Fazemos os elementos 
para depois montar no site da obra. 
Esta unidade já foi pensada para de-
pois se irem acoplando mais compe-
tências de produção e assim conse-
guirmos demonstrar as vantagens 
deste tipo de construção", avança 
este responsáveL 

O CEO do Grupo Casais revela 
que, "neste momento, estamos a 
trabalhar um pouco mais para den-
tro, para um projeto próprio do 
grupo, dentro de um território jun-
to à Universidade do Minho, em 
Guimarães", acrescentando que, 
"neste caso, há a vantagem de a pró-
pria cidade de Guimarães, que tem 
aposta muito em ser uma cidade 
verde, ecológica, europeia". "Vamos 
construir um edifício nesse terreno, 
com uma componente residencial, 
de habitação, mas também de resi-
dências universitárias. Terá tam-
bém uma unidade hoteleira que, 
apesar da crise da Covid-19, já está 
contratada. Terá ainda uma compo-
nente comercial pequena. O edifício 
encontra-se neste momento na fase 
de licenciamento. Acreditamos que 
o arranque da construção deste edi-
ficio está para breve. Neste caso, o 
que demora mais tempo é a prepa-
ração dos elementos de construção. 
Um edifício com este tipo de solu-
ção tecnológica aparece feito no ex-
terior, pelo menos em termos de fa-
chadas, em cerca de seis dias se tiver 
seis pisos. Em termos gerais, depois 
de iniciar o processo, a construção 
deste edifício, que será o primeiro a 
construir com esta solução tecnoló-
gica, deverá demorar pouco mais de 
seis meses. Prevemos investir entre 
sete e oito milhões de euros na 
construção deste edifício", adianta 
António Carlos Rodrigues. •  NMS 

PARCERIA 

Grupo aposta em 
edifícios de madeira 

Construtora firmou parceria exclusiva para 
construir em Portugal com a tecnologia CREE. 
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Vão chegar 
fundos abutres 
para o turismo

Todas as atividades que estão li-
gadas ao turismo, de forma di-
reta e indirecta, precisam de 
ajuda musculada. O perigo está 
a formar-se com a constituição 
de fundos de investimento abu-
tres cujo único objetivo é com-
prar hotéis por “tuta e meia”. Os 
meses de verão não vão ser pro-
pícios a esse tipo de negócio, 
mas logo no outono vão dar à 
costa.  

O turismo está numa asfixia 
insustentável e no Algarve, des-
tino privilegiado do país para 
férias, praticamente 100% da 
hotelaria deverá fechar depois 
de setembro. Em junho, as uni-
dades encerradas terão chegado 
aos 90% e a abertura para julho 
e agosto está cheia de incógni-
tas.  

Portugal já foi acusado de ser 
o aluno honesto, ou seja, está a 
fazer testes intensivos, algo que 
não conseguiu nos primeiros 
meses da pandemia, e agora 
emerge o desastre do desconfi-
namento aleatório das últimas 
semanas. E do bom aluno que 
aprendeu rápido e tomou ini-
ciativas, passou ao segundo pior 
exemplo da Europa. Passar de 
bestial a besta foi um instante e 
os reflexos na economia não se 
fizeram esperar. Como é evi-
dente, espera-se uma repreen-
são do eleitorado por esta falha 
de objetividade.  

Falando ainda do Algarve, a 
média de reservas na hotelaria 
está a cair dos 40% para os 20% 
e em algumas unidades está re-
duzida a 10% da capacidade. A 
expetativa reside no turismo 
nacional mas, a verdade, é que 
se o turismo nacional nunca 
encheu hotéis não será no pe-
ríodo de pandemia que isso irá 
acontecer. 

As ajudas são precisas e de 
forma musculada, não apenas 
para assegurar postos de traba-
lho para daqui a um ano, mas 

também a integridade das es-
truturas hoteleiras, evitando 
vendas em massa a fundos de 
investimento que estão a ser 
constituídos em períodos de 
grande aflição. Preservar as es-
truturas societárias de capital 
nacional é prioritário.  

E não nos esqueçamos dos 
alertas da Organização Mundial 
de Saúde, que ainda por estes 
dias afirmava que a pandemia 
crescia “a um ritmo alarmante” 
com um milhão de infetados 
em todo o mundo em apenas 
uma semana. O FMI fala de 
uma crise sem precedentes no 
mercado de trabalho ligado ao 
turismo, da hotelaria e restau-
ração, ao rent-a-car e agências 
de viagens. E adianta que serão 
necessários vários anos para re-
cuperar.  

Nós, em Portugal, temos 20% 
do PIB exposto ao turismo e re-
gressámos ao défice no primei-
ro trimestre, de acordo com o 
INE, depois de um saldo públi-
co excedentário de 0,2% do PIB 
em 2019. A situação dificilmen-
te irá melhorar quando Portu-
gal está numa espécie de “lista 
negra” para determinados paí-
ses devido à propagação do ví-
rus, sobretudo em Lisboa e Vale 
do Tejo. O próprio Reino Uni-
do está a estudar a atitude face a 
Portugal e, como sabemos, este 
país é o principal emissor de tu-
ristas para o Algarve.  

Não menos grave é a situação 
de indefinição da TAP. Bruxe-
las impôs um plano de auxílio, 
recusando o recurso ao quadro 
temporário de ajudas no âmbito 
da Covid-19. A TAP é necessá-
ria para os interesses de Portu-
gal mas o Governo, via minis-
tro da tutela, tem tido uma ati-
tude musculada e o presidente 
executivo da TAP está a res-
ponder na mesma moeda. Não 
se antecipada nada de bom. ●

IRONIA E MAIÊUTICA

VÍTOR NORINHA 
Jornalista

São precisas ajudas 
para evitar vendas 
de hotéis em massa 
a fundos que estão 
a ser constituídos 
em períodos de 
grande aflição
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Quase 1.200 bancários responde-
ram às questões colocadas num 
inquérito realizado pelo Sindica-
to Nacional dos Quadros e Téc-
nicos Bancários (SNQTB). Este é 
o maior inquérito realizado em 
Portugal, até ao momento, entre 
os trabalhadores bancários, com 
o intuito de avaliar a forma como 

EUDAIMONIA

PAULO GONÇALVES MARCOS 
Presidente da direção do Sindicato 
Nacional dos Quadros e Técnicos 

Bancários

Duas reivindicações justas e razo
viveram a pandemia até agora. 

Em traços gerais, os resultados 
obtidos – e que faremos chegar às 
administrações das instituições ban-
cárias – confirmam algum do 
feedback por nós recebido ao longo 
dos últimos meses através das co-
missões sindicais e delegações do 
SNQTB, ou em contacto pessoal 
connosco, a nível diretivo. Em todo 
o caso, há alguns dados surpreen-
dentes e que emergiram a partir das 
respostas. 

Por limitações de espaço, não é 
meu intuito analisar aqui de forma 
detalhada os resultados globais (que 
poderão, em breve, ser consultados 
no nosso site). Por isso, com a vossa 
permissão, salto para duas linhas de 
força que gostaria de destacar. 

Nos últimos meses, todos nós 
passámos por um autêntico terra-
moto profissional. Porém, no caso 

dos bancários, com o intuito de as-
segurar a continuidade dos serviços 
financeiros essenciais ao normal 
funcionamento da nossa economia, 
em pouco tempo foi necessário 
ajustar comportamentos a uma 
nova realidade que veio alterar, de 
forma significativa, as rotinas pro-
fissionais. Os bancários fizeram-no 
sem qualquer interrupção nos ser-
viços bancários prestados, traba-
lhando mais horas e assumindo um 
maior volume de tarefas, para que 
tudo decorresse com a normalidade 
possível. 

Isto dito, ultrapassado que está 
este primeiro embate com a pande-
mia, não seria razoável, como re-
compensa pelo brio e empenho dos 
bancários, agora que o teletrabalho 
deixa de ser ‘obrigatório’, manter 
essa opção em cima da mesa, pelo 
menos até ao final do ano? Sempre 
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áveis
que tal seja possível e se essa for a 
preferência do trabalhador? Apro-
fundar o seu enquadramento para o 
futuro? 

Da nossa parte, há muito que lu-
tamos, em sede de contratação co-
lectiva, por uma regulamentação do 
teletrabalho mais pormenorizada. 
Essa é a vontade de uma parte não 
despicienda dos trabalhadores ban-
cários, pretensão que não colide em 
muitas circunstâncias com os inte-
resses das entidades patronais. Im-
porta, por isso, aproveitar a janela 
de oportunidade e avançar para o 
seu aprofundamento. Igualmente 
importante, seria justo que os ban-
cários que estiveram, e ainda estão, 
na linha da frente, mais expostos ao 
risco de contágio, beneficiassem de 
um subsídio de risco. Um subsídio 
que poderia revestir a forma de um 
complemento pecuniário, ou de 
dias adicionais de férias. 

Em suma, aprofundamento da re-
gulamentação do teletrabalho e sub-
sídio de risco. Escutámos os bancá-
rios e vamos dar a devida sequência 
ao seu feedback em sede de negocia-
ção. Por uma razão muito simples. 
São justas e razoáveis. ●
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Uma questão de autoridade

A manifestação da CGTP no 1º de 
Maio, ainda durante o estado de 
exceção, foi desnecessária e polé-
mica, não contribuindo para mar-
car uma posição política ou sindi-
cal. Uma birra a que o PCP e outros 
partidos de esquerda deram cober-
tura. Quando o país ainda se unia 
na compreensão de confinamento, 
alguns tiveram de invocar direitos 
inquestionados para se mostrarem 
diferentes. 

A organização foi profissional 
como sempre a Intersindical se mos-
tra. E nem existe prova de que o ví-
rus se tenha tornado mais ativo. Foi 
um momento patético e constrange-
dor. Como foi lamentável a falta de 
coragem do primeiro-ministro e do 
Governo em assumir o erro da auto-
rização, à qual o Presidente da Repú-
blica deu o assentimento tácito. 

