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CCDR: o que são? 
Organismos descon-
centrados do Gover-
no com autonomia fi-
nanceira. Há cinco 
comissões de coor-
denação e desenvol-
vimento regional. 

Eleições 
Os presidentes das 
CCDR, até agora no-
meados pelo Gover-
no, passam a ser 
eleitos pelos autar-
cas da região. O Exe-
cutivo pode demitir. 

Bloco central 
PS e PSD já distri-
buíram entre si a li-
derança das CCDR. 
Lisboa, Alentejo e Al-
garve serão do PS, 
Norte e Centro do 
PSD. 

PSO Secretário 
de Estado José 

Apolinário 
de salda para 
concorrer à 

presidência da 
CCDR do Algarve 
OPORTUNIDADE 
OSubstituição 

da ministra 
do Trabalho, 
Ana Mendes 

Godin.  ho, 
está em cima 

da mesa 

()José Apolinário é atualmente secretário de Estado das Pescas Ministra 
do Trabalho, Ana Mendes Godinho, ficou debaixo de fogo depois do surto de Co-
vid-19 no lar de idosos de Reguengos de Monsaraz, que matou 18 pessoas 

PORMENORES 

REMODELAÇÃO 

Mexidas no Governo 
nos planos de Costa 
SALOMÉ PINTO 

O
primeiro-ministro, An-
tónio Costa, deverá apro-
veitar a saída do secretá-

rio de Estado das Pescas, José 
Apolinário, indicado pelo PS 
para concorrer à presidência da 
CCDR do Algarve, para avançar 
com uma remodelação mais 
profunda no Executivo, apurou 
o CM junto de fontes do PS. Em ,. 
cima da mesa estará a substitui-

 

ção da ministra do Trabalho, 
Ana Mendes Godinho, que "não 
tem conseguido dar conta do 
recado", revelam as mesmas 
fontes. 

PSD  DEVERÁ APOIAR 
A ESCOLHA DO PS PARA 
A LIDERANÇA DO ALGARVE 

A pouco mais de um mês das 
primeiras eleições indiretas 
para as CCDR, o CM confirmou 
junto do PS que o secretário de 
Estado das Pescas é o nome que 
"agrada ao primeiro-minis-
tro", que terá o apoio do PSD. 
As eleições para as CCDR, 

previstas para meados de ou-
tubro, deverão coincidir com o 
início da discussão do Orça-
mento dê Estado para 2021. 
Nessa altura, Costa aproveita-
rá a minirremodelação nas  

Pescas para anunciar a queda 
da ministra do Trabalho. "Será 
uma forma de acomodar as 
críticas da oposição", revela 
a mesma fonte. O CM confron - 
tou o gabinete de Costa com 
este cenário que disse não 
ter conhecimento de remo-
delação alguma. * 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

CORREIO 
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PRIMEIRO-MINISTRO 

"BALANÇOS SÓ NO FIM" 
Questionado ontem sobre o 
balanço que o Governo faz de 
seis meses de Covid-19 em 
Portugal, António Costa disse 
apenas: "Balanços só no fim." 
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Primeiro curso 
privado de 
Medicina 
avança em 
2021, sem apoio 
da classe 
Católica já tem luz verde. Escolas médicas 
opõem-se frontalmente e acusam Governo de 
pressão. "E um capricho", diz ao i Fausto Pinto. 

Radar 

MARTA F. REIS 
marta.reis@ionline.pt 

Quatro anos depois do anúncio 
do projeto e ultrapassado um 
primeiro parecer negativo, a 
Universidade Católica Portu-
guesa (UCP) já tem luz verde da 
agência de acreditação do ensi-
no superior A3ES para abrir o 
que será o primeiro curso pri-
vado de Medicina no país. 

O anúncio foi feito nas redes 
sociais pela reitora da UCP, Isa-
bel Capeloa Gil, que já esta ter-
ça-feira fez saber que o mestra-
do integrado poderá arrancar 
em 2021/2022. Tal como já era 
público, os planos da Católica 
envolvem uma parceria com a 
Universidade de Maastricht e a 
Luz Saúde. O corpo docente terá 
elementos nacionais e estran-
geiros e será o primeiro curso 
de Medicina lecionado em inglês 
e aberto a estudantes de todo o 
mundo (atualmente, as faculda-
des públicas não podem admi-
tir alunos internacionais). Tam-
bém o grupo Luz Saúde, onde 
os alunos terão a componente 
prática, nomeadamente no Hos-
pital Beatriz Ângelo, a PPP geri-
da pelo grupo no SNS, saudou 
a decisão. "É uma honra, que 
estou certa que é partilhada por 
todos os profissionais da Luz 
Saúde", reagiu Isabel Vaz, CEO  

do grupo privado de saúde. 
Se, para a Católica, a decisão 

da agência A3ES "robustece o 
sistema de Ensino Superior", o 
projeto continua longe de reu-
nir consenso e, ontem, o Conse-
lho de Escolas Médicas Portu-
guesas (CEMP), que se opõe fron-
talmente à abertura de novos 
cursos no país, assim como ao 
aumento de vagas - recusadas 
já este ano pelas diferentes facul-
dades -, lamentou a decisão, que 
considerou uma cedência a um 
"capricho" e resultado de pres-
são política, isto depois de nos 
últimos meses o Governo ter 
manifestado a intenção de 
aumentar a formação médica. 

Ao i, Fausto Pinto, diretor da 
Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Lisboa e porta-voz 
do CEMP, é perentório: "Lamen-
tamos uma decisão que vai ao 
arrepio daquilo que têm sido as 
recomendações de quem está 
no terreno: nossas, da Associa-
ção Nacional de Estudantes de 
Medicina e da própria ordem. 
Neste momento, não é oportu-
no estar a abrir mais nenhum 
curso de Medicina em Portugal. 
Não é nada contra a Católica ou 
por ser um curso privado ou 
público. Não faz sentido, num 
país como o nosso, com o ter-
ceiro rácio mais elevado de médi-
cos por habitante e o oitavo de  

estudantes, em que temos um 
excesso de oferta formativa que 
leva a um número crescente de 
médicos que acabam por engros-
sar a lista de médicos indiferen-
ciados (por não terem acesso à 
especialidade), que se queira 
abrir uma nova faculdade". 

Para Fausto Pinto, a decisão 
contra as recomendações - e, 
ontem, a Ordem dos Médicos 
revelou que mantém reservas 
quanto ao projeto - suscita preo-
cupação. "Mostrou a força que 
o poder político exerceu e que 
levou a uma cedência com este 
resultado". A polémica come-
çou no verão do ano passado, 
depois do primeiro parecer nega-
tivo dos médicos, quando Antó-
nio Costa acusou a ordem de 
limitar o acesso à profissão e 
criar obstáculos à abertura do 
novo curso. A querela entre os 
médicos e o Governo - tanto 
pelas vagas para Medicina e aces-
so à especialidade como pelo 
papel da ordem - continuou a 
aquecer, ainda antes dos recen-
tes desenvolvimentos por cau-
sa da pandemia. Na altura, as 
declarações foram feitas pelo 
primeiro-ministro em Sintra, 
onde será instalado o compus, 
o que ontem motivou também 
uma reação positiva de Basílio 
Horta. "Aumentar o número de 
pessoas em formação é absolu-
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António Almeida  
Diretor do novo curso de Medicina 
da Universidade Católica Portuguesa 
Lisboa 

"Um médico, hoje, não é só formado 
para Portugal nem para medicina" 

tamente vital para se poder ter 
os recursos humanos que estão 
ao alcance do país", defendeu, 
na altura, o primeiro-ministro. 

Ontem, a ministra da Saúde 
considerou que o novo curso 
poderá ser uma oportunidade 
para quem vai tirar o curso no 
estrangeiro. Fausto Pinto res-
ponde: "Depende sempre do 
ângulo de que se olha: se pen-
sarmos que vamos investir para 
suprir necessidades do país, não 
faz sentido aumentar forneci-
mento de material humano que 
não vai ter saída. Se virmos Medi-
cina como outro curso qualquer, 
de facto, há uma oportunidade, 
mas estamos a formar estes 
médicos para emigrarem ou não 
terem saída. A única diferença 
será que, em vez de estarem na 
República Checa, estão aqui, 

"Vão engrossar 
a lista de médicos 
sem saída", 
diz Fausto Pinto 

Ordem aponta 
como principal 
reserva o futuro 
da PPP de Loures 

mas o problema é o mesmo. Esta-
mos é a aumentar ainda mais o 
problema a nível interno, por-
que vão engrossar a lista de médi-
cos sem saída. A não ser que se 
entenda que o curso deixa de 
servir para formar médicos, mas 
os recursos não são ilimitados. 
Isto vai satisfazer a entidade que 
vai abrir o curso. Para o país, 
interessa zero", reitera Fausto 
Pinto. - Temos oito escolas médi-
cas para 10 milhões de habitan-
tes. O rácio normal é de uma 
escola por cada dois milhões de 
habitantes. A Alemanha tem 40 
escolas médicas e tem uma esco-
la privada, com 80 milhões de 
habitantes. Qualquer dia temos 
15 escolas médicas e somos a 
risada da Europa. Não sei onde 
há recursos para isso, não se for-
mam laboratórios de investiga-
ção de um momento para o outro. 
Pode haver afiliações, mas até 
enquanto cidadão fico um pou-
co chocado ao ver uma univer-
sidade portuguesa ser uma filial 
de uma universidade holande-
sa. Um curso ser sustentado em 
recursos estrangeiros não é proi-
bido, mas é um bocadinho humi-
lhante para a academia médica 
portuguesa", conclui. 

ORDEM DESMENTE A3ES Depois 
de o presidente da A3ES ter indi-
cado que o curso tinha recebi-

  

do agora parecer positivo dos 
médicos, a ordem desmentiu que 
tenha sido dada uma avaliação 
positiva e tornou público o novo 
parecer. Não indica se é negati-
vo ou positivo, mas conclui que 
subsistem preocupações. A prin-
cipal, lê-se, prende-se com o fac-
to de o Governo já ter indicado 
que não renovará automatica-
mente a PPP de Loures, cujo con-
trato termina em 2022 e que a 
ordem considera uma "pedra 
basilar" do curso. "Será avisado 
e prudente aguardar o desfecho 
do novo concurso para a gestão 
em PPP do HBA antes de viabi-
lizar qualquer proposta que se 
alicerce nesta instituição, para 
evitar situações como a do cur-
so de Medicina de Aveiro (que, 
recorde-se, foi encerrado pouco 
depois de inaugurado, por mani-
festa falta de condições de fun-
cionamento), com repercussões 
gravosas para os estudantes que 
o frequentavam", considera a 
ordem. Os locais de estágio e o 
currículo são outros aspetos que 
merecem reservas dos médicos, 
que em comunicado conside-
ram também que "tendo em con-
sideração o condicionamento 
político prévio a que se assistiu 
nos últimos meses (...), a decisão 
foi ao encontro do que era espe-
rado. com a esfera política a pre-
valecer sobre a esfera técnica". 

Quando preveem a abertura 
do curso e quantas vagas 
vão ter? Temos tudo 
preparado em termos de corpo 
docente e currículo. Falta fazer 
as obras de adaptação do 
edifício que era a Faculdade de 
Engenharia do campus de 
Sintra da Universidade Católica 
(ao pé do Tagus Park). O plano 
é abrir em setembro de 2021. 
Provavelmente vamos ter um 
arranque mais leve, mas em 
velocidade de cruzeiro vamos 
receber 100 alunos por ano, o 
que vai contribuir para a 
qualidade do ensino: vamos ter 
um rácio baixo de alunos por 
docente, vão poder participar 
no dia-a-dia das equipas, e não 
serem apenas observadores 
durante os estágios clínicos. 

Como vai ser o acesso? As 
notas vão ser mais baixas? 
Cumprindo a legislação, as 
notas do 12.° e exames vão 
contar 85% e 15% vamos 
poder usar com outros critérios 
de seleção. Vamos ter 
entrevistas vocacionais e de 
resolução de problemas. Vão 
ser sempre notas bastante 
elevadas, possivelmente, 
inicialmente mais baixas do 
que no Estado - é natural que 
os alunos escolham 
universidades já mais 
estabelecidas no país -, mas 
esperamos captar os melhores 
alunos do país. 

Como vê a crítica do CEMP 
de que este curso é um 
capricho e não faz sentido no 
país? Percebo e partilho a 
preocupação do conselho de 
escolas médicas: tem a 
preocupação legítima de que 
todos os médicos formados no 
país tenham emprego e a 
possibilidade de ensino 
pós-graduado. Dito isto, é 
importante ter consciência de 
que o ensino pós-graduado 
não é determinado pelas 
faculdades, mas pela ordem e 
pelo Ministério da Saúde, não 
está nas nossas mãos. O que 
está nas nossas mãos é dar a 
melhor formação possível aos 
alunos e ferramentas para 
prosseguirem as carreiras que 
desejarem. 

As saídas não devem pesar 
na limitação do acesso? 
Penso que não. Deve pesar 
tanto como o número de 
escritórios pesa no número de 
advogados que são formados. 
Um médico, hoje em dia, não é 
só formado para Portugal, mas 
para o mundo, e não é só 
formado para medicina, há 
muitas outras carreiras 
associadas, da indústria 
farmacêutica à gestão. É 
essencial dar liberdade de 
escolha aos alunos para 
poderem estudar o quiserem. 
Se não houver lugar de 
internato em Portugal, poderão 
fazê-lo noutros países. E temos 
400 médicos recém-formados 
noutros países que se 
candidatam às vagas de 
internato em Portugal. Se cem 
ficarem a fazer o curso na 
Católica, não mudamos muito 
a dinâmica. 

Como vê a leitura de que 
houve pressão política para 
abrir o curso? Não sei se se 
pode dizer que houve pressão 
porque, mesmo aumentando o 
número de vagas hoje, só 
vamos ter médicos daqui a dez 
anos. É sempre um 
investimento de longo prazo. 
Tudo o que seja uma 
preocupação com qualidade é 
legítima e também a temos. 
Tudo o que a ordem e o 
conselho nos apontarem nesse 
sentido são preocupações que 
vamos acautelar. 

A ordem aponta como 
principal reserva o futuro da 
PPP de Loures. O curso tem 
um plano B caso o hospital 
deixe de ser gerido pela Luz? 
A nossa parceria é com a Luz 
Saúde e com o Hospital Beatriz 
Ângelo (HBA), em que 
asseguramos a continuidade 
caso a administração do 
hospital deixe de ser do grupo. 
Se o HBA deixar de ser ser 
administrado pelo grupo Luz, 
manterá a ligação à faculdade 
de Medicina. Além disso o 
Hospital da Luz tem condições 
para ser hospital universitário. 
Existe um decreto-lei de 2018 e 
oHospital da Luz cumpre 
todos os critérios. M. F. R. 

Católica aponta para 100 
vagas por ano. Entrevista 

vai pesar no acesso 
mas notas serão o principal 

¡lu& v‘\ - i 
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 a Médicos contra curso 
W privado de Medicina 

que começa em 2021 

  

  

"Alunos vão engrossar a lista de médicos sem saída", cii7 ao i Fausto 
Pinto, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
Ordem aponta como principal reserva o futuro da PPP de Loures 
e recorda o flop do curso da Universidade de Aveiro 
António Almeida, diretor do novo curso de Medicina da Católica, 
assegura que se Luz ficar sem a PPP, parceria com Loures mantém-se 

  

// PÁGS. 2-3 

 

Entrevista a Francisco Miranda Rodrigues, 
bastonário da Ordem dos Psicólogos 

 

  

"A pobreza tem 
muito impacto 
na saúde mental" 

r 

 

"Há pessoas que têm vulnerabilidades 
psicológicas que podem ser fatais 
porque a solidão também mata" 

"A aplicação que rastreia a covid tem 
alguns contras e não deve dar-nos uma 
falsa sensação de segurança" // PÁGS. 14-21 

 

    

AEROPORTO DE LISBOA. LOJISTAS ACUSAM 
ANA DE INFLEXIBILIDADE "INDECENTE" 

Em Espanha, a AENA não cobrou rendas durante o confinamento //PÁGS. 10-13 

Regresso às 
aulas. CDS acusa 
Governo de criar 
"insegurança 
e receio" 
/1 PAG. 4 

Lei das beatas 
entra hoje 
em vigor. 
Cada cigarro 
no chão dá multa 
// PAG. 32 

Concertação. 
Empresas 
escolhem apoios 
para manter 
trabalhadores 
// PÁG. 32 

Covid-19 
com tendência 
crescente. Índice 
de contágio 
sobe para 1,16 
// PÁG. 6 

Sementes 
asiáticas via 
correio podem 
causar "graves 
problemas" 
// PAG. 7 
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Educação 

Mais 900 
técnicos 

para apoio 
às escolas 

CONTRATAÇÃO 
O Ministério da 
Educação viabilizou 
ontem a contratação de 
900 técnicos 
especializados para 
apoiar as escolas, com a 
aprovação de 664 
candidaturas de Planos 
de Desenvolvimento 
Pessoal, Social e 
Comunitário. 
"Enquadram-se nas 
medidas de apoio ao 
acompanhamento dos 
alunos no regresso às 
aulas presenciais", pode 
ler-se na nota divulgada 
pela tutela. 

GOVERNO ULTIMA 
REGRAS 
Na conferência de 
imprensa de atualização 
da situação da pandemia 
de covid-19 em Portugal, 
a ministra da Saúde, 
Marta Temido, revelou 
ontem que estão a ser 
finalizadas regras mais 
específicas para serem 
cumpridas nas escolas 
no início do próximo ano 
letivo, que começa entre 
14 e 17 de setembro. 
"Estamos a ultimar estas 
regras mais específicas 
destinadas a dar 
resposta muito práticas", 
avançou. 

SEGURANÇA 
DAS CRIANÇAS 
Sobre o regresso às 
aulas presenciais, Marta 
Temido referiu que o 
principal é garantir a 
segurança das crianças 
e de quem está nas 
escolas. "As nossas 
preocupações devem 
ser em primeira mão 
com a segurança das 
crianças e da 
comunidade educativa e 
em segunda mão com o 
controlo da transmissão 
e da infeção", concluiu. 
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A "inflexibilidade" da ANA - Aeroportos de Portugal 
em negociar rendas com lojistas deixou-os revoltados. 

Ao i, assumem não achar justo e reclamam 
mesmos direitos que os centros comerciais. 

ANA não se revê nas críticas. 

TErros  Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres Pinto 
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Aeroporto 
de Lisboa. 
Lojistas 
acusam ANA 
de "indecente" 
inflexibilidade 

• ..,1—riso 

• r;).;, 

4 

.0t 
* 

Lojistas do aeroporto 
de Lisboa queixam-se 

do facto de a ANA 
Aeroportos não mostrar 

flexibilidade para 
negociar as rendas 
durante o período 
de confinamento 

e pedem lei igual à dos 
centros comerciais. 

Funcionários lembram 
ainda que, em Espanha, 

a AENA não cobrou 
rendas durante 

o confinamento. 

DANIELA SOARES FERREIRA 
danielalerreira@ionline.pt 
SOMA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt 

Há quase seis meses era decretado o con-
finamento obrigatório em Portugal e, 
como num filme de ficção científica nun-
ca antes visto, as ruas ficaram desertas, 
ocomércio fechou e os aeroportos viram, 
pela primeira vez na sua história, os 
aviões ficar em terra. 

Meio ano depois, o cenário mudou, mas 
pouco, e as sequelas desse confinamen-
to ainda se fazem sentir. Entre abril e 
junho, o tráfego de passageiros no aero-
porto de Lisboa teve uma quebra de 95% 
e, apesar de a própria ANA - Aeroportos 
de Portugal prever que a recuperação 
dos níveis verificados em 2019 só será 
conseguida dentro de três anos, a con-
cessionária dos aeroportos portugueses, 
sabe o í, tem manifestado pouca flexibi-
lidade para negociar com os lojistas os 
encargos dos meses que estiveram fecha-
dos e dos meses seguintes, em que estão 
a suportar perdas avultadas. 