Constituiu um precedente e um 

ANTÓNIO RODRIGUES 
Advogado

prenúncio para outras ações na via 
pública, escancarada que foi a porta 
a argumentos de presença no espaço 
público, quer de natureza política, 
quer particular, agora com o anún-
cio de manifestações de partidos e de 
sindicatos, os quais podem contri-
buir para o agravamento da situação 
sanitária. Ações legítimas? Sem dú-
vida. Adequadas? Nem por isso. 

O país que lidou exemplarmente 
com o primeiro período de isola-
mento, desconfinou e agora estre-
bucha. O levantamento das restri-
ções abriu a porta da libertação, 
com sinais de impaciência e distra-
ção, particularmente das camadas 
mais jovens, contrariando orienta-
ções e causando preocupações com 
o surgimento de novos casos. Tor-
na-se mais complexo controlar os 
ímpetos de regresso ao natural 
convívio, quando não se sente o 
perigo de novos surtos apesar de 
anunciados. Exige-se uma inter-
venção mais musculada e imperati-
va, mais do que pedagogia. O am-
biente geral não se mostra propício 
quando o mundo nos dá sinais de 
brechas na imagem da autoridade, 
pretextos para alguns se julgarem 
impunes e radicais, recorrendo ao 
insulto e à brutalidade, contra 
aqueles que têm como missão ga-
rantir a ordem pública. 

O anúncio de novas manifesta-
ções pode concorrer para incendiar 
o já suscetível panorama social. À 
fogueira onde arde doença, desem-
prego, instabilidade, dúvida e cansa-
ço como combustível, junta-se ex-
tremismo, motivação política e lógi-
cas de multidão de movimentos 
não-orgânicos, logo potencialmente 
incontrolados. Os novos ativistas 
aguardam pelos rastilhos para ga-
nhos de popularidade, onde o res-
peito pela ordem e saúde pública 
descaem para plano secundário. 

Os valores da democracia liberal 
não podem ser postos em causa. Até 
agora há atos esporádicos e autocon-
trolados, mas que deixam rastos de 
destruição injustificável. O protesto 
é legítimo. Mas o sentido de autori-
dade existe para fazer cumprir as 
formas de organização da sociedade. 
E os seus agentes constituem os pro-
tagonistas deste propósito. Nin-
guém está acima da lei, nem estes, 
nem quem protesta. 

O desrespeito por ação a quem 
impõe a ordem pública e nos pro-
tege e, por omissão, a quem cum-
pre a função sanitária e nos pro-
longa a vida, sinaliza a negação à 
nossa forma de viver. Tudo é uma 
questão de compreender a autori-
dade. Ou será apenas falta de auto-
ridade política... ●

SÉTIMO SENTIDO
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Dos tempos pandémicos em que 
nos encontramos decorrem vá-
rios combates ferozes e muito pe-
rigosos para o país. Um combate 
para travar as desigualdades que 
se acentuaram, um combate para 
suster os despedimentos e cortes 
salariais que se multiplicaram ex-
ponencialmente e um combate 
para minimizar as dificuldades 
das nossas empresas e empresá-
rios que têm sentido a falta de 
proteção e apoio do Estado. À 
data de hoje e no que se refere ao 
emprego, as novas inscrições de 
desempregados face a março já 
atingem 180 mil portugueses, 
num total de 400 mil desempre-

EDUARDO TEIXEIRA 
Economista e Deputado

gados. O ritmo de inscrições cres-
ce a uma média de quase 700 no-
vos casos por cada dia de junho 
que passa.  

As preocupações são comuns a 
todos, pois, no curto prazo, é im-
prescindível assegurar rendimen-
to e trabalho aos portugueses, e na 
procura a médio prazo, assegurar 
a estabilidade e a diminuição da 
precariedade, bem como a criação 
de emprego e a valorização sala-
rial. Infelizmente, não é isto que 
está a acontecer. Muitos são aque-
les que se queixam de que os 
apoios tardam e não chegam nesta 
difícil conjuntura, que é a do re-
gresso progressivo à atividade. Só 
uma parte dos 1.350 mil trabalha-
dores que o solicitaram, beneficia-
ram do lay-off simplificado. O que 
falhou para cerca de 500 mil por-
tugueses não terem ainda benefi-
ciado desta medida? 

Quanto aos direitos dos traba-
lhadores, um dos principais pro-
blemas que se tem verificado du-
rante o período de confinamento, 
prende-se com a inexistência de 
regulamentação adequada para o 

teletrabalho, que sendo uma im-
portante ferramenta  para o futu-
ro, carece de uma forma de se 
apurar o tempo de trabalho reali-
zado de forma suplementar – 
muitas vezes escudadas em isen-
ções de horários, cujos conceitos 
deveriam assentar na flexibilida-

de, e não num expediente para 
aumento da sua prestação de for-
ma não paga. Que medidas prevê 
o Governo adotar para ultrapas-
sar esta injustiça, que muito pena-
liza as famílias? 

Com o Orçamento Suplementar 
à vista, é tempo de agir, é tempo de 

dar as respostas certas para prote-
ger e apoiar os trabalhadores e as 
empresas. No atual momento há 
até um esforço dos parceiros na 
concertação social, para discuti-
rem as medidas do Plano de Esta-
bilização Económica e Social, onde 
as confederações sindicais defen-
dem que as medidas deveriam ser 
mais sólidas e ir bem mais longe e 
garantir os rendimentos dos traba-
lhadores que sofreram cortes nas 
remunerações, e assegurar a prote-
ção dos trabalhadores precários 
que não têm acesso aos apoios 
criados pelo Governo, no decorrer 
desta crise causada pela pandemia 
Covid-19. As entidades patronais 
também já referiram a quase au-
sência de medidas fiscais neste 
PEES, apesar do reforço das linhas 
de crédito de apoio, mas as medi-
das de lay-off não tem tido a celeri-
dade que todos esperavam.  

Os apoios disponibilizados pelo 
Governo são manifestamente in-
suficientes para fazer face à con-
juntura atual, pois mais de 50% das 
empresas não tiveram acesso às li-
nhas de crédito de apoio à tesoura-
ria, e das que conseguiram ver os 
créditos aprovados, cerca de 40% 
aguardam por essas verbas, tratan-
do-se apenas de mais endivida-
mento que terão de pagar. 

Apenas se adiam problemas 
quando o tempo de atuar é este e 
urge, e já não é muito. ●

Lu
sa

Justiça social e  
proteção à economia

A TRIBUNA SOCIAL
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No passado dia 9 de junho, dia em 
que foi anunciada a exoneração de 
Mário Centeno do cargo de Minis-
tro de Estado e das Finanças e no-
meado o seu substituto, o Prof. Dr. 
João Leão, o qual foi já formalmen-
te empossado, foi apresentada na 
Assembleia da República a 
PLOES2020.  

O cenário macroeconómico em 
que a PLOES2020 é apresentada afi-
gura-se extremamente complexo e 
altamente desafiante e não encontra 
paralelo na história recente do nosso 
País (e mesmo recuando várias déca-
das).  São enormes os desafios que se 

Proposta de Lei do Orçamento  
do Estado Suplementar para 2020 
(PLOES2020) – Serão as medidas 
necessárias e suficientes?
As alterações de índole fiscal que a PLOES2020 contempla apontam no sentido de aliviar o esforço financeiro e fiscal das empresas. A nível das famílias, 
o impacto será muito limitado, resumindo-se ao caso dos pagamentos especiais por conta dos profissionais com rendimentos de Categoria B.

pelo Governo tivesse de ser revisto e 
de forma célere. 

E por isso o Governo apressou-se 
em apresentar a PLOES2020. Talvez 
a anunciada saída do anterior Minis-
tro das Finanças possa ter também 
contribuído para esta celeridade, mas 
era sem dúvida uma exigência que os 
tempos atuais impunham ao Execu-
tivo. Nas palavras do Governo, a 
PLOES2020 concretiza uma “parte” 
das medidas contempladas num pro-
grama de dinamização da economia 
denominado por Programa de Esta-
bilização Económica e Social, o qual 
tinha sido aprovado uns dias antes. 

Ainda existem muitas incertezas 
sobre o que pode ser esperado no fu-
turo próximo em termos económi-
cos.  Deste modo, as estimativas de 
variação do PIB foram necessaria-
mente revistas, prevendo o Governo 
que em 2020 se registe um decrésci-
mo de 6,9% (o pior registo histórico 
de que há memória), havendo, con-
tudo, uma estimativa de recuperação 
de 4,3% em 2021. A taxa de desem-
prego estima-se que possa atingir a 
fasquia de 9,6% em 2020 e 8,7% em 
2021.  Já no que concerne à dívida 
pública, prevê o Governo que a mes-
ma possa atingir 134,4% do PIB.  É, 

ANÁLISE

LUÍS MARQUES 
Country Tax Leader – EY Portugal

colocam a Portugal no período que 
atualmente vivemos em face da si-
tuação de pandemia gerada pela pro-
pagação, à escala global, do corona-
vírus (COVID-19).  Acresce que as 
dificuldades em questão não se con-
finam a Portugal, pois o mundo em 
geral padece dos mesmos desafios.  
É, sem margem para dúvidas, uma 
situação sem precedentes aquela que 
todos estamos a viver. 

Quando a EY fez a análise às alte-
rações constantes da Lei do Orça-
mento do Estado para 2020, referi-
mos, à data, que seria inevitável que 
o exercício orçamental apresentado 
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assim, um cenário macroeconómico 
muito desafiante aquele que o Go-
verno terá pela frente nos próximos 
anos, sendo que a “desejada” retoma 
económica poderá demorar algum 
tempo a consolidar-se.  