Apesar de uma fonte da ANA ter garan-
tido ao i, na passada semana, que todos 
os operadores de retalho tinham rece-

  

bido uma proposta de apoio à retoma da 
atividade, tal afirmação é negada pelos 
lojistas. "Não mostraram abertura sequer 
para negociar as rendas durante o perío-
do de confinamento e mantêm a exigên-
cia de rendas mínimas garantidas, como 
se isso fosse razoável num tempo em 
que o aeroporto é um espaço deserto 
comparativamente ao que era há um 
ano", desabafa um dos lojistas contacta-
dos pelo i e que prefere manter o anoni-
mato, face à possibilidade de represálias 
nos concursos futuros. 

"Nem sequer o prolongamento do con-
trato, em relação aos meses em que esti-
vemos fechados, estão disponíveis para 
negociar, o que é um escândalo. Não se 
percebe por que razão não cooperam 
connosco. O aeroporto é um centro 
comercial, mas com uma quebra de trá-
fego muito maior àquela que foi senti-
da nos centros comerciais", revela o lojis-
ta, que reclama, "por uma questão de 
justiça" e de "manutenção dos cerca de 
2 mil postos de trabalho diretos e indi-
retos" que as lojas dos aeroportos repre-
sentam, a "isenção do pagamento nos 
meses" em que estiveram fechados "e a 
redução das rendas em função da que-
bra de tráfego". 

A ANA reduziu em 70% as taxas pagas 
pelas companhias aéreas, algo que, segun-
do os lojistas, é contraditório: "Se a ANA 
reconhece o impacto que a pandemia 
teve para as companhias de aviação, por-
que não reconhece esse mesmo impac-
to para os lojistas? Há alguma razão 
para sermos discriminados e penaliza-
dos desta forma?" 

"Não mostraram 
abertura para negociar 

rendas durante o 
confinamento e mantêm 

exigências", diz lojista 

Trabalhadores 
questionam a razão de 

ANA não reduzir taxas 
para lojistas como fez 

com companhias aéreas 
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Números 

95% 
foi a quebra do tráfego 
de passageiros do aeroporto 
de Lisboa entre abril e junho 

70% 
Percentagem que a ANA 
reduziu nas taxas pagas 
pelas companhias aéreas 

3 
anos é o tempo que a ANA 
estima que vá demorar 
a recuperação 

Lojistas do aeroporto de 
Lisboa falam em perdas 
avultadas nos seus negócios 
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A 1 de julho, uma proposta do PCP para 
reduzir o valor das rendas pagas pelos lojis-
tas dos centros comerciais até 31de dezem-
bro deste ano foi aprovada no Parlamento 
sem votos contra e apenas com a absten-
ção do PS e do PAN. Com este diploma, as 
lojas deixaram de pagar a renda mínima, 
passando a pagar apenas a parte variável, 
que é calculada em função das vendas. "Cau-
sa-nos alguma estranheza", refere o mes-
mo lojista, "que este diploma não se aplique 
às áreas comerciais dos aeroportos. Na sua 
essência, são centros comerciais. Deixan-
do-nos de fora, ficamos à mercê de uma enti-
dade que abusa da sua posição dominante 
e que não tem manifestado o menor senti-
do de decência a que a situação obriga". 

Os lojistas lembram o exemplo espa-
nhol: a AENA, concessionária dos aero-
portos do país vizinho, não só não cobrou 
aos lojistas durante o período de confi-
namento como ajustou com eles um pla-
no de apoio assente numa componente 
variável das vendas. 

ANA NÃO RECONHECE CRITICAS Recor-
de-se que esta já não é a primeira vez 
que os lojistas do aeroporto de Lisboa 
apontam o dedo à ANA, tal como foi noti-
ciado pelo i na semana passada. Nessa 

• 

altura, uma fonte lamentou ao i que não-
tenham sido dadas a estes empresários 
as mesmas condições que foram atribuí-
das a quem está nos centros comerciais. 

Em causa está o diploma aprovado pelo 
Governo que prevê o não pagamento da ren-
da fixa até março de 2021, cabendo aos lojis-
tas o pagamento apenas da renda variável, 
ou seja, conforme o volume de vendas. Ain-
da assim, terão de assumir as chamadas des-
pesas comuns, como limpeza, segurança e 
eletricidade. De acordo com o último estu-
do feito pela Associação de Marcas de Reta-
lho e Restauração (AMER), as vendas das 
lojas dos centros comerciais continuam em 
queda, na ordem dos 43% face ao período 
homólogo. Só nos centros comerciais da área 
de Lisboa, as vendas caíram cerca de 45%. 

Contactada pelo i, fonte oficial da ANA 
não reconhece estas críticas, garantin-
do que "tem trabalhado proativamente 
com os seus parceiros de negócio, nomea-
damente na área do retalho, no sentido 
de desenvolver planos de retoma de ati-
vidade". E afirma que "logo nos primei-
ros meses da pandemia, a ANA promo-
veu (em abril) medidas para reduzir a 
pressão de tesouraria dos nossos parcei-
ros de negócio, através da definição de 
condições especiais de pagamento". 

Já em julho, a empresa responsável 
pela gestão dos aeroportos nacionais 
assegura que, mediante a maior visibi-
lidade sobre a evolução do tráfego, pro-
moveu um conjunto de medidas de apoio 
à retoma das atividades comerciais nos 
aeroportos ANA, nomeadamente o reta-
lho. "Estas medidas tiveram por base as 
perspetivas de evolução do tráfego, com 
a elaboração de propostas que se esten-
dem, em alguns casos, até 2023, incidin-
do particularmente na redução da com-
ponente fixa das taxas", diz ao i. 

E garante que todos os operadores de 
retalho dos aeroportos geridos pela ANA 
receberam uma proposta de apoio à reto-
ma de atividade. "Estas propostas têm, 
genericamente, sido bem aceites pelos 
nossos parceiros, o que claramente evi-
dencia a forte coordenação e propósito 
dos intervenientes. Até à data foram já 
fechadas negociações com parte signifi-
cativa dos operadores. É esperado que, 
após o período de férias, o processo fique 
concluído". E acrescenta que, "embora for-
temente afetada por esta crise, a ANA assu-
me como prioritária a relação e colabora-
ção com os seus parceiros de forma que 
todo este setor consiga ultrapassar este 
momento dificil o mais depressa possível". 

Página 11



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 22,18 x 3,30 cm²

  Corte: 5 de 5ID: 88376524 03-09-2020

1,50 6// Ouinta-felra, 3 setembro 2020 // Ano 11 Diário // Número 3228 // Dirotor. Mário Raminas // exec.: \Mor Rári o//Dir.cxec.adkr  José Cabrita Saraiva //Subdic exec.: Marta F. Re// Dir. de arte: Francisco Alves 

 a Médicos contra curso 
W privado de Medicina 

que começa em 2021 

  

  

"Alunos vão engrossar a lista de médicos sem saída", cii7 ao i Fausto 
Pinto, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
Ordem aponta como principal reserva o futuro da PPP de Loures 
e recorda o flop do curso da Universidade de Aveiro 
António Almeida, diretor do novo curso de Medicina da Católica, 
assegura que se Luz ficar sem a PPP, parceria com Loures mantém-se 

  

// PÁGS. 2-3 

 

Entrevista a Francisco Miranda Rodrigues, 
bastonário da Ordem dos Psicólogos 

 

  

"A pobreza tem 
muito impacto 
na saúde mental" 

r 

 

"Há pessoas que têm vulnerabilidades 
psicológicas que podem ser fatais 
porque a solidão também mata" 

"A aplicação que rastreia a covid tem 
alguns contras e não deve dar-nos uma 
falsa sensação de segurança" // PÁGS. 14-21 

 

    

AEROPORTO DE LISBOA. LOJISTAS ACUSAM 
ANA DE INFLEXIBILIDADE "INDECENTE" 

Em Espanha, a AENA não cobrou rendas durante o confinamento //PÁGS. 10-13 

Regresso às 
aulas. CDS acusa 
Governo de criar 
"insegurança 
e receio" 
/1 PAG. 4 

Lei das beatas 
entra hoje 
em vigor. 
Cada cigarro 
no chão dá multa 
// PAG. 32 

Concertação. 
Empresas 
escolhem apoios 
para manter 
trabalhadores 
// PÁG. 32 

Covid-19 
com tendência 
crescente. Índice 
de contágio 
sobe para 1,16 
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Sementes 
asiáticas via 
correio podem 
causar "graves 
problemas" 
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Transportes 
de Lisboa 
e Porto com 
95% do apoio 

Maior parte dos 94 
milhões de euros 
ficará nas duas regiões 

PANDEMIA  As áreas metro-
politanas de Lisboa e do Por-
to vão concentrar a injeção 
de 94 milhões de euros do 
Governo para repor os 
transportes públicos. As 
duas principais regiões vão 
ficar com 90 milhões de eu-
ros, ou seja, 95,7% do mon-
tante utilizado pelo Fundo 
Ambiental para as autorida-
des de transportes compen-
sarem os operadores pela re-
dução de procura registada 
desde a chegada da covid-19. 

Sobram quatro milhões de 
euros para as restantes 21 
comunidades intermunici-
pais, de acordo com um des-
pacho publicado ontem em 
Diário da República. 

Lisboa vai ficar com a 
maior parte deste envelope, 
no valor de 67,3 milhões de 
euros, equivalente a 71,6% 
das verbas atribuídas. Para o 
Porto foram atribuídos 22,7 
milhões, ou seja, 24,15%. 

QUANDO CHEGA O DINHEIRO 
As duas grandes cidades po-
derão, contudo, não receber 
todo o montante disponí-
vel. Nas próximas duas se-
manas, para colmatar as ne-
cessidades de fmanciamen-
to entre junho e setembro, 
Lisboa vai receber 46 mi-
lhões de euros e o Porto vai 
ficar com 15,4 milhões, 
mais de dois terços do valor 
previsto. 