Olhando agora, de uma forma 
breve e sumária, para as alterações 
de índole fiscal que a PLOES2020 
contempla, dir-se-á que as mesmas 
apontam no sentido de aliviarem o 
esforço financeiro e fiscal das em-
presas (sendo o impacto nas famílias 
muito limitado, havendo apenas a 
referir a temática dos pagamentos 
por conta aplicável aos profissionais 
da Categoria B), podendo-se desta-
car as seguintes: 
a) Um novo regime especial de de-
dução de prejuízos fiscais para os 
exercícios de 2020 e 2021 (i.e. pas-
sando o limiar de dedução desses 
prejuízos de 70% para 80% do lucro 
tributável e o prazo de reporte de 5 
anos para 10 anos); 
b) Um incentivo fiscal às reestrutu-
rações empresariais ao nível das 
PME’s; 
c) Ajustamento às regras de cálculo 
dos pagamentos por conta de IRC 
e IRS, sendo que no caso dos seto-
res da hotelaria e restauração ha-
verá mesmo lugar a uma isenção 
aplicável aos dois primeiros paga-
mentos; 
d) Reintrodução do mecanismo do 
Crédito Fiscal Extraordinário ao In-
vestimento (que vigorou até 2013), 
criando uma dedução para despesas 
de investimento elegíveis efetuadas 
entre 1 de julho 2020 e até 30 de ju-

nho de 2021, conjugado com uma 
obrigação de manutenção de postos 
de trabalho por um período de 3 
anos;  
e) Criação de um regime excecional 
de pagamento em prestações de dí-
vidas tributárias e dívidas à Seguran-
ça Social; e 
f) Criação de um adicional de solida-
riedade sobre o setor bancário cuja 
receita será consignada a suportar os 
custos da resposta pública à atual 
crise. 

Prevê-se agora que a PLOES2020 
seja discutida e aprovada em breve 
pela Assembleia da República. 

Mas é legítimo agora questionar 
se o conteúdo da PLOES2020 é sufi-
cientemente robusto para responder 
aos desafios que as empresas têm 
pela frente.  Numa primeira análise, 
dir-se-á que as medidas contempla-
das são positivas. Contudo, poder-
-se-ia, de facto, ter sido mais arroja-
do / ambicioso.  No entanto, a “fol-
ga” orçamental que o Governo dis-
põe não é ilimitada e por isso dificil-
mente se poderia esperar muito mais 
medidas de alívio fiscal.  Ainda as-
sim, poder-se-á questionar se, no 
plano fiscal, as seguintes medidas 
(exemplificativas) não poderiam ter 
sido contempladas (pelos menos em 
parte): 
a) No que concerne aos prejuízos 
fiscais referentes a 2020 e a 2021, 
não criar qualquer limitação percen-
tual nem temporal; 
b) Ao nível dos pagamentos por 
conta, estender, aos casos elegíveis, a 
isenção e/ou limitação ao 3º paga-
mento e não apenas aos dois primei-
ros; 
c) Não agravar a incidência tributá-
ria em sede de IRC ao nível da tribu-
tação autónoma para as empresas 
que registem prejuízos fiscais em 
2020 e 2021;  
d) Permitir a aplicação da taxa redu-
zida de IVA (6%) ao setor da hotela-
ria e restauração aos anos de 2020 e 
2021; e 
e) Por último, criar um mecanismo 
de regularização de dívidas fiscais, 
com isenção de juros e de coimas, 
paras as empresas que regularizas-
sem voluntariamente a respetiva si-
tuação fiscal até ao final de 2020 
(podendo estender este período 
temporal, talvez, até 30 de junho 
2021) mediante o pagamento inte-
gral do imposto. Na prática, seria 
recalcar um regime excecional que 
vigorou em 2002. 

Fica a reflexão, e fica registada 
uma contribuição para ajudar o te-
cido empresarial a poder rapida-
mente responder de uma forma po-
sitiva aos desafios que esta crise sa-
nitária e económica veio trazer a 
Portugal e ao mundo.  Tempos ex-
cecionais exigem igualmente medi-
das excecionais! 

Se não for em sede da discussão 
deste orçamento, que seja, pelo me-
nos, na discussão da Proposta de Lei 
do Orçamento do Estado para 2021. 
Aguardemos então pelos próximos 
tempos que certamente irão respon-
der a estas questões. Página 68
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L. 

SÚMULA 

Fique a par 
das novidades 
fiscais 
e contributivas 
desde o final 
de maio 
Nas últimas semanas, temos assistido a um foco na recuperação económica e do 
emprego, cujo sucesso muito dependerá das decisões tomadas a nível da União Europeia. 
Conheça ao pormenor as medidas anunciadas pelo Executivo para estimular a economia. 

COMBATE À COVID-19 
EM PORTUGAL 
Nos últimos meses, este espaço do 
"Boletim Fiscal" tem sido maiorita-
riamente dedicado às medidas toma-
das pelas autoridades portuguesas 
para fazer face às consequências so-
cioeconómicas da Covid-19. No en-
tanto, e nas semanas mais recentes, 
registou-se um abrandamento do 
fluxo de apoios específicos aos agen-
tes económicos compensando os 
efeitos das medidas profiláticas que 
foram aprovadas e divulgadas com 
carácter de urgência nos meses de 
março e abril, e um maior foco na re-
cuperação económica e do emprego, 
cujo sucesso muito dependerá das 
decisões no seio da União Europeia. 

Neste quadro, entre os estímulos 
financeiros, fiscais e contributivos 
anunciados desde o final do mês de 
maio, destacamos os seguintes: 
1)Isenção da taxa de registo e de 
contribuição regulatória da Entida-
de Reguladora da Saúde, para quais-
quer estruturas extraordinária e 
temporariamente criadas ou dedica-
das à prestação de cuidados de saúde, 
com efeitos de 2 de fevereiro de 
2020 a 31 de dezembro de 2021, de-
terminada pela Portaria n.° 
126/2020, de 26 de maio; 
2)Medidas ativas de emprego e rea-
bilitação profissional, no âmbito do 
Fundo Social Europeu (pela Portaria  

n.° 127/2020, de 26 de maio), do Sis-
tema de Apoios ao Emprego e ao 
Empreendedorismo ("+CO3S0 Em-
prego") do "Portugal 2020" (pela 
Portaria n.° 128/2020, de 26 de 
maio), e do regime de lay-ofr sim-
plificado e plano extraordinário de 
formação (pelo Despacho n.° 5897-
-B/2020, de 28 de maio); 
3)Extensão, estabelecida pela Lei n.° 
18/2020, de 29 de maio, das medidas 
de apoio às famílias, nomeadamente, 
a não penalização, em sede de IRS, 
do reembolso antecipado de Planos 
de Poupança-Reforma por um parti-
cipante que esteja desempregado, 
sob "lay-off", cujo estabelecimento 

Registou-seum 
abrandamento do 

fluxo de apoios 
específicos aos 

agentes 
económicos, 

compensando 
os efeitos 

das medidas 
profiláticas 

de março e abril 

onde trabalha tenha sido encerrado 
por motivo sanitário ou que seja tra-
balhador independente elegível para 
o apoio à redução da sua atividade, 
que preste assistência a filhos ou ne-
tos ou que tenha pelo menos um 
membro do agregado familiar em 
isolamento profilático ou doente; 
4) Medidas excecionais e temporá-
rias aplicáveis, no "Pedido Único" de 
2020, à pequena agricultura e ao re-
gime de pagamento redistributivo 
da Política Agrícola Comum, previs-
tas na Portaria n.° 148-B/2020, de 
19 de junho; e 
5) Prorrogação, até ao final do mês 
de julho, do apoio extraordinário à 
manutenção de contratos de traba-
lho em situação de crise empresarial 
(regime de lay-ofr simplificado), 
mediante o Decreto-Lei n.° 27-
-B/2020, de 19 de junho. O formulá-
rio para o pedido de apoio pela enti-
dade empregadora já está disponível 
no portal da Segurança Social. 

A medida referida no último 
ponto insere-se no contexto mais 
vasto do "Programa de Estabilização 
Económica e Social" aprovado pela 
Resolução do Conselho de Minis-
tros n.° 41/2020, de 6 de junho, do 
qual foi já criado, pelo referido De-
creto-Lei n.° 27-B/2020, (i) um in-
centivo extraordinário à normaliza-
ção da atividade empresarial no 
montante de um Salário Mínimo 
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Nacional (i.e., E 635) pago de uma 
só vez, ou de dois Salários Mínimos 
Nacionais (i.e., E 1.270) pagos fasea-
damente em seis meses, por traba-
lhador abrangido pelo lay-off" sim-
plificado ou plano extraordinário de 
formação, e (ii) um complemento de 
estabilização para os trabalhadores 
que aufiram uma retribuição-base 
até duas vezes o Salário Mínimo Na-
cional (i.e., € 1.270). 
• referido Programa prevê, ainda, 
entre várias outras, as seguintes me-
didas: 
• Criação do Banco Português de 
Fomento; 
• Lançamento de novas linhas de 
crédito com garantia pública; 
• Ajustamento dos pagamentos por 
conta do IRC devidos em 2020; 
• Alargamento do prazo de reporte 
dos prejuízos fiscais relativos a 2020 
e 2021; 
• Reintrodução do Crédito Fiscal 
Extraordinário ao Investimento; 
• Criação da Contribuição Adicio-
nal de Solidariedade sobre o Setor 
Bancário. 

Várias destas e de outras medidas 
foram adotadas pela Proposta de Lei 
(n.° 33/XIV/1.a) de Orçamento do 
Estado Suplementar para 2020, apre-
sentada ao Parlamento no dia 9 de ju-
nho, e analisadas em maior detalhe 
noutros artigos deste "Boletim Fiscal". 

TRIBUTAÇÃO 
INTERNACIONAL 
As últimas semanas trouxeram 
igualmente desenvolvimentos no 
plano europeu. Na sua Comunicação 
no passado dia 27 de maio, a Comis-
são Europeia propôs um plano de 
recuperação para a União Europeia, 
a que chamou "Next Generation 
EU", dotado de E 750 mil milhões, o 
qual terá de ser aprovado pelo Con-
selho, para cujas negociações entre 
Estados-Membros já se iniciaram e 
desenrolar-se-ão ao longo das próxi-
mas semanas. Ainda no exercício das 
suas competências, a Comissão tam-
bém apresentou aos Estados-Mem-
bros uma proposta de alargamento 
do Quadro Temporário relativo aos 
Auxílios Estatais, para continuar a 
apoiar as micro e as pequenas em-
presas, bem como as "start-ups". 

Paralelamente, Portugal está em 
vias de transpor, para o seu ordena-
mento jurídico, duas Diretivas mui-
to relevantes em matéria fiscal: (i) a 
Diretiva (UE) n.° 2016/1164 (co-
nhecida pela sigla "ATA D"), que 
neutraliza, em sede de IRC, o apro-
veitamento das assimetrias, com 
países terceiros, entre sistemas fis-
cais; e (ii) a Diretiva (UE) n.° 
2018/822 (conhecida como "DAC 
6"), estabelecendo o regime de divul-
gação obrigatória, a partir de 1 de ju-
lho de 2020, de mecanismos com 
potenciais formas de evasão fiscal 
("MDR", na sigla em inglês). Os di-
plomas foram já aprovados no dia 26 
de maio de 2020 pela Comissão de 
Orçamento e Finanças da Assem-
bleia da República, aguardando-se a 
respetiva promulgação (ou veto) 
pelo Presidente da República. 

Ainda no plano internacional, re-
cordamos que, no passado dia 1 de 
junho, entrou em vigor a Conven-
ção Multilateral para Prevenir a 
Transferência Artificial de Lucros 
(na sigla inglesa, "MLI") relativa-
mente a 79 Convenções para Evitar 
a Dupla Tributação celebradas pelo 
Estado Português e por este notifica-
das como abrangidas. 

OBRIGAÇÕES FISCAIS 
DAS EMPRESAS 
Decorre até ao final do mês de julho 
o prazo para a entrega da declaração 
Modelo 22 do IRC relativa ao ano de 
2019 pelas pessoas coletivas cujo pe-
ríodo de tributação coincide com o 
ano civil. Na preparação da declara-
ção, as entidades deverão ter em 
conta as taxas da derrama municipal 
incidentes sobre o lucro tributável 
de 2019, bem como o âmbito das 
respetivas isenções, divulgadas no 
Oficio Circulado n.° 20224/2020, de 
5 de junho. 

Adicionalmente, a Autoridade 
Tributária e Aduaneira informou 
que os contribuintes, a tal obrigados, 
deverão entregar a declaração de In-
formação Empresarial Simplificada 
("IES") / Declaração Anual de Infor-
mação Contabilística e Fiscal de 
2019 até 7 de agosto de 2020, cuja 
aplicação para submissão está já dis-
ponível no Portal das Finanças. 

IMPOSTOS INDIRETOS 
Concluímos este roteiro pela tributa-
ção indireta. A este respeito, damos 
nota da Proposta de Decisão do Con-
selho, apresentada pela Comissão Eu-
ropeia, que autoriza Portugal a conti-
nuar a aplicar taxas reduzidas do Im-
posto sobre o Álcool e as Bebidas Al-
coólicas ao rum e aos licores produzi-
dos na Região Autónoma da Madei-
ra, bem como aos licores e à 
aguardente produzidos e consumidos 
na Região Autónoma dos Açores. 

Por fim, destacamos duas deci-
sões do Tribunal de Justiça da União 
Europeia, em sede de IVA: 
1)Acórdão de 7 de maio de 2020, no 
Processo n.° C-547/18: Conclui que 
uma subsidiária num Estado-Mem-
bro de uma sociedade estabelecida 
num Estado terceiro pode qualifi-
car-se enquanto estabelecimento es-
tável na aceção do direito comunitá-
rio em matéria de IVA, mas não é 
um prestador de serviços obrigado a 
averiguar, nessa apreciação, para de-
terminar o lugar da prestação dos 
seus serviços, as relações contratuais 
existentes entre as duas entidades; e 
2) Acórdão de 11 de junho de 2020, 
no Processo n.° C-43/19: Conclui 
que os montantes recebidos por um 
operador económico (no caso, de te-
lecomunicações), em caso de resolu-
ção antecipada, por causa imputável 
ao cliente, de um contrato de presta-
ção de serviços, que preveja um pe-
ríodo de fidelização em contraparti-
da de condições comerciais vantajo-
sas, constituem a remuneração de 
uma prestação de serviços onerosa, à 
luz do direito comunitário em maté-
ria de IVA. 
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RUI GAUDÊNCIO

Três meses depois, apoios da 
covid-19 chegam aos advogados

Advogados e solicitadores ficarão abrangidos se a medida passar

A proposta apresentada pelo PS para 

que o Estado apoie os trabalhadores 

independentes sem protecção social 

por causa da crise económica desen-

cadeada pela pandemia abarca os 

pro ssionais inscritos na Caixa de 

Previdência dos Advogados e Solici-

tadores (CPAS), até agora excluídos 

das ajudas por quebra ou redução da 

actividade. 

Em caso de aprovação da iniciativa 

— algo que é dado como provável 

dentro do grupo parlamentar socia-

lista — os advogados e solicitadores 

afectados pela travagem da econo-

mia carão cobertos pela nova medi-

da, porque a proposta de alteração 

ao Orçamento Suplementar prevê 

que os “trabalhadores que estejam 

abrangidos por sistema de protecção 

social distinto do sistema de protec-

ção social da Segurança Social” bene-

ciam desta prestação mensal de 

438,81 euros, sendo o apoio “atribuí-

do e pago pelo respectivo sistema 

contributivo, com as devidas adap-

tações”. 

Mesmo num cenário em que seja 

chumbado, há uma iniciativa do Blo-

co de Esquerda que já foi aprovada na 

generalidade que tem semelhanças e 

que cria um apoio extraordinário 

(também de 438,81 euros) para os 

trabalhadores excluídos dos outros 

apoios, o que inclui também os advo-

gados e solicitadores, que na sua 

maioria não estão cobertos pela Segu-

rança Social, mas sim pela CPAS. 

Na prática, a proposta do PS vem 

dar cobertura legal para que a Caixa 

de Previdência possa atribuir um 

apoio extraordinário, durante seis 

meses, aos advogados que estejam a 

enfrentar uma paragem da activida-

de ou uma quebra a parir de 40% na 

facturação. 

Os advogados e solicitadores não 

poderão aceder à medida original 

desenhada para os trabalhadores 

independentes (que pode ir até 438,81 

ou até 635 euros, consoante o nível 

das remunerações), mas antes a uma 

nova medida chamada “apoio 

extraordinário a trabalhadores”. É 

regime durante pelo menos 30 meses 

seguintes a partir do momento em 

que termina a concessão do apoio. 

Na prática, estarão vinculados 

durante 36 meses, porque durante 

o meio ano em que recebem a pres-

tação social também têm de fazer 

contribuições parciais e, nos meses 

seguintes, pagar o restante. A pro-

posta do PS estabelece que, nesses 

meses, a contribuição à Segurança 

Social dos trabalhadores indepen-

dentes “equivale a um terço do valor 

da contribuição com base no valor 

de incidência do apoio, devendo o 

remanescente ser pago em 12 meses 

a contar do m do apoio, sem que 

haja lugar ao pagamento de juros de 

mora”. 

No entanto, no caso dos advogados 

e solicitadores, esta questão é uma 

incógnita, uma vez que o apoio é con-

cedido pela entidade à qual já estão 

vinculados e para a qual contribuem, 

a CPAS. A iniciativa do BE com a qual 

esta proposta dos socialistas é coinci-

dente contou com os votos favoráveis, 

além dos bloquistas, do PSD, CDS-

PP, PAN, PEV e Chega. O PS foi o 

único a votar contra. A Iniciativa Libe-

ral absteve-se. 

No entanto, os bloquistas conside-

ram que a proposta avançada agora 

pelos socialistas é “insu ciente”, dis-

se ao PÚBLICO o deputado do BE José 

Soeiro. “A proposta que o PS entregou 

signi ca, na prática, que os trabalha-

dores pagam o seu apoio a prestações 

no futuro, responsabilizando os tra-

balhadores enquanto iliba os 

patrões”, a rma o deputado.  

O BE critica ainda o facto de a pro-

posta dos socialistas atirar “obrigato-

riamente” para o regime dos inde-

pendentes os bene ciários deste 

apoio, “mesmo quando sejam traba-

lhadores por conta de outrem”. 

Ainda assim, o BE mantém dispo-

nibilidade para “encontrar entendi-

mentos” sobre o apoio aos indepen-

dentes. Foi por este motivo que 

apresentou no Orçamento Suple-

mentar a mesma proposta que já 

tinha avançado na generalidade, o 

que pode permitir que a medida 

entre em vigor “já”.

Iniciativa do PS vai ao encontro de proposta do BE já aprovada na generalidade, mas bloquistas 
consideram-na “insu ciente”, por pôr os independentes a pagar o apoio a “prestações no futuro”

Segurança Social
Pedro Crisóstomo  
e Marta Moitinho Oliveira

Os trabalhadores 
sem descontos que 
receberem este 
apoio cam 
obrigados a pelo 
menos 36 meses 
de contribuições

pedro.crisostomo@publico.pt 
marta.oliveira@publico.pt

uma verba mensal xa de 438,81 

euros (o equivalente a um Indexante 

dos Apoios Sociais) que dura meio 

ano, sendo atribuído entre Julho e 

Dezembro. 

BE quer entendimento 
O apoio dirige-se aos trabalhadores 

“que não tenham acesso a qualquer 

instrumento ou mecanismo de pro-

tecção social nem aos apoios sociais 

criados” durante a pandemia, abran-

gendo os que estejam “em situação 

de cessação de actividade como tra-

balhadores por conta de outrem ou 

como trabalhador independente, 

paragem, redução ou suspensão da 

actividade laboral ou quebra de, pelo 

menos, 40% dos serviços habitual-

mente prestados”. 

Terão de ser os trabalhadores a 

requerer o apoio, apresentando um 

“documento comprovativo” em como 

perderam rendimentos do trabalho 

em resultado da pandemia “ou, não 

sendo possível, mediante declaração 

sob compromisso de honra”. 

Este apoio “não é acumulável com 

outras prestações de desemprego, de 

cessação ou redução da actividade ou 

de compensação retributiva por sus-

pensão de contrato”. 

Se um trabalhador estiver a ser 

apoiado ao abrigo de um dos outros 

três apoios extraordinários já criados 

para os trabalhadores independentes 

e esse valor for inferior aos 438,81 

euros desta nova prestação, é atribuí-

do este novo em alternativa (se as 

condições de acesso estiverem cum-

pridas). 