A restante verba será atri-
buída até ao final de outu-
bro, mediante a entrega de 
um relatório de avaliação de 
necessidades de financia-
mento para o último semes-
tre do ano. Lisboa poderá re-
ceber até 21,3 milhões de 
euros; no Porto, o limite é 
de 7,3 milhões. 

As restantes comunidades 
intermunicipais vão rece-
ber, nas próximas duas se-
manas, metade do montan-
te previsto; a restante verba 
chegará até ao final de outu-
bro. A elevada procura nas 
áreas metropolitanas expli-
ca a discrepância na distri-
buição de verbas. • 
DIOGO FERREIRA NUNES Página 13
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Isolamento térmico, desde que efetuado com ecomateriais ou materiais reciclados 
• Coberturas ou pavimentos exteriores e interiores  1500€ 
• Paredes exteriores ou interiores  3000€ 

Janelas eficientes A+ (Classe+)  1500E 

Casas mais eficientes 
terão apoio de 7500€ 
Programa financia troca de equipamentos de energia ou 
água. Entra em vigor dia 7, para imóveis anteriores a 2006 

Projetos a apoiar 

4 

Sistema de aquecimento e/ou arrefecimento do ambiente e de águas quentes 
sanitárias que recorram a energia de fonte renovável, de classe A+ 
• Bombas de calor  2500E 

• Sistema solar térmico  2500E 
• Caldeiras e recuperadores a biomassa de elevada eficiência  1500€ 
• Caldeiras elétricas acopladas a outros sistemas renováveis  750€ 

Painéis fotovoltaicos e outros equipamentos 
de produção de energia renovável para autoconsumo  2500E 

Eficiência hídrica 
Substituição de equipamentos por outros mais eficientes (torneiras das casas de banho, 
torneiras do lava-loiças, chuveiros, autoclismos com dupla entrada de água (potável e não 
potável), fluxómetros, redutores de pressão e reguladores de caudal)  500€ 

Incorporação de biomateriais, materiais reciclados, soluções de base natural, 
fachadas e coberturas verdes e soluções de arquitetura bioclimática  

 

3000€ 

 

Condição: janelas e sistemas de aquecimento e/ou de arrefecimento têm de ser classe A+ 
FONTE: MINISTÉRIO DO AMBIENTE INFOGRAFIA JN 

O 

4 

II. 

A compar-
ticipação 
é de 70% 
do custo 
de cada 
equipa-
mento 

Alexandra Figueira 
afigueira@jn.pt 

AMBIENTE  As famílias que 
comprem para casa equipa-
mentos de energia e água 
eficientes podem receber 
um apoio de, no máximo, 
7500 euros. Se tiverem duas 
habitações, o valor multipli-
ca-se por dois. O dinheiro 
será dado mediante duas 
condições: as faturas devem 
ter data a partir de 7 de se-
tembro e os imóveis têm de 
ser anteriores a 2006. Po-
dem ser comprados equipa-
mentos como janelas e re-
vestimentos, torneiras e au-
toclismos, bombas de calor 
ou painéis fotovoltaicos. 

O apoio enquadra-se no 
plano com que o Governo 
quer fazer face à crise criada 
pela pandemia de covid. 
"Precisamos de colocar no 
território investimentos 
que se concretizem num 
curto período de tempo", 
disse o ministro do Ambien-
te, na apresentação do Pro-
grama de Apoio Edifícios 
Mais Sustentáveis. 

Matos Fernandes admite 
que o programa abranja um 
milhar de casas de habita-
ção. Para este ano, haverá 
1,75 milhões de ellTOS; a par-
te que não for usada será so-
mada aos 2,75 milhões de  

previstos para 2021. No to-
tal, o Fundo Ambiental vai 
despender 4,5 milhões. 

Este ano, todos os equipa-
mentos serão comparticipa-
dos em 70%, mas com um 
teto máximo [ver infogra-
fia]. Por exemplo, diz o mi-
nistério, se gastar 2600 eu-
ros em janelas, receberá 
1500 euros e terá que pagar 
1100 euros. Em dezembro, o 
programa será avaliado e 
Matos Fernandes admite 
ajustar os limites. 

COMO PEDIR O APOIO 

O programa ainda não ar-
rancou, pelo que ontem ain-

 

DETALHE 

Casa Eficiente 
O Casa Eficiente foi lança-
do em 2018, também para 
melhorar a eficiência ener-
gética das casas. Funciona 
por empréstimos bancários 
e o próprio ministro Matos 
Fernandes admitiu, pouco 
depois, que não foi bem su-
cedido. 

Apoio a fundo perdido 
O programa ontem apre-
sentado funciona através 
de um subsídio a fundo 
perdido, pago de forma au-
tomática até se esgotar o 
dinheiro disponível.  

da não era possível simular 
um pedido de comparticipa-
ção. De acordo com o Minis-
tério do Ambiente, a partir 
de segunda-feira, as famílias 
poderão ir ao site do Fundo 
Ambiental descarregar um 
formulário, que deve ser 
preenchido e devolvido. 

Além do formulário, será 
necessário entregar docu-
mentos: cartão de cidadão, 
prova de não-dívida ao Fisco 
e Segurança social e núme-
ro de identificação bancária 
da conta para a qual o apoio 
será transferido. Quanto à 
obra, será preciso enviar a 
caderneta predial e a licença 
de habitação, o certificado 
energético (se existir), foto-
grafias antes e depois da in-
tervenção e o recibo dos 
equipamentos. As obras não 
serão comparticipadas. 

Será também preciso pro-
var que os equipamentos 
comprados são os mais efi-
cientes (ou são ecomate-
riais) e que os técnicos ins-
taladores são certificados. 

Uma vez entregue o for-
mulário e os documentos, a 
família recebe um compro-
vativo da entrega do pedido. 
Depois, poderá haver uma 
inspeção, para confirmar 
que a despesa foi feita. Se as-
sim for, o dinheiro será 
transferido. • Página 14
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N 
Jornal de Notícias 

Curso de Medicina 
na Católica avança 
debaixo de críticas 

Ordem dos 'édicos mostra-se 
preocupada, regulador não P. e 

Darwin vai ganhar 
1,4 milhões/ano_r-

......, • fP.38E39 
We. 

DIA 4 DE SETEMBRO 

MEGA ABERTURA 1 RUA MANUEL SARMENTO BEIRES 10514400 -194 VILA NOVA DE GAIA 
JUNTO AO HOSPITAL PRIVADO DE GAJA 

% DESCONTO 
EM TALÃO PARA OS 

PRIMEIROS 50 CLIENTES 

'VER CONDIÇÕES NO 
INTERIOR DA LOJA 

PUBLICIDADE 

jn.pt Diário. Ano 133. N.° 94. Preço: 1,20€ Quinta-feira 3 de setembro de 2020 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Ines Cardoso, Manuel Molinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 

Economia perde 
1,6 mil milhões 
com adiamento 
dos festivais 
Paralisação está a afetar empresas Cultura emprega 130 mil pessoas, 
do setor, transportes e hotelaria agora quase todas sem trabalho P.4e5 
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Ensino Governo dá luz 
verde à contratação 
de 900 técnicos 

Ninguém sabe 
o que fazer 

às beatas 
omerciantes e autarcas desconhecem lei 

• ue entra em vigor amanhã e prev 
ultas.  Pedem moratória e aguard  

subsídios ara se ada • tarem P. 

Maioria são psicólogos, mas 
também terapeutas e artistas P. 9 

Eficiência energética 
Renovação de casas 
apoiada até 7500 euros P.8 

BES  Centeno só revela 
auditoria a Costa se 
tribunal autorizar P.12 

PUBLICIDADE 

en ea 
paga 1 

E C. Porto 
Só Tar(-,,,,i1 
e Marega são 
inegociáveis 
no ataque  P.40 
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Algarve Ingleses 
analisam hoje fim 
de corredor aéreo P.13 

Rui Pinto 
"Benfica é como um 
polvo de influência" 

Hacker garante que águias deram 
bilhetes a ministro húngaro P.16 

• • Futebol 3GS 
iiiipeCte Liga 
de testar jogo 
com público 
na bancada  P.43 

Precisa de 
dinheiro? 
Conheço o venda 
com opçâo de compra! 
Podo vender o seu  ouro 
e voltar a comprá-lo, 
pagando-o até 
24 suaves 
prestações. 

VOC2 

Valores 808 256 737 
WWW.VALORES.P7 

TIFFOSI 
LOJA DE FÁBRICA GAIA 
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0 ano letivo de 2020/2021 deverá começar entre 14 e 17 de setembro. 

COVI D-19 

Partidos sobem pressão: 
querem regras para escolas 

O CDS diz que ninguém sabe como vai começar o ano letivo e o PSD garante que 
"o país não está preparado". Já o BE pede mais investimento nas escolas para que 
estas possam acolher todos os alunos em segurança. Governo promete manual. 

José Gageiro/Movephoto 

MARGARIDA PEIXOTO* 

margaridapeixoto®negocios.pt 

A
pressão dos partidos 
sobre o Governo para 
definir as regras espe-
cíficas para o funcio-

namento das escolas em tempo 
de pandemia está a aumentar. 
Desde o início da semana, Bloco 
de Esquerda, PSD e CDS têm 
vindo a exigir respostas do Exe-
cutivo. A ministra Marta Temi-
do já disse que está a ser prepara-
do um manual. 

"Nenhuma família sabe, nes-
te momento, quais são as regras 
para o início do ano letivo e os 
sentimentos reinantes são a inse-
gurança, o receio e a incerteza", 
disse esta quarta-feira o presi-
dente do CDS-PP, Francisco Ro-
drigues dos Santos, citado pela 
Lusa. O presidente dos popula-
res criticou a ausência de um 
"protocolo de segurança em caso 
de contágio numa escola" e a fal-
ta de informação sobre o progra-
ma Escola Digital, que deverá 
distribuir computadores a alunos 
e professores que precisem. 

Na terça-feira, o presidente 
do PSD, Rui Rio, já tinha defen-
dido que "o país não está suficien-
temente preparado" para enfren-
tar uma segunda vaga de covid-
-19 nas escolas. "Temos de forçar 
oGoverno, como diz e bem o Pre-
sidente da República, a dizer exa-
tamente quais as medidas que se 
pretendem, os meios que existem 
e como tudo claramente vai fun-
cionar", frisou o líder dos sociais-
-democratas. 

Na segunda-feira, a Federa-
ção Nacional da Educação, a 
Confederação Nacional das As-
sociações de Pais e a Associação  

Nacional de Diretores de Agru-
pamentos e Escolas Públicas ti-
nha já deixado um apelo para que 
as orientações para o ano letivo 
que está prestes a começar sejam 
"claras e coerentes". 

O princípio geral é 
este: atividades 
escolares e letivas 
interrompidas o 
mínimo possível. 
MARTA TEMIDO 

Ministra da Saúde 

Também Catarina Martins, 
coordenadora do Bloco de Es-
querda, apelou na segunda-feira 
a um "investimento urgente nas 
escolas". Mais do que com a au-
sência de regras, o BE está preo-
cupado com a falta de meios. 

A bloquis ta defende que 
"quem trabalha nas escolas sabe" 
oque fazer para proteger alunos, 
professores e funcionários, con-
forme demonstra o período de 
funcionamento dos estabeleci-
mentos apenas para algumas tur-
mas. Porém, frisa que o início do 
ano letivo implicará o funciona-
mento das escolas com muito 
mais alunos. "Agora terá de fun-
cionar com mais meios. A nossa 
preocupação é essa," explicou, ci-
tada pela Rádio Renascença 

Governo promete 
manual para breve 
Esta quarta-feira, a ministra da  

Saúde disse que está a ser prepa-
rado um documento "com regras 
mais específicas" para as escolas, 
sendo o "princípio gerar ode que 
as atividades escolares e letivas 
sejam "interrompidas o mínimo 
possível". 

"Estamos a ultimar estas re-
gras mais específicas destinadas 
a dar resposta muito práticas, 
sendo que o princípio geral é este, 
que a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) nos aponta: ativi-
dades escolares e letivas inter-
rompidas o mínimo possível, en-
cerramentos os mais limitados 
possíveis, os mais localizados 
possíveis, os mais limitados no 
tempo e dirigidos a situações de 
controlo do risco bem identifica-
dos", disse aos jornalistas Marta 
Temido. 

O arranque do ano letivo está 
marcado para 14 a 17 de setem-
bro. • *com Lusa 

Página 16



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,18 x 4,90 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 88375740 03-09-2020

OS MAIS 
PODEROSOS 
2020 
PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
perdeu a liderança do ranking. Saiba porquê. 

ft 2 
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Quinta-feira, 3 de setembro de 2020 Diário Ano XVI N.o 4321 € 2.50 
Diretor André Verissbno Diretor adjunto Celso Filipe 

 

Novo Banco 
desvaloriza 
orientações 
da Deloitte 
António Ramalho, CEO do banco, afirma 
que a auditoria apenas sugere "pequenas 
alterações" e garante que vai voltar em 
breve ao mercado para vender ativos. 

"Apagaremos este incêndio 
porque também sabemos 
que foi fogo posto." 

EMPRESAS 16  a  18 

Portugal ainda tenta 
sair do planalto após 
seis meses de pandemia 

Há sete candidatos para gerir 
autocarros na área de Lisboa 

Lex 

Justiça tem 
de ter mais 
pessoas 
e meios 
reforçados 

Gestão de ativos 

PPR taco 
a taco pela 
liderança 
nos fundos 

covw.19 
Pressão 
política sobe 
com regresso 
às aulas 
ECONOMIA 10 

Concertação social 

Cerca de 22 
mil empresas 
pediram ajuda 
ao Estado 
ÚLTIMA 32 

Fim da parceria 
entre Sonae 

e Isabel dos Santos 
nas mãos de 

Carlos Alexandre 
EMPRESAS 20 e 21 
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OPINIÃO 

A COR DO 
DINHEIRO 

? E o Governo ficou a falar para a parede 
CAMILO LOURENÇO 

Analista de economia 
camilolourenco@gmail.com 

Com a entrega do relatório da Deloitte so-
bre o Novo Banco, o país ficou a conhecera 
péssima qualidade da classe política que o 
dirige. Em maio, António Costa, acossado 
pela oposição, negou o recurso do Novo 
Banco ao Fundo de Resolução enquanto 
não fosse divulgada a auditoria pedida à De-

 

tte. Ainda em maio, Costa dizia que "se a 
auditoria falhar, o Fundo tem toda a legiti-
midade para reaver o dinheiro" já entregue. 

A auditoria está pronta. E confirmou vá-
rias coisas. Uma delas é que os mais graves 
problemas do Novo Banco nasceram no 
BES. A outra é que a auditora não encon-

  

trou irregularidades na alienação de ativos 
do banco. Ora, tinham sido as notícias de fa-
lhas (para não dizer crime) na alienação de 
ativos que provocaram a "golpada" políti-
ca de António Costa: primeiro pediu uma 
auditoria e depois aventou a tal hipótese de 
o Fundo de Resolução recuperar o dinhei-
ro entregue. 

Costa e Centeno (que entretanto saiu de 
fininho para o Banco de Portugal) sabiam 
perfeitamente que as hipóteses de o Fundo 
conseguir reaver o dinheiro já entregue 
eram ínfimas. Mas insistiram na chicana 
política. A resposta a tanta falta de vergo-

  

nha chegou com o relatório da Deloitte. A 
tal ponto que o CEO do banco veio ontem 
dizer que, esclarecidas as dúvidas, o banco 
vai retomar a venda de ativos. Uma bofeta-
da de luva branca a António Costa, Mário 
Centeno e demais classe política que an-
dou nos últimos meses a cavalgar a onda po-
pulista antibanca. 

Podemos não gostar dever o Novo Ban-
co ir buscar os 3,89 mil milhões da garan-
tia pública. Mas a crítica não deve ser diri-
gida à instituição, mas a quem vendeu o 
banco nas condições conhecidas: Costa e 
Centeno.  ■ 
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OPINIÃO 

CAMILO LOURENÇO LOURENÇO 

"A crítica não deve 
ser dirigida à 

instituição, mas 
a quem vendeu o 

banco nas condições 
conhecidas: Costa 

e Centena" 
PÁGINA 25 

Página 19



A20

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 5,45 x 28,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88375836 03-09-2020

Portugal registou ontem mais três 

mortes por covid-19 (todas na região 

de Lisboa e Vale do Tejo) e 390 novos 

casos de infecção, o que corresponde 

a um aumento de 0,7% em relação ao 

dia anterior. O número de casos acti-

vos é agora de 14.673 — um número 

que tem vindo a subir há 18 dias.  

Seis meses depois de terem sido 

registados os primeiros casos de 

covid-19 em Portugal, há agora um 

total de 58.633 casos que foram con-

rmados em todo o país — desse total, 

1827 morreram e 42.233 foram dados 

como curados. Da totalidade de casos 

registados desde o início da pande-

mia, 72% dos indivíduos recupera-

ram, “há 24,3% dos indivíduos que 

estão em casa, 0,6% hospitalizados e 

3,1% de óbitos”, revelou ontem a 

ministra da Saúde, Marta Temido, em 

conferência de imprensa. 

A taxa de incidência da covid-19 

em Portugal nos últimos sete dias foi 

de 22,9 novos casos por 100 mil habi-

tantes e, nos últimos 14 dias, de 38,2 

novos casos por 100 mil habitantes, 

registando-se uma “tendência cres-

cente”. O rácio de transmissibilidade 

(Rt) “para o período de 24 a 28 de 

Agosto tem registado uma tendência 

ligeiramente crescente”. “Tem esta-

do acima de 1 desde o início de Agos-

to e é agora, para o total nacional, de 

1,16”, acrescentou. 

A directora-geral da Saúde, Graça 

Freitas, revelou na mesma confe-

rência de imprensa que há actual-

mente 23 lares em Portugal com 

surtos de covid-19 activos, entre os 

quais 19 em Lisboa e Vale do Tejo e 

quatro na região Norte. A responsá-

vel referiu ainda que o surto no lar 

de Reguengos de Monsaraz já não é 

considerado activo, uma vez que 

“há mais de 28 dias que não apre-

senta nenhum caso novo”. 

Relativamente ao surto identi cado 

na Residência Montepio, no Porto, a 

ministra da Saúde, Marta Temido, 

a rmou que “o surto foi conhecido 

no dia 27 de Julho” e que, entre os 108 

utentes do lar, houve 29 infectados, 

26 hospitalizados e 16 mortes. “Está 

em curso, neste momento, um novo 

rastreio e o surto ainda não está 

encerrado”, disse.

Mais três 
mortes  
e 390 casos 
de covid-19

Boletim
Claudia Carvalho Silva  
e Filipa Almeida Mendes

claudia.silva@publico.pt Página 20
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DANIEL ROCHA

As notas mais altas nos exames nacionais aumentaram este ano 

A Inspecção-Geral de Educação e 

Ciência (IGEC) vai visitar 40 escolas 

nos próximos meses, numa iniciativa 

de reforço do combate à in ação de 

classi cações internas no ensino 

secundário, uma prática que visa 

facilitar a entrada dos estudantes no 

ensino superior. A maioria destas 

intervenções tem como objectivo 

“aprofundar” os resultados de ins-

pecções anteriores, avança o Minis-

tério da Educação. 

A IGEC tem feito intervenções sis-

temáticas ao longo dos últimos anos 

para travar este fenómeno e reforçou 

esse trabalho no nal do ano lectivo 

passado. A tutela anuncia agora a 

realização de 40 novas intervenções 

em escolas públicas e privadas contra 

a prática da in ação de notas inter-

nas no ensino secundário. 