Em contrapartida, como o apoio 

também tem como destinatários os 

trabalhadores que estão fora do siste-

ma da Segurança Social, os bene ciá-

rios terão de car vinculados a este 
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Ex-ministro será o próximo 
governador. Escolha abre 
crise entre PSD e Belém p15

Um dos nomes essenciais do 
hip hop nacional olha para o 
país no pós-pandemia p32/33

Advogados estavam, até aqui, 
fora das ajudas. Apoio será 
de 438,81 euros mensais p22

Jürgen Klopp deu aos 
“diabos vermelhos” um título 
que lhes fugia há 30 anos p42

Costa oficializa 
Mário Centeno 
no Banco  
de Portugal 

Chullage: ‘Vamos 
viver tempos 
polarizados, mas 
a mudança virá’ 

Milhares de 
advogados vão 
receber apoios 
pela covid-19

Liverpool no 
trono do futebol 
inglês, três 
décadas depois

Cinema 
O mundo como 
espelho da 
Palestina, pelos 
olhos de um 
clown: Elia 
Suleiman

RODRIGO ANTUNES/LUSA

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.020 • 1,70€ • Sexta-feira, 26 de Junho de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

In ação de notas baixa  
na maioria dos colégios 
privados sob vigilância
Diferença entre as notas dos alunos nas escolas e nos exames do secundário baixou 
nos colégios na mira da Inspecção da Educação. Ano lectivo termina hoje Destaque, 2 a 7

Um país a 
desconfinar  

a três  
velocidades

ISNN-0872-1548

Portugal passa ao nível mais baixo 
de alerta • Há duas excepções: a 

Área Metropolitana de Lisboa e 19 
freguesias críticas em redor da 

capital, onde a ordem é para car 
em casa • Multas para quem violar 
regras vão dos 100 aos 5000 euros 
• Circulação entre concelhos não 

está interdita Sociedade, 16/17

iman

HOJE Os Portugueses 
Uma colecção mensal  
de dez volumes que explica 
tudo sobre a vida  
dos portugueses 
Como adoecem os 
portugueses (Vol. 5)

Por +  
1€
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DESTAQUE

ESCOLAS 

Dois terços das  
inspecionadas 
reduziram inflação 
de notas 
IGEC interveio em 11 escolas e oito reduziram a diferença entre 
as notas internas e os resultados nos exames do ensino 
secundário. O desalinhamento de notas tem vindo a baixar

Samuel Silva

T
rês anos de intervenções da 

Inspecção-Geral da Educação 

e Ciência (IGEC) estão a per-

mitir corrigir a in ação das 

notas internas dos alunos do 

ensino secundário. Um relató-

rio relativo ao ano passado mostra 

que 73% das escolas que foram audi-

tadas reduziram a diferença entre as 

classi cações dadas pelos professores 

e os resultados alcançados nos exa-

mes nacionais. Este desalinhamento 

tem vindo a baixar em todo o sistema 

de ensino. 

Ao longo do ano passado, a IGEC 

interveio em 11 escolas — as que apre-

sentavam maior desalinhamento de 

notas no ano anterior —, oito das 

quais reduziram a diferença entre as 

notas internas e os resultados nos 

exames do ensino secundário. A com-

paração é feita tendo em considera-

ção os resultados dos exames nacio-

nais de 2018 e 2019. 

As maiores correcções foram feitas 

pelo Colégio do Atlântico, no Seixal 

(baixou o desalinhamento de 1,72 

valores para 0,43), e pelo colégio 

Cidade Roda, em Pombal (passou de 

1,75 para 0,35). Em sentido contrário, 

a Escola Básica e Secundária de Pare-

des de Coura, que é o único estabele-

cimento de ensino público entre os 11  

alvo da inspecção no ano passado, 

tem a evolução mais pequena (de 1,54 

para 1,46 valores), continuando acima 

da média nacional, que está agora um 

pouco acima de 1 valor. 

De acordo com o documento, que 

foi publicado ontem no site da IGEC, 

o desalinhamento de notas tem vindo 

a baixar na generalidade do sistema 

de ensino. Em 2018, as escolas atri-

buíam, em média, uma classi cação 

interna aos seus alunos superior em 

1,4 valores à que eles conseguiam tirar 

no exame. Um ano depois, essa dife-

rença desceu para 1,07. A evolução é, 

porém, mais acentuada nas 11 escolas 

alvo de inspecção: diminuição de 1,82 

para 1,33 valores. 

No relatório, a IGEC dá algumas 

pistas para entender este fenómeno. 

Quatro das dez escolas intervencio-

nadas no ano passado receberam, já 

com o ano lectivo em curso, um total 

de 38 alunos vindos do ensino públi-

co regular. “Na generalidade das dis-

ciplinas matriculadas, estes alunos 

melhoraram a classi cação interna da 

escola de origem”, é sublinhado no 

documento. O desalinhamento das 

notas internas tem sido polémico por 

facilitar o caminho de alguns destes 

alunos no acesso ao ensino supe-

rior. 

Os inspectores notaram que o fenó-

meno tende a ser desvalorizado em 

algumas escolas. Em quase metade 

(45,5%), o tema nunca tinha sido dis-

cutido nos órgãos internos e em cerca 

de dois terços (63,6%) “não se identi-

cou o desenvolvimento de planos de 

melhoria visando debelar os desali-

nhamentos excessivos”. 

A IGEC fez várias recomendações, 

a maioria relacionada com o “rigor na 

aplicação dos critérios de avaliação”. 

Em duas escolas, estes critérios não 

eram sequer convenientemente 

divulgados aos alunos e às famílias, 

ao contrário do que é exigido pela lei. 

São casos como estes que permitem 

à inspecção uma intervenção mais 

A inflacção das 
notas não tem 
enquadramento 
legal

Desvio médio face às outras escolas

FAFE

V. N. GAIA

PORTO

AMARANTE

P. COURA

GONDOMAR

LAMEGO

BARREIRO

BRAGA

SEIXAL

POMBAL

Fonte: IGEC PÚBLICO

Privada Pública

Colégio Cidade Roda

Colégio Atlântico 

Externato Carvalho Araújo

Colégio Minerva 

Colégio de Lamego

Colégio Paulo VI 

Escola Básica e Secundária 
de Paredes de Coura 

Colégio São Gonçalo 

Escola INED - Nevogilde (Pólo I)

Colégio Internato dos Carvalhos

Colégio da Associação Cultural
e Recreativa de Fornelos 2019

2018

1,75

2,78

1,71

1,59

1,5

1,54

1,62

2,2

1,98

1,73

1,72

0,35

2,33

2,30

1,66

1,51

1,46

1,38

1,2

1,04

1,01

0,43

Que escolas foram inspeccionadas em 2019 por causa
da inflação de notas     
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A
o longo de uma década, o 

mesmo grupo de onze 

escolas deu aos seus alu-

nos notas mais elevadas do 

que as que estes consegui-

ram tirar nos exames 

nacionais. Só um desses estabeleci-

mentos de ensino, o Colégio de 

Lamego, conseguiu melhorias signi-

cativas neste indicador, fruto das 

intervenções feitas pela Inspecção-

Geral de Educação e Ciência (IGEC). 

A lista de “repetentes” não teve 

mudanças desde 2015. 

O Colégio de Lamego foi alvo da 

IGEC no ano passado e foi mesmo 

uma das escolas que mais corrigiu o 

seu desalinhamento, em resultado 

da intervenção. Até 2018, aquele 

colégio católico in acionava, em 

média, as notas internas dos seus 

alunos em 2,1 valores. Reduziu agora 

esse indicador para 1,2 valores. 

Houve outros dois colégios que 

estão sistematicamente entre os que 

atribuem classi cações desalinhadas 

“para cima”, o Externato Carvalho 

Araújo, de Braga, e o Colégio Paulo 

VI, em Gondomar, que foram tam-

bém alvo de inspecção no último 

“Repetentes” quase todos 
inspeccionados

ano. Conseguiram também melhorar 

os seus resultados. 

O colégio bracarense reduziu, 

depois da intervenção, o seu desali-

nhamento para 1,01 valores (o indi-

cador situava-se anteriormente em 

1,73). A evolução do Colégio Paulo VI 

é mais modesta: menos 0,24 valores, 

xando-se a in ação ainda em 1,38 

valores. 

O indicador de desalinhamento 

das notas internas é publicado desde 

2015, baseando-se em dados que 

remontam a 2009. Ou seja, a prática 

destas 11 escolas mantém-se há pelo 

menos uma década e a lista não tem 

sofrido alterações. 

Nos últimos três anos, a IGEC 

interveio em quase todas elas — só as 

duas únicas representantes públicas, 

as Secundárias de Monção e Fafe e o 

Colégio Luso-Francês, no Porto, não 

aparecem na listagem que integra o 

relatório agora publicado. Em anos 

anteriores, tinham sido alvo de ins-

pecção os colégios da Trofa, de 

Camões (Gondomar), D. Diogo de 

Sousa (Braga) e D. Duarte e Ribadou-

ro, ambos no Porto. Este último tem 

sido motivo de particular atenção 

por parte da inspecção, tendo sido 

alvo de pelo menos três processos 

disciplinares por causa da in ação 

de notas. 

O que acontece com este grupo de 

11 escolas contrasta com a tendência 

geral do sistema de ensino, que tem 

vindo a diminuir a discrepância 

entre as notas de internas e os resul-

tados nos exames nacionais — a in a-

ção média, no ano passado, cou 

pouco acima de um valor, mostra o 

relatório agora divulgado. Também 

a generalidade das escolas que foram 

encontradas a desalinhar as notas 

“para cima” corrigiu a trajectória nos 

últimos anos. A IGEC compara o gru-

po das 32 escolas mais “desalinhadas 

para cima” em 2014 e em 2019 para 

concluir que, nesse período, 87,5% 

destas melhoraram o indicador das 

notas internas, deixando de integrar 

a lista. Em quatro anos, a Inspecção-

Geral realizou 45 intervenções em 39 

escolas por causa do desalinhamen-

to de notas.  

Samuel Silva

É muito importante que se faça este 
acompanhamento. Seria muito danoso 
se oportunisticamente alguém 
utilizasse as condições excepcionais 
Tiago Brandão Rodrigues 
Ministro da Educação

samuel.silva@publico.pt

DANIEL ROCHA

onde há 11 estabelecimentos de ensi-

no “repetentes”, entre as quais estão 

três que foram alvo de intervenção 

neste ano e melhoraram os seus indi-

cadores (ver texto ao lado). 