Estas serão acções “sobretudo de 

aprofundamento”, avança o gabine-

te de Tiago Brandão Rodrigues. Em 

Ministério faz 40 novas 
intervenções para travar 
inflação de notas 

causa estão estabelecimentos de 

ensino “que necessitam de melhorar 

o trabalho das suas estruturas peda-

gógicas no que diz respeito à avalia-

ção dos alunos”, acrescenta a mesma 

fonte. Nos últimos anos, um grupo 

de uma dezena de escolas surge cons-

tantemente na lista das escolas com 

maiores desalinhamentos entre as 

notas internas e os resultados dos 

exames, num indicador publicado 

pelo ministério. 

Em Maio, numa entrevista ao 

PÚBLICO e à Rádio Renascença, o 

ministro da Educação anunciou que 

a IGEC iria realizar auditorias às ava-

liações dos alunos nos meses seguin-

tes para travar in ação de notas no 

nal desse ano lectivo, especialmen-

te nas disciplinas em que não há, 

este ano, exames nacionais por con-

ta das medidas especiais tomadas 

pelo Governo para a conclusão des-

te ano lectivo. Neste contexto, o pro-

blema da in ação arti cial de notas 

que já existia em algumas escolas 

pode ter consequências ainda mais 

graves na equidade do concurso de 

acesso ao superior. 

O ministério avança agora que foi 

realizada, no nal do último ano 

lectivo, cerca de uma centena de 

intervenções, tanto em escolas 

públicas como em privadas. Ao con-

trário do que aconteceu nas inspec-

ções regulares da IGEC junto das 

escolas ao longo do ano lectivo, des-

ta feita não houve lugar à abertura 

de processos disciplinares por 

infracções detectadas durante estas 

intervenções. No último ano, a atri-

buição de notas in acionadas aos 

alunos do ensino secundário, com 

o objectivo de facilitar a sua entrada 

no ensino superior, resultou na 

abertura de 57 processos disciplina-

res pela inspecção-geral contra esta-

belecimentos de ensino ou algum 

dos seus responsáveis. A maioria 

envolve colégios privados. 

Na sequência das inspecções do 

nal do ano lectivo, “foram feitas 

recomendações”, por exemplo, no 

que diz respeito à de nição e aplica-

ção de critérios de avaliação. A IGEC 

também aconselhou as escolas a faze-

rem ajustamentos nos processos do 

ensino e de aprendizagem e a refor-

çarem o “feedback” de informação útil 

sobre a avaliação aos alunos. As suges-

tões feitas aos estabelecimentos de 

ensino incluíram também o debate 

com os alunos acerca dos resultados 

das aprendizagens e a “integração 

nos processos de avaliação pedagógi-

ca de tarefas e de instrumentos para 

recolha de informação sobre as apren-

dizagens”, informa ainda a tutela. 

IGEC vai reforçar trabalho 
junto das escolas durante  
o 1.º período. Auditorias  
do ano passado resultaram 
em recomendações

Educação
Samuel Silva

samuel.silva@publico.pt Página 21
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Ano lectivo O que (não) 
sabemos sobre as 
crianças e a covid-19 
Destaque, 2 a 4

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.089 • 1,30€ • Quinta-feira, 3 de Setembro de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Agências vão reembolsar em 
dinheiro as viagens canceladas
Governo eliminou cláusula de excepção e as agências de viagens vão ter de devolver valor, no prazo de  
14 dias, aos clientes cujas viagens organizadas forem canceladas, mesmo que devido à covid-19 Economia, 23

Parcerias público-privadas 
custaram mais de 500 
milhões de euros p20/21

Estado gastou 
com as PPP mais 
5% no primeiro 
trimestre

EPA

ISNN-0872-1548

Agência reduziu a metade  
o número de vagas no novo 
curso p15

Curso de 
Medicina na 
Católica só pode 
ter 50 alunos

Inspecção vai reforçar a sua 
intervenção junto das 
escolas no 1.º período p16

Ministério visita 
40 escolas para 
evitar a inflação 
das notas

Substância é a que foi 
utilizada para envenenar o 
espião Skripal em 2018 p24

Alemanha diz 
que Navalny  
foi envenenado 
com Novichok

Festival de Veneza 
O cinema à prova  
da covid-19  
Do nosso enviado  
Vasco Câmara, em Veneza 
Cultura, 28 
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A Unidade Técnica de Acompanha-

mento de Projectos (UTAP), organis-

mo responsável pelo acompanha-

mento global dos processos de parce-

rias público-privadas (PPP), passou a 

incluir quatro parcerias do sector 

portuário (duas no Porto de Leixões, 

uma em Lisboa e outra em Sines) nos 

seus boletins de acompanhamento. 

O universo de parcerias que são 

contabilizadas no relatório referente 

ao primeiro trimestre de 2020 é de 38 

contratos, que se saldaram num 

encargo para o Estado de 500,8 

milhões de euros — um aumento de 

5% face ao período homólogo. As con-

cessões portuárias não trouxeram 

encargos, mas antes receitas: as qua-

tro permitiram no trimestre uma 

receita de 6,9 milhões de euros, sen-

do o Terminal de Contentores de Lei-

xões responsável por 75% do total. 

Sobre a alteração do número de 

contratos analisados, a UTAP refere 

que o universo destas parcerias é 

“dinâmico”, e que deve ser alterado 

em função da extinção ou celebração 

de novos contratos, mas também da 

avaliação ou con rmação dos requi-

sitos legais da aplicação da lei que 

criou esta Unidade Técnica. 

Sai SIRESP, entram portos  
Assim, o contrato SIRESP deixou de 

ser quali cado como PPP e, nessa 

medida, deixou de gurar no univer-

so em análise. O Hospital de Braga, 

cujo contrato de gestão terminou no 

terceiro trimestre de 2019, ainda inte-

gra o relatório “na medida em que 

está por concretizar o pagamento de 

reconciliação relativo à produção 

efectiva de 2019”. Em sentido inverso, 

a unidade considerou incluir-se, para 

efeitos de análise, quatro concessões 

do sector portuário “cuja execução 

nanceira já vinha sendo acompanha-

da pela UTAP”. 

As quatro concessões portuárias 

que passam a estar incluídas no perí-

NELSON GARRIDO

Terminal de Contentores de Leixões responsável por 75% da receita dos portos, agora incluída pela UTAP

metro de análise — e que neste trimes-

tre relevam, essencialmente, os paga-

mentos das concessionárias às res-

pectivas administrações portuárias, 

são o Terminal de Contentores de 

Leixões (TCL), o Terminal de Carga a 

Granel de Leixões (TCGL), o Terminal 

de Contentores de Alcântara (TCA), 

em Lisboa, e o Terminal de Conten-

tores de Sines (Terminal XXI). 

Os dois terminais a operar no porto 

de Leixões pesam 86% nas receitas 

entregues ao Estado, sendo o TCL que 

assume particular relevância: pagou 

de rendas à APDL 5,9 milhões de 

euros no primeiro semestre do ano. 

Estradas com 415,7 milhões 
O sector rodoviário continua, sem 

surpresa, a ser aquele que apresenta 

a factura mais pesada ao Orçamento 

do Estado. Contabilizados os paga-

mentos contratuais e descontadas as 

receitas de portagem (nos casos em 

que ela reverte para o Estado), a fac-

tura no primeiro trimestre de 2020 

foi de 415,7 milhões de euros — um 

aumento de 16% face ao trimestre 

homólogo, que se traduz no acrésci-

mo de 57 milhões de euros. 

No primeiro trimestre do ano, as 

receitas de portagem aumentaram 

5%, atingindo os 85,3 milhões de 

euros. Mas este crescimento das recei-

tas não foi su ciente para compensar 

o acréscimo de encargos que se veri-

cou em algumas concessões rodo-

viárias — nomeadamente nos paga-

mentos por disponibilidade devidos 

aos parceiros privados nas conces-

sões Pinhal Interior, Baixo Tejo e Bai-

xo Alentejo, e que signi caram mais 

20,6 milhões de euros face ao período 

homólogo. 

A UTAP justi ca o aumento dos 

valores pagos às subconcessionárias 

do Pinhal Interior e Baixo Alentejo, 

em cerca de 12,1 milhões de euros, 

“em virtude de no período homólogo 

anterior terem apenas sido realizados 

pagamentos parciais”. No caso da 

subconcessionária do Baixo Tejo, a 

UTAP diz que o pagamento de mais 

8,5 milhões de euros se deveu ao 

Estado gastou 500 milhões com 
as PPP no primeiro trimestre
Encargos com as parcerias público- 
-privadas cresceram 5% em termos 
homólogos, com custos com as estradas  
a subirem 16%. Concessões portuárias 
passam a integrar relatórios das PPP

Finanças públicas 
Luísa Pinto
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reconhecimento pela IP, que tinha 

retido receitas como pagamento por 

disponibilidade e de, no período 

homólogo anterior, a subconcessio-

nária ter sido alvo de penalizações 

por indisponibilidade da via. 

Mas uma parte relevante desta osci-

lação de encargos vai para o paga-

mento das compensações devidas aos 

concessionários depois de analisados 

os pedidos de reequilíbrio nanceiro. 

No primeiro trimestre de 2020 esses 

pagamentos foram de 16,4 milhões de 

euros, em consequência de decisões 

arbitrais de 2015 e 2017 relativas res-

pectivamente às concessões do Lito-

ral Centro e do Douro Litoral.  

“Não obstante os recursos interpos-

tos pelo Estado — entretanto julgados 

improcedentes —, este tem vindo a 

liquidar as compensações (de teor 

recorrente, anual ou semianual), sen-

sivelmente, desde a data das respec-

tivas decisões arbitrais, pelo que o 

aumento dos encargos brutos veri

cados se justi ca simplesmente com 

diferentes temporalidades nos paga-

mentos de 2019 e 2020”, diz. 

Privados sinalizam covid-19 
Os pedidos de reequilíbrio nanceiro 

e as discussões judiciais e arbitrais 

para os pagamentos são sempre o 

maior factor de risco que têm de ser 

acauteladas pelo Estado. Nesse senti-

do, a UTAP continua a incluir nas 

contingências os 192 milhões de euros 

que o Estado foi condenado a pagar 

ao consórcio ELOS, por causa do can-

celamento da linha de alta velocidade 

Factura com as concessões 
rodoviárias aumentou 57 milhões, 
para 415,7 milhões de euros e 
encargos com as parcerias de saúde 
ascenderam a 80,9 milhões 

luisa.pinto@publico.pt

que já estava a ser construída entre o 

Poceirão e Caia. A decisão do tribunal 

arbitral é de 2016, mas o Estado pediu 

a sua anulação e mais recentemente 

opôs-se à acção executiva iniciada 

pelo ELOS, que é liderado pela Brisa 

e a SDC Investimentos (ex-Soares da 

Costa). O pagamento desta indemni-

zação está também a ser escrutinada 

no âmbito do julgamento da Opera-

ção Marquês. 

Estes processos de reequilíbrio 

financeiro vão-se arrastando, e é 

expectável que o mesmo venha a 

acontecer no caso dos impactos tra-

zidos pela pandemia, e pelas medidas 

tomadas pelo Governo para minimi-

zar os seus impactos. No relatório da 

UTAP também aparece referenciado 

que os parceiros privados “têm vindo 

a sinalizar” o impacto que ambas tive-

ram na execução dos contratos. 

A Brisa foi a primeira a fazê-lo, num 

comunicado ao mercado no início de 

Abril. Mas ainda não está quanti ca-

do o valor de nenhum pedido, e no 

relatório da UTAP também não se 

indicam valores. A unidade limita-se 

a recordar a decisão governamental, 

tomada em Abril, de que no caso das 

parcerias rodoviárias, nunca deverá 

haver lugar a pagamentos — mas 

antes, se for caso disso, a prorrogação 

da duração dos contratos. 

Relativamente à factura apresenta-

da pelos outros sectores, nomeada-

mente na saúde, também ainda nada 

se sabe. O relatório da UTAP aponta 

que os encargos do sector público 

com as parcerias de saúde ascende-

ram a 80,9 milhões de euros nos pri-

meiros três meses do ano, uma redu-

ção de 35,1 milhões face à factura 

apresentada no período homólogo. 

Já as parcerias ferroviárias custa-

ram este trimestre 11 milhões de euros 

— e quem pesou na factura foi a sub-

concessão do Metro do Porto, que 

recebeu nove milhões de euros, em 

virtude de “no trimestre homólogo 

anterior apenas terem sido realizados 

dois pagamentos mensais”.  

O sector aeroportuário continua a 

não apresentar despesas, uma vez 

que o contrato de concessão assinado 

com a ANA refere que não pode haver 

encargos para o sector público antes 

de 2023. 
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MIGUEL MANSO

Curso de Medicina na Católica  
só pode receber 50 alunos 

Vagas de medicina aumentam via ensino superior privado

O novo curso de Medicina da Univer-

sidade Católica, que recebeu a apro-

vação da Agência de Avaliação e Acre-

ditação do Ensino Superior (A3ES), 

só vai poder receber 50 alunos, meta-

de do que previa a proposta inicial. 

Esta é uma das condições que foram 

impostas para conceder a acredita-

ção, por um ano, a esta formação 

médica, que será a primeira de uma 

instituição de ensino privado. 

A acreditação da A3ES é válida por 

um período de um ano, algo “normal 

sempre que surge um novo curso”, 

segundo o presidente daquele orga-

nismo público, Alberto Amaral. Caso, 

ao m de um ano de funcionamento, 

aquela formação superior demonstre 

cumprir todas as regras que lhe são 

impostas por lei e pela A3ES, a acre-

ditação será renovada. Normalmente, 

por um período de três anos. 

Entre as limitações impostas está a 

redução do número de vagas. A Uni-

versidade Católica queria abrir o cur-

so com lugar para cem estudantes. A 

A3ES permite que apenas metade 

desse número possa entrar no mes-

trado integrado. A Universidade Cató-

lica podia receber alunos de Medicina 

já neste ano lectivo, mas optou por 

apenas abrir candidaturas para este 

novo curso no ano lectivo 2021/22. 

No nal do ano passado, a A3ES 

tinha chumbado a primeira proposta 

de abertura do novo curso de Medi-

cina apresentada pela Universidade 

Católica, com base nos pareceres 

negativos da Ordem dos Médicos e de 

uma Comissão de Avaliação Externa. 

Logo na mesma altura, a universidade 

apresentou uma nova proposta, que 

foi a que agora foi aprovada pela agên-

cia de acreditação. 

A deliberação desta semana, 

“baseou-se no parecer da Comissão 

de Avaliação Externa e no parecer da 

Ordem dos Médicos”, avança ao 

PÚBLICO Alberto Amaral. Os termos 

de decisão não foram ainda tornados 

públicos, atendendo a que esta é ain-

da passível de recurso. 

A Ordem dos Médicos (OM) recusa, 

porém, a ideia de que tenha concor-

dado com a abertura do curso de 

a sua prática clínica logo no primeiro 

ano de funcionamento do curso — 

que deverá arrancar em 2021/22, 

segundo a universidade. 

Esta “incerteza” em torno do Hos-

pital Beatriz Ângelo é uma “enorme 

ameaça ao ensino clínico deste ciclo 

de estudos”, sublinha a Ordem no 

seu parecer. Aquela instituição de 

saúde é, “indubitavelmente, aquela 

que reúne as melhores condições 

para assegurar um processo de ensi-

no/aprendizagem com qualidade”, 

é também apontado. O hospital de 

Loures é o único do SNS que será 

parceiro do novo curso da Católica. 

As restantes unidades de saúde são 

privadas e têm menor diferenciação 

clínica e diversidade de patologias, 

o que limitará a formação dos estu-

dantes, aponta a OM. 

A Ordem refere ainda limitações 

relativamente à disponibilidade de 

locais de estágio para os estudantes 

formados na Católica e questiona tam-

bém a articulação da sua formação 

clínica com a rede de cuidados de saú-

de primários da área de Lisboa e Vale 

do Tejo, que apresenta já limitações 

para os estudantes das duas faculda-

des públicas das universidades da 

capital. A OM a rma “temer que seja 

inviável acrescentar mais cem estu-

dantes nas unidades de saúde sem pôr 

em causa a qualidade formativa e/ou 

o atendimento aos utentes”. 

O curso agora aprovado tem várias 

opções iguais às que constavam da 

proposta chumbada no ano passado. 

Será um mestrado integrado, de seis 

anos, e será leccionado em parceira 

com a Universidade de Maastricht, na 

Holanda, e o Grupo Luz Saúde. A for-

mação superior de Medicina na Uni-

versidade Católica “distingue-se dos 

currículos tradicionais por ter uma 

abordagem mais prática e integrada 

desde os primeiros anos”, valoriza a 

instituição, em comunicado. O curso 

será leccionado em inglês. “Esta deci-

são robustece o sistema de ensino 

superior, permitindo que mais jovens 

se possam formar em Portugal e 

garantindo a supervisão da qualidade 

daqueles que praticam medicina no 

nosso país”, defende a reitora, Isabel 

Capeloa Gil. 

Agência de Acreditação reduziu a metade o número de vagas no novo curso. Ordem dos Médicos 
aponta limitações na articulação da formação clínica com as unidades de saúde

Ensino superior
Samuel Silva 

Tememos que  
seja inviável 
acrescentar mais 
cem estudantes 
nas unidades de 
saúde sem pôr em 
causa a qualidade 
formativa  
Parecer da Ordem dos Médicos samuel.silva@publico.pt

Medicina na Católica. Aquele organis-

mo pronunciou-se a 14 de Agosto 

sobre a proposta, num documento 

que não é taxativo num “chumbo”, 

mas onde é sublinhado que a forma-

ção só podia ser aprovada se fossem 

adoptadas as recomendações sugeri-

das no parecer. “Ainda subsistem na 

proposta actual vários motivos de 

preocupação para a Ordem dos Médi-

cos que ponham em causa a qualida-

de da proposta de ciclo de estudos da 

UCP”, escrevia a Ordem. 

A forma como será feita a formação 

clínica dentro das unidades de saúde 

é a principal objecção colocada, em 

especial tendo em conta as incertezas 

sobre o futuro do Hospital Beatriz 

Ângelo, em Loures, que será a princi-

pal unidade de saúde onde os estu-

dantes da Católica farão a sua forma-

ção clínica. O novo curso de Medicina 

tem como um dos seus parceiros 

principais o Grupo Luz Saúde, que, 

além de uma rede privada de unida-

des de saúde — por onde passarão os 

estudantes durante a sua formação 

—, gere, ao abrigo de uma parceria 

público-privada (PPP), aquela unida-

de de saúde. No entanto, o Governo 

já anunciou que a actual PPP do hos-

pital de Loures não será renovada.  

O acordo com o Grupo Luz Saúde 

termina em Janeiro de 2022 e o 

Ministério da Saúde lançará entre-

tanto um novo concurso público do 

qual pode sair uma entidade gestora 

da unidade hospitalar. Ou seja, aler-

ta a OM, os estudantes podem con-

frontar-se com di culdades em fazer 
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Parlamento

Chega quer blindar 
acesso a cargos  
de governação
O Chega quer limitar o acesso a 
cargos de governação, 
permitindo que apenas 
“indivíduos portadores de 
nacionalidade portuguesa 
originária” possam ser eleitos 
primeiro-ministro, ministro ou 
secretário de Estado, “nos 
critérios em que a mesma é 
relevada para as eleições 
presidenciais”. No preâmbulo 
do diploma, o deputado André 
Ventura antecipa e refuta 
“qualquer entendimento, 
cogitação ou argumentário” 
que procure classificar a 
“proposta como racista, 
xenófoba” e justifica: “O que 
esta iniciativa pretende é 
equiparar, do ponto de vista da 
exigência jurídica e também 
simbólica, os requisitos para o 
acesso às mais importantes 
funções do Estado.” 
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No nal de Abril, as agências de via-

gens deixaram de estar obrigadas a 

pagar reembolsos em dinheiro devido 

a cancelamentos, algo que teria de ser 

feito no prazo de 14 dias, podendo em 

alternativa emitir vouchers ou fazer 

um reagendamento. 