Em pior situação está o Colégio de 

Fornelos, em Fafe, que apesar de cor-

rigir o desalinhamento (baixa de 2,78 

para 2,33 a in ação média), continua 

muito acima da média. Em 2019, já 

depois da intervenção da IGEC, foi o 

estabelecimento de ensino a apresen-

tar maior in ação de notas internas. 

Entre as restantes escolas audita-

das, há uma que praticamente man-

tém o seu indicador, o colégio de S. 

Gonçalo, em Amarante (subida  de 1,5 

para 1,51 valores in acionados). Dois 

outros colégios pioram os seus resul-

tados. O INED de Nevogilde, no Porto, 

aumenta de 1,59 para 1,66 valores o 

seu desalinhamento. Mais surpreen-

dente é o caso do Colégio dos Carva-

lhos, em Vila Nova de Gaia, que passa 

de uma in ação de 1,71 para 2,3. Por 

isso, vai voltar a ser alvo da inspecção 

no próximo ano.

Apoio aos pais já 
abrangeu 194 mil 
trabalhadores 

A
 Segurança Social pagou 
apoios excepcionais a 95 
mil trabalhadores que 
tiveram de ficar ou 

continuar em casa em Maio 
para acompanhar os filhos 
por causa da suspensão das 
aulas presenciais do ensino 
básico. No entanto, ao todo, o 
número de trabalhadores 
abrangidos ao longo dos 
meses de Março, Abril e Maio 
é de 193,6 mil, mostram os 
dados do Ministério do 
Trabalho. 

O número de pessoas 
abrangidas tem vindo a 
diminuir. Enquanto no primeiro 
mês houve 172,3 mil pessoas 
que ficaram em casa, em Abril 
esse universo já foi de 99,1 mil, 
tendo baixado no mês seguinte 
para 94,9 mil. 

Em Maio foram abrangidos 
84.592 mil trabalhadores por 
conta de outrem (de 39 mil 
empresas), 8836 trabalhadores 
independentes e 1535 
trabalhadores do serviço 
doméstico. Em média, o 
número de dias do apoio foi de 
27 para o primeiro grupo e de 
30 para estes dois últimos. 

No caso dos trabalhadores 
por conta de outrem, o apoio 
corresponde a dois terços da 
remuneração-base (a 
Segurança Social suporta uma 
parte e a empresa a outra), 
tendo com limite mínimo 635 
euros (o valor do salário 
mínimo) e um tecto máximo 
de 1905 euros (três salários 
mínimos), pago em função do 
número de dias de faltas. 

No caso dos trabalhadores 
independentes, a verba 
corresponde a um terço da 
base de incidência contributiva 
referente ao primeiro trimestre, 
tendo como valor mínimo 
438,81 euros (o valor de um 
Indexante de Apoios Sociais, 
IAS) e máximo 1097,03 euros (o 
valor de 2,5 IAS).Pedro 
Crisóstomo

musculada sobre os casos de in ação 

de classi cações, permitindo abrir 

processos disciplinares, como os 57 

movidos no último ano por causa dos 

desalinhamentos de notas. 

A in ação das classi cações não 

tem enquadramento legal e por isso 

a IGEC não pode penalizar as escolas 

pelo simples facto de encontrar esta 

prática. Nesses casos, pode apenas 

emitir recomendações e aconselhar 

mudanças de procedimentos. No 

entanto, após a intervenção, “as reco-

mendações foram, em regra, acolhi-

das, observando-se uma melhoria 

nos procedimentos”, sublinha o rela-

tório relativo ao ano passado. 

O indicador de desalinhamento — 

que podem ser positivos ou negativos 

— entre as notas internas dos alunos 

e os seus resultados nos exames 

nacionais começou a ser publicado 

pela Direcção-Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência (DGEEC) em 2015. 

Os dados têm permitido fazer todos 

os anos a lista das escolas que mais 

in acionam as classi cações ou seja, 

as 10% que atribuem classi cações 

internas “desalinhadas para cima”, 

Tiago Brandão Rodrigues, 
ministro da Educação
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DESTAQUE

EDUCAÇÃO

D
a redução do número de alu-

nos por turma à concentra-

ção dos horários das aulas 

durante a manhã ou  a tarde, 

consoante os anos de escola-

ridade. Foram várias as hipó-

teses lançadas sobre a mesa pelos 

sindicatos e pelos representantes dos 

directores das escolas nas reuniões 

que vêm sendo mantidas com o Minis-

tério da Educação para preparar o 

arranque do ano lectivo 2020/2021. 

Depois de o ministro da Educação, 

Tiago Brandão Rodrigues, ter apon-

tado 14 a 17 de Setembro como datas 

de arranque das aulas, e que as pri-

meiras cinco semanas serão para 

recuperação das aprendizagens, os 

directores das escolas defenderam 

que, na eventualidade de nem todos 

os alunos poderem voltar às aulas 

presenciais, a prioridade deve ser 

dada aos alunos do pré-escolar e do 

primeiro ciclo do básico. 

“Os mais novos foram os mais pre-

judicados com as aulas à distância. 

Precisam de muito acompanhamen-

to e atenção e percebemos que, 

sobretudo no 1.º e no 2.º anos, houve 

situações de regressão em termos de 

aprendizagem”, justi cou ao PÚBLI-

CO Manuel Pereira, presidente da 

Associação Nacional de Dirigentes 

Escolares (ANDE). “São os meninos 

com menos autonomia e que preci-

sam de estar o mais próximo possível 

dos professores”, concordou Filinto 

Lima, da Associação Nacional de 

Directores de Agrupamentos e Esco-

las Públicas (ANDAEP). 

Quanto aos restantes anos lectivos, 

e admitindo que em Setembro esteja-

mos numa situação de saúde pública 

semelhante à actual por causa da pan-

demia, os directores enfatizaram a 

necessidade de as escolas se prepara-

“Cada escola e cada professor é que 

sabem em que é que os alunos estão 

a falhar e se precisarão de cinco ou 

seis semanas para recuperar apren-

dizagens”, justi cou Filinto Lima. 

Embora o Governo tenha reconhe-

cido a necessidade de reforçar o 

número de professores e funcioná-

rios, o coordenador do STOP, André 

Pestana, lamentou que o ministério 

nada tenha dito quanto às condições 

em que serão feitas tais contrata-

ções”. “No nosso entender, o Gover-

no devia aproveitar esta situação 

excepcional, sabendo-se que o coro-

navírus tem um efeito mais nefasto 

nas idades mais avançadas, para reju-

venescer a classe docente, que é das 

mais envelhecidas da Europa, crian-

Natália Faria

DANIEL ROCHA

O Governo ainda não definiu as condições em que arrancará o próximo ano lectivo

to de turmas, medidas compensató-

rias para aprendizagens perdidas dos 

alunos durante a pandemia e conse-

quente contratação de mais docentes 

e técnicos”, lembrou em comunicado 

a presidente do SIPE, Júlia Azevedo, 

dizendo temer que o Governo ponha 

em risco “a segurança de professores 

e alunos”. 

Do lado da Fenprof, Mário Noguei-

ra pediu uma distância mínima de 

1,5 metros entre os alunos do secun-

dário e de dois metros para os três 

ciclos do básico. No pré-escolar, 

“dada a grande mobilidade das crian-

ças, por norma, deverão ser consti-

tuídos grupos de seis crianças, 

podendo, excepcionalmente, chegar 

a dez”, precisou este sindicato, cujo 

líder, Mário Nogueira, se mostrou 

apreensivo com o atraso na de nição 

do novo ano escolar. “A sensação 

com que cámos é que está tudo na 

expectativa de que a situação melho-

re”, considerou o líder da Fenprof, 

dizendo-se seguro de que, qualquer 

que seja a situação em Setembro, 

haverá mais despesas.  

Caso avance o “plano B”, isto é, se 

uma eventual segunda vaga obrigar 

a manter o ensino à distância em 

maior ou menor conjugação com o 

presencial, o SIPE diz que será preci-

sa uma negociação colectiva para 

evitar que, como se veri cou durante 

o con namento, os professores 

tenham de estar constantemente 

conectados, “sem respeito sequer 

pelos períodos de almoço”. A Fenprof 

apontou igualmente a necessidade de 

respeito pelos horários de trabalho 

dos professores e sugeriu que os 

docentes que carem no ensino à 

distância deverão ter direito a equi-

pamentos informáticos, acesso à 

Internet e cartão telefónico disponi-

bilizados pelas escolas. 

nfaria@publico.pt

Directores querem prioridade aos alunos 
mais novos no regresso presencial às aulas

Desdobramento de turmas e concentração dos horários durante a manhã ou a tarde são hipóteses para  
o próximo ano lectivo. Governo predisposto a contratar mais professores e funcionários para as escolas

do condições para que os professores 

mais envelhecidos se possam refor-

mar sem serem penalizados por isso”, 

preconizou André Pestana. 

Ainda do lado dos sindicatos, o Sin-

dicato Nacional dos Pro ssionais de 

Educação (Sinape) sugeriu um máxi-

mo de 14 alunos por sala, com horá-

rios e intervalos desencontrados para 

evitar aglomerações nos recreios e 

espaços comuns. Já o Sindicato Inde-

pendente de Professores e Educado-

res (SIPE) lamentou que o Governo 

não tenha explicado como será asse-

gurada a redução de turmas durante 

o próximo ano lectivo. No Orçamento 

Suplementar aprovado no dia 17 de 

Junho, “não consta qualquer referên-

cia a verbas afectas ao desdobramen-

rem para conciliar aulas presenciais 

com aulas à distância. “Os alunos 

poderão eventualmente ir à escola 

alguns dias por semana cando 

outros em casa, de modo a reduzir a 

presença de muitos alunos na escola 

em simultâneo”, precisou Manuel 

Pereira. A concentração dos horários 

das aulas, em que uns alunos têm 

aulas das 8h às 13h e os restantes das 

13h às 18h, “não sendo ideal, é uma 

solução antiga que poderá ser recu-

perada” para responder ao distancia-

mento ditado pela crise sanitária, 

ainda segundo o presidente da 

ANDE. 