A medida, extraordinária, estava 

ligada aos efeitos da pandemia de 

covid-19, que trouxe fortes restrições 

ao turismo e impactos directos e pro-

fundos na tesouraria das empresas do 

sector, e tinha como objectivo “encon-

trar um equilíbrio entre a sustentabi-

lidade nanceira dos operadores 

económicos e os direitos dos consu-

midores” ligados a viagens cuja data 

de realização tivesse prevista para o 

período entre 13 de Março e 30 de 

Setembro deste ano. 

Agora, esse regime de excepção 

vai acabar, voltando as agências de 

viagens a ter de reembolsar em 

dinheiro. 

Há uma semana, uma das medidas 

do Conselho de Ministros foi o reajus-

te do regime jurídico das viagens 

organizadas. A alteração ainda não foi 

publicada em Diário da República 

(DR) mas, de acordo com as respostas 

enviadas ao PÚBLICO pelo Ministério 

da Economia, esta passa pela revoga-

ção do artigo 3.º do diploma de Abril 

(Decreto-Lei n.º 17/2020, de 23 de 

Abril), e que abrangeu viagens como 

as dos nalistas. 

A partir da entrada em vigor das 

alterações — algo que acontecerá logo 

no dia seguinte ao da sua publicação 

em DR —, “as viagens organizadas por 

agências de viagens que sejam cance-

ladas, mesmo que devido à covid-19, 

conferem ao consumidor o direito a 

ser reembolsado pelo valor pago, no 

prazo de 14 dias”, adianta fonte o cial 

do Ministério da Economia. 

“Retoma-se, assim, o regime ante-

riormente em vigor, previsto no 

Decreto-Lei n.º 17/2018 [que estabe-

lece o regime de acesso e de activida-

de das agências de viagens], de 8 de 

Março, o qual tinha sido provisoria-

mente suspenso a partir de Abril, no 

Agências de viagens terão  
de voltar a pagar cancelamentos  
em dinheiro em 14 dias

consumidor não tivesse usufruído 

dessas alternativas, é que conseguia 

ter direito ao valor em causa (mais 

uma vez, dentro de um prazo de 14 

dias, com o risco coberto pelo fundo 

de garantia de viagens e turismo). 

Questionada sobre o artigo 4.º do 

diploma de Abril, com as medidas 

extraordinárias, e que abrange o can-

celamento de reservas em empreen-

dimentos turísticos e estabelecimen-

tos de alojamento local (nos mesmos 

moldes das agências, até nal de 

Setembro), fonte o cial do Ministério 

da Economia diz que este “é mantido 

na formulação actual”. 

Isto, explica, de modo a “enqua-

drar legalmente as condições de can-

celamento de reservas em empreen-

dimentos turísticos e estabelecimen-

tos de alojamento local, uma vez que 

não existia legislação especí ca pré-

covid sobre esta questão”. Aqui, o 

regime de excepção abrangia a moda-

lidade de não reembolso das quantias 

já pagas pelo cliente. Quanto às reser-

vas reembolsáveis, aplicava-se “as 

regras de cancelamento dos empreen-

dimentos turísticos e estabelecimen-

tos de alojamento local”. Companhias 

aéreas, como a TAP, nunca foram 

abrangidas por este regime de excep-

ção, tendo cado obrigadas a pagar 

em dinheiro se o passageiro quiser. 

No entanto, di culdades no cumpri-

mento desse direito já levaram a asso-

ciação europeia de consumidores a 

colocar a TAP e outras transportado-

ras na lista negra dos reembolsos.  

Acções de Bruxelas 
Mesmo sem a inclusão das compa-

nhias áreas, o diploma aprovado em 

Abril pelo Governo gerou críticas, e 

acções, por parte de Bruxelas. No 

início de Julho, a Comissão Europeia 

anunciou que tinha iniciado um pro-

cesso de infracção contra Portugal, 

tal como contra mais nove Estados-

membros, por violação das leis comu-

nitárias sobre direitos dos passagei-

ros, já que estes têm o direito de esco-

lher entre o reembolso em dinheiro 

e outras formas de compensação. 

Na altura foram dados dois meses 

aos países para responder à Comis-

são e “tomar as medidas necessárias 

para colmatar as lacunas identi ca-

das”. Caso contrário, noticiou a 

Lusa, Bruxelas podia enviar parece-

res fundamentados, a segunda e 

última etapa de um processo de 

infracção antes do eventual recurso 

ao Tribunal de Justiça da UE. 

Turismo
Luís Villalobos

Governo eliminou cláusula 
de excepção que permitia 
às empresas ressarcir 
apenas em vouchers ou com 
reagendamentos

Retoma-se,  
assim, o regime 
anteriormente em 
vigor [antes da 
alteração de Abril]  
Ministério da Economia

RUI GAUDÊNCIO

Regime de excepção vai acabar, voltando as agências de viagens a ter de reembolsar em dinheiro

luis.villalobos@publico.pt

contexto do combate à pandemia”, 

acrescenta a mesma fonte. 

No âmbito do regime excepcional, 

os viajantes apenas podem pedir para 

ser ressarcidos através de um voucher 

no valor do montante em questão, ou 

através de um reagendamento, tendo 

como única excepção prevista o caso 

dos desempregados. Já a partir da 

entrada em vigor das alterações, os 

viajantes vão passar a poder voltar a 

receber reembolso em dinheiro no 

referido prazo máximo de 14 dias, tal 

como previsto nos termos da Lei n.º 

17/2018, de 8 de Março. 

Tanto o reagendamento como o 

voucher obtidos desde Abril podem 

ser usados até ao nal do ano que 

vem, e apenas nessa altura, caso o 
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Ano lectivo O que (não) 
sabemos sobre as 
crianças e a covid-19 
Destaque, 2 a 4

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.089 • 1,30€ • Quinta-feira, 3 de Setembro de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Agências vão reembolsar em 
dinheiro as viagens canceladas
Governo eliminou cláusula de excepção e as agências de viagens vão ter de devolver valor, no prazo de  
14 dias, aos clientes cujas viagens organizadas forem canceladas, mesmo que devido à covid-19 Economia, 23

Parcerias público-privadas 
custaram mais de 500 
milhões de euros p20/21

Estado gastou 
com as PPP mais 
5% no primeiro 
trimestre

EPA

ISNN-0872-1548

Agência reduziu a metade  
o número de vagas no novo 
curso p15

Curso de 
Medicina na 
Católica só pode 
ter 50 alunos

Inspecção vai reforçar a sua 
intervenção junto das 
escolas no 1.º período p16

Ministério visita 
40 escolas para 
evitar a inflação 
das notas

Substância é a que foi 
utilizada para envenenar o 
espião Skripal em 2018 p24

Alemanha diz 
que Navalny  
foi envenenado 
com Novichok

Festival de Veneza 
O cinema à prova  
da covid-19  
Do nosso enviado  
Vasco Câmara, em Veneza 
Cultura, 28 
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CRISE? QUAL CRISE? 
Em tempos que já lá vão, a festa do 
PSD, no Pontal, deslocava a agenda 
política para o Algarve. Mas, este 
ano, não obstante o cancelamento da 
rentrée social-democrata — e o sururu 
provocado pela realização da Festa 
do Avante! (ver pág. 72 e seguintes) 
—, o Algarve manteve-se como uma 
espécie de centro político. O Presidente 
Marcelo Rebelo de Sousa, com a 
sua "Presidência Aberta" por todos 
os concelhos algarvios, já remeteu 
o primeiro-ministro à defesa, já 
puxou as orelhas à Direção-Geral da 
Saúde, obrigando aquele organismo 
a mudar o plano de comunicação, e 
continua, alegremente, entre copinhos 
de medronho e cortes de cabelo na 
"Barbearia Central" de cada terra que 
visita, a produzir declarações que 
fazem deste mês de agosto um dos seus 
períodos mais interventivos de sempre. 
Logo numa visita à Feira do Livro de Lis-
boa, e antecipando-se à segunda parte da 
entrevista de António Costa ao Expresso, 
em que o primeiro-ministro anunciava 
uma crise política — ou seja, a demissão 
do Governo —, caso o Orçamento do Es-
tado para 2021 fosse chumbado, Marcelo 
já tinha avisado: não, não haverá crise 
política alguma Usando toda a força da 
sua magistratura de influência, Marcelo 
está a obrigar o Governo e os partidos à 
sua esquerda — ou, quiçá, à sua direi-
ta.. — a fazerem cedências, para que o 
documento seja mesmo aprovado. Esta 
declaração esvazia  o efeito da alegada 
chantagem de António Costa, que parece 

ter tentado recuperar o truque que já 
tinha utilizado quando uma coligação 
negativa, no Parlamento, tentara forçar a 
reposição integral dos vencimentos dos 
professores. Dessa vez, o braço-de-fer-
ro foi favorável ao chefe do Governo. 
Mas, numa reprise da famosa máxima de 
Heráclito — "a mesma água nunca corre 
duas vezes por baixo da mesma ponte" 
—, António Costa, já depois de ouvir o 
Presidente da República, foi obrigado a 
recuar, garantindo que não só não fez 
qualquer ultimato como as negociações, 
na semana passada (ainda só com o BE 
e o PAN), "correram muito bem". E é 
bom que corram, visto Costa ter dito, na 
mesma entrevista, que, "no dia em que 
o Governo depender do PSD, deixa de 
existir". Face às declarações perentórias 
de Marcelo, são palavras que António 
Costa reza para não ter de engolir... 
A verdade é que os próprios poderes do 
Presidente ficarão limitados, a partir do 
próximo dia 9. Segundo o artigo 172(2  da 
Constituição, o Presidente da Repúbli-
ca não pode dissolver o Parlamento no 
último semestre do seu mandato. Assim 
sendo, com o eventual chumbo do Or-
çamento, o País entraria numa espécie 
de bloqueio, com Marcelo impedido de 
convocar eleições legislativas e com um 
governo demissionário e em gestão, na 
melhor das hipóteses, durante um ano. 
Em tempos de pandemia, de crise eco-
nómica e de aplicação do Fundo