Em uníssono, os representantes 

dos dirigentes escolares reivindica-

ram mais autonomia para as escolas. 
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DESTAQUE

ESCOLAS

Os jovens não se 
estão nas tintas 
para os outros 
mas apenas fartos

Extremar o braço-de-ferro com os 
jovens que agora entram em férias 
para travar os novos contágios pelo 
coronavírus poderá “exponenciar  
a rebelião”, avisam os especialistas

O
s jovens que estão a fazer 

aumentar os casos de contá-

gio porque se reúnem em 

festas ilegais e aos magotes 

nas praias e espaços públicos 

são os mesmos que, em Mar-

ço e Abril, cumpriram zelosamente o 

con namento, completaram a esco-

laridade à distância e até se pronti

caram a ajudar os mais velhos nas 

compras. “Não são pessoas que se 

estejam nas tintas para os outros e 

para o país”, lembra a psicóloga Mar-

garida Gaspar de Matos. Mas, agora 

que o desgaste lhes pesa, as aulas aca-

baram e vêem as praias e os festivais 

de Verão escapar-se-lhes entre os 

dedos, mantê-los distantes social-

mente exige uma campanha feita à 

medida. 

“Extremar posições ao nível do 

braço-de-ferro com jovens comporta 

o risco de uma clivagem social que 

não interessa a ninguém em termos 

de saúde pública”, lembra a docente 

da Faculdade de Motricidade Huma-

na da Universidade de Lisboa, para 

adiantar que a solução poderá passar 

por criar uma comissão de jovens 

capazes de, usando a mesma lingua-

gem, fazer passar a mensagem sobre 

a necessidade de manter o distancia-

Natália Faria
mento social. “Quem pode in uen-

ciar os jovens são os jovens como eles, 

capazes de lhes mandarem mensa-

gens — não mensagens pirosas ou 

politicamente engajadas que seriam 

imediatamente proscritas — mas tam-

bém guras de prestígio para eles, 

como, por exemplo, o Cristiano 

Ronaldo ou o Nuno Markl”, sugere. 

O psiquiatra e psicoterapeuta Vítor 

Cotovio concorda que a melhor forma 

de “resgatar o propósito intergeracio-

nal dos jovens” será por via de cam-

panhas que recorram “aos ídolos que 

eles imitam e idealizam”. “Se puser-

mos um velho a dizer que não é cool 

estarmos todos uns em cima dos 

outros sem máscara, não resulta, mas 

podemos pedir a um cantor de rap ou 

de pop que se cheguem à frente para 

isto”, reforça, para acrescentar que, 

mais do que pelo que ouvem, os 

jovens se deixam guiar por aquilo que 

vêem. E, nessa medida, “poderia 

resultar mostrar-lhes o que está a 

acontecer nos hospitais, onde os 

jovens infectados já começaram a 

chegar, desde que essa comunicação 

se faça de forma lúcida e não catas-

tró ca”. 

Sem travão no cérebro 
Nos últimos dias, e um pouco por 

todo o país, a polícia desmobilizou 

vários ajuntamentos ilegais de jovens 

em festas na praia e nos espaços 

públicos. Em Carcavelos, juntaram-se 

cerca de mil jovens, num parque de 

campismo em Grândola uma festa 

deu origem a pelo menos 20 infecta-

dos, numa altura em que são proibi-

dos ajuntamentos com mais de 20 

pessoas — num limite que, entretanto, 

o Governo baixou para dez na região 

de Lisboa e Vale do Tejo. Nalguns 

casos, os ajuntamentos provocaram 

surtos de contágio. Os números da 

Direcção-Geral de Saúde mostram, 

aliás, que o número de casos de covid-

19 entre os jovens quase duplicou 

desde o descon namento. Entre os 

dez e os 19 anos, a taxa de crescimen-

to foi de 96,6% desde o dia 4 de Maio 

até aos dados revelados ontem.  

“Eles não saem com a intenção de 

se infectarem e irem parar a uma uni-

dade de cuidados intensivos. E não 

podemos pensar que estes miúdos 

que começaram agora a ir para as 

praias e para as esplanadas não são 

os mesmos que em Março caram em 

casa fechadinhos, briosos e solidá-

rios”, começa por lembrar Margarida 

Gaspar de Matos. “A questão é que 

estes jovens se deixam facilmente 

levar por um contexto emocional, 

sobretudo os rapazes e sobretudo na 

presença de amigos”. Assim se perce-

berá que, chegados a uma festa con-

vocada pelo Facebook e que deveria 

juntar 30 pessoas mas que acaba a 

juntar mais de mil, “os jovens, que até 

saíram de casa com máscara e para 

uma praia onde o vírus não anda pro-

priamente aos trambolhões, deixem 

de conseguir medir o alcance da coi-

sa”, contextualiza a investigadora. 

Por outro lado, acrescenta o psiquia-

tra, “o efeito de grupo dilui a culpa e 

a responsabilidade” individuais. 

Se nos lembrarmos, como sublinha 

ainda Vítor Cotovio, que “a adoles-

cência é quase por de nição descon-

namento”, e que “o cérebro execu-

tivo” dos jovens, o que toma decisões, 

só ca desenvolvido depois dos 20 

anos de idade, torna-se mais fácil de 

compreender o desrespeito pelo dis-

tanciamento social, mais ainda num 

contexto de grupo em que a ingestão 

alcoólica “dilui a travagem do com-

Os jovens  
têm os seus 
objectos de desejo 
noutro lado: os 
amigos, os 
namorados, os 
festivais, as paixões

portamento e a capacidade cogniti-

va”, como lembra, por seu turno, 

Margarida Gaspar de Matos. “Os adul-

tos vivem com quem escolhem, mas 

eles, por muito bem que se dêem com 

os pais, têm os seus objectos de dese-

jo noutro lado: os amigos, os namo-

rados, os festivais, as paixões. E há 

aqui um ímpeto gregário muito aceso 

nestas idades”. 

Sinais contrários 
Querer manter a saúde pública por 

via de um braço-de-ferro com os 

jovens que viram inviabilizada a “fes-

ta de nalistas ou a viagem a Ibiza” 

pode “exponenciar o sentimento de 

rebelião” dos adolescentes, avisa 

Vítor Cotovio. Margarida Gaspar de 

Matos concorda e acrescenta que o 

manual de procedimentos a seguir 

terá de garantir que o nível emocio-

nal se mantém baixo entre os jovens. 

“O ‘ar sereninho’ do primeiro-minis-

tro ajuda a não criar tensões com os 

jovens e a evitar o agravamento da 

clivagem social, o que é bom porque 

a activação emocional só faz com 

que os jovens façam disparates. Eles 

cam irritados e, do ponto de vista 

da anatomia funcional, não têm a 

maturidade nem o travão quando 

entram nas chamadas hot cognitions, 

isto é, para os jovens pensarem bem, 

têm de estar num nível de emocio-
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DANIEL ROCHA

A adolescência é 
por definição 
desconfinamento

“Nesta doença a compreensão do risco  
é muito mais complexa e difícil”

Entrevista
Natália Faria

Não é preciso nenhuma lupa para 

perceber que os jovens estão a sair 

à rua simplesmente porque se 

fartaram de estar em casa, lembra 

Henrique Barros, presidente do 

Conselho Nacional de Saúde e do 

Instituto de Saúde Pública da 

Universidade do Porto.  

Como interpreta o facto de os 

jovens parecerem estar a sair 

mais e a desrespeitar as regras? 

As pessoas estão fartas de estar 

con nadas — con namento, aliás, é 

um termo que se usava para 

doentes. E, portanto, entendem-se 

as razões que possam levar a que 

haja um desmando e que, 

sobretudo neste caso, as pessoas se 

ponham a beber bebidas alcoólicas 

sem máscara e a cinco centímetros 

umas das outras.  

Devemos estar preocupados?  

Na fase anterior às vacinações 

generalizadas na infância, havia em 

relação a algumas doenças (que as 

pessoas erradamente assumiam 

como pouco graves) uma espécie 

de entendimento que levava a que 

fossem encaradas como uma 

necessidade do crescimento. No 

sarampo, por exemplo, havia essa 

ideia de pôr os meninos todos 

juntos porque mais valia que se 

infectassem logo. E é esse tipo de 

discurso que se está a ouvir agora 

mas que é duplamente precipitado. 

Primeiro porque não sabemos 

sequer se a infecção dá imunidade 

duradoura. E, portanto, não faz 

sentido estarmos a preparar-nos 

para car defendidos para o resto 

da vida de uma coisa que não 

sabemos se nos defende sequer 

para os próximos seis meses. Em 

segundo, porque a maior parte das 

pessoas nestas idades são muito 

pouco assintomáticas e isto pode 

querer dizer que estas pessoas que 

se consideram saudáveis ou têm os 

sintomas banais, como um cansaço 

ou uma tossiqueira, podem estar a 

contribuir para a tal imunidade 

de grupo, por outro? 

Do que eu conheço e do que vou 

perguntando, a maior parte das 

pessoas não faz a mais pequena 

ideia do que é a imunidade de 

grupo. E, portanto, não é para uma 

imunidade de grupo que elas vão 

para a rua. Elas vão para a rua 

porque estão fartas de estar em 

casa. Por que é que a gente procura 

explicações complexas, 

so sticadas e estranhas para coisas 

simples? As pessoas estão fartas de 

estar em casa. Se elas vissem as 

pessoas a morrer à volta delas, 

teriam medo de sair à rua, mas, 

numa doença que tem 100 ou 200 

casos por dia, a maior parte de nós 

nem sequer conhece ninguém 

infectado. Portanto, a 

compreensão do risco é muito mais 

complexa e difícil. Temos de saber 

responder a isto. 

Onde é que está o equilíbrio? 

O equilíbrio está dito: lavar as 

mãos, etiqueta respiratória, car 

em casa se tiver sintomas, 

preservar a distância física e evitar 

aglomerações. Desde que as 

pessoas metam estas quatro coisas 

na cabeça, isto funciona. Não é 

mais nem menos do que isto. 

Claro que se eu me fechar sozinho 

em qualquer lado, não infecto. 

Posso morrer de tédio, de tristeza, 

de fome ou de cancro; agora 

fechado, sozinho, não me infecto. 

Mas isso é vida? A arte da saúde 

pública está em ser capaz de ir 

gerindo estas coisas, preveni-las, 

antevendo. Na questão das 

multidões, a maneira de se 

controlar isto é como se aprendeu 

a fazer no futebol e na política: é 

in ltrar gente que os ajude a 

decidir. Porque se alguém for para 

o meio de uma multidão gritar 

“matem!”, eles matam, e se disser 

“rezem!”, eles rezam. Portanto, 

quando há um ajuntamento destes 

ou quando se sabe que isto vai 

acontecer, as estruturas de saúde e 

da polícia podem, de alguma 

forma, entrar dentro destas 

organizações e ajudar, do mesmo 

modo que num terreno se pode 

ajudar a água a ir num sentido ou 

noutro.  

Influenciar comportamentos 

mais do que proibir? 

A psicologia há muito que mostra 

que, sobretudo na gente mais nova, 

quanto mais se pressiona, numa 

aproximação de tipo repressivo, 

mais as coisas acontecem. 

Vê razões para preocupação 

neste planalto que teima em 

persistir? 

Só há planalto na Região de Lisboa 

e Vale do Tejo. E não vejo, porque 

os números são pequenos. No 

Grande Porto houve muitos dias 

em que houve 600, 700, 1000 

casos. Em Lisboa anda-se a 

negociar com 200 ou 250 casos. 

Ora, isto é manuseável. Se calhar 

precisamos é de mais gente a 

trabalhar nisto, da mesma maneira 

que nos hospitais se puseram 

médicos de outras áreas a tratar 

dos doentes, talvez agora na 

comunidade se precise de pegar 

em pro ssionais de várias 

naturezas que fariam outras coisas 

e agora passam a fazer rastreios de 

contacto, avaliação das cadeias, 

essas coisas todas. Mas não é nada 

de amedrontador. 

transmitir a infecção a outras cujo 

prognóstico pode não ser benigno. 

É previsível que este tipo de 

situações leve a um aumento 

grande do número de casos.  

E aí não estaríamos a ganhar a 

tão falada imunidade de grupo? 

Se fosse garantido que se ganhava 

imunidade, ainda se podia fazer 

uma espécie de relação entre o 

que isso nos custava e as 

vantagens que teríamos. Nas 

circunstâncias actuais, é 

simplesmente tonto. O que estes 

ajuntamentos signi cam é que não 

estamos a conseguir fazer 

compreender às pessoas os riscos 

que elas estão a correr. Não 

acredito que as pessoas sejam 

fundamentalmente más e que 

queiram fazer mal a si próprias e 

aos outros; portanto, se elas 

perceberem, naturalmente que 

irão proteger-se. Temos de ser 

claros, objectivos e inequívocos e 

assumir com honestidade aquilo 

que não sabemos. Se as pessoas 

perceberem que nós não sabemos, 

tenderão a proteger-se. 

Mas os jovens não terão sido 

também eles induzidos na ideia 

de que se podiam infectar 

porque estavam fora de perigo, 

por um lado, e estariam a 

Na questão das multidões, a 
maneira de se controlar isto é 
como se aprendeu a fazer no 
futebol e na política: é infiltrar 
gente que os ajude a decidir 

nalidade baixa”, lembra a também 

coordenadora em Portugal do Health 

Behaviour in School-aged Children. A 

“comissão de jovens” que, do seu 

ponto de vista, deveria ser criada 

ajudaria a substituir a actual sensa-

ção de coesão associada à transgres-

são “por uma outra sensação de 

coesão, derivada de uma onda de 

solidariedade nacional à volta dos 

jovens”. 

Recuando algumas semanas, Vítor 

Cotovio detecta falta de coerência na 

comunicação que foi sendo feita ao 

país, nomeadamente porque “não se 

pode dizer aos jovens que não podem 

ter festivais de Verão, reservando-nos 

o direito de fazer manifestações não 

sei com quantas pessoas”.  

Para o virologista Pedro Simas, de 

resto, o relaxamento dos jovens pode 

não ser mau para a construção da 

imunidade de grupo, conquanto o 

aumento dos contágios “não se tra-

duza num descontrolo completo das 

infecções na sociedade e na sobrecar-

ga do Serviço Nacional de Saúde”. “Se 

não conseguirmos proteger as pes-

soas do grupo de risco, é péssimo”, 

ressalva. Mas “não se pode andar a 

policiar a sociedade toda e é muito 

difícil implementar regras que sejam 

transversais”. 

nfaria@publico.pt

NELSON GARRIDO
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Ex-ministro será o próximo 
governador. Escolha abre 
crise entre PSD e Belém p15

Um dos nomes essenciais do 
hip hop nacional olha para o 
país no pós-pandemia p32/33

Advogados estavam, até aqui, 
fora das ajudas. Apoio será 
de 438,81 euros mensais p22

Jürgen Klopp deu aos 
“diabos vermelhos” um título 
que lhes fugia há 30 anos p42

Costa oficializa 
Mário Centeno 
no Banco  
de Portugal 

Chullage: ‘Vamos 
viver tempos 
polarizados, mas 
a mudança virá’ 

Milhares de 
advogados vão 
receber apoios 
pela covid-19

Liverpool no 
trono do futebol 
inglês, três 
décadas depois

Cinema 
O mundo como 
espelho da 
Palestina, pelos 
olhos de um 
clown: Elia 
Suleiman

RODRIGO ANTUNES/LUSA

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.020 • 1,70€ • Sexta-feira, 26 de Junho de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

In ação de notas baixa  
na maioria dos colégios 
privados sob vigilância
Diferença entre as notas dos alunos nas escolas e nos exames do secundário baixou 
nos colégios na mira da Inspecção da Educação. Ano lectivo termina hoje Destaque, 2 a 7

Um país a 
desconfinar  

a três  
velocidades

ISNN-0872-1548

Portugal passa ao nível mais baixo 
de alerta • Há duas excepções: a 

Área Metropolitana de Lisboa e 19 
freguesias críticas em redor da 

capital, onde a ordem é para car 
em casa • Multas para quem violar 
regras vão dos 100 aos 5000 euros 
• Circulação entre concelhos não 

está interdita Sociedade, 16/17

iman

HOJE Os Portugueses 
Uma colecção mensal  
de dez volumes que explica 
tudo sobre a vida  
dos portugueses 
Como adoecem os 
portugueses (Vol. 5)

Por +  
1€
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Desde o dia 19 de Março que os Alfa 

Pendular e os Intercidades circulam 

com os bares fechados em virtude da 

pandemia de covid-19. Os 120 traba-

lhadores da Risto Rail, uma empresa 

do grupo LSG Lufthansa Service Hol-

ding, estão desde essa data em layoff 

e querem voltar ao trabalho. A 19 de 

Junho, um grupo de 30 funcionários 

CP cautelosa na reabertura  
dos bares nos comboios

dos bares manifestou-se na estação 

de Campanhã exigindo regressar aos 

bares sobre carris. 

Contudo, a CP diz que a reabertura 

deste serviço encontra-se em “avalia-

ção” e dependente de várias factores, 

nomeadamente, “a actual situação de 

pandemia e sua evolução, a necessi-

dade de dar cumprimento às instru-

ções da DGS, bem como a avaliação 

nanceira dos custos inerentes à pres-

tação do serviço num contexto de 

quebra signi cativa da procura e 

receitas do tráfego dos comboios Alfa 

Pendular e Intercidades”. A empresa 

avisa que “a prestação dos serviços 

de bordo implica maior interacção 

entre clientes e prestadores do servi-

ço, fomenta a circulação entre as 

diversas carruagens para acesso ao 

balhar e não há nenhuma razão para 

esta situação se manter”. 

A empresa concessionária, por sua 

vez, à Lusa, diz que só há poucos dias 

conseguiu entrar em negociações 

com a CP. “Esperamos chegar a um 

acordo mútuo até meados da próxi-

ma semana e retomar os serviços o 

mais rápido possível, a m de garantir 

o emprego da nossa equipa”, disse 

fonte o cial da LSG. 

Ao PÚBLICO, a CP a rma: “Temos 

tido reuniões com o prestador do ser-

viço, no sentido de encontrar solu-

ções que permitam viabilizar a rea-

bertura com segurança para todos os 

envolvidos.” E recorda: “No sentido 

de minimizar o risco para os clientes 

que viajam nos comboios Alfa Pendu-

lar e Intercidades continuamos obri-

gados a limitar a venda de viagens a 

2/3 da capacidade dos comboios”. 

O serviço de cafetaria a bordo é 

de citário e a CP tem de pagar para o 

poder assegurar. O contrato em vigor 

com a LSG custa à transportadora 

pública 119.167 euros por mês — mais 

de 1,4 milhões de euros por ano. 

Como o contrato termina em Novem-

bro, os trabalhadores temem que a 

CP o denuncie tendo em conta a situa-

ção atípica que se vive, de escassa 

procura e baixas receitas. 

Um funcionário da LSG recordou 

ao PÚBLICO a importância dos bares 

no longo curso: numa viagem de 

Intercidades Lisboa-Faro, “que demo-

ra três horas e meia os passageiros 

nem sequer têm a oportunidade de 

comprar uma garrafa de água”.

Ferrovia
Carlos Cipriano

Empresa poupa 120 mil 
euros por mês ao não ter  
de pagar ao concessionário. 
Os 120 funcionários estão 
em layoff desde Março

Desde 19 de 
Março que os 
comboios Alfa 
Pendular e  
Intercidades 
circulam com os 
bares fechados

bar, com potencial aumento do risco 

de propagação e contágio”. 

Uma resposta ao Sindicato dos Tra-

balhadores da Indústria de Hotelaria, 

Turismo, Restaurantes e Similares do 

Norte, que alega que o encerramento 

dos bares nunca foi obrigatório. Cita-

do pela Lusa, Francisco Figueiredo, 

daquele sindicato, disse na manifes-

tação em Campanhã que “os traba-

lhadores estão cheios de layoff, estão 

cheios de estar em casa, querem tra-
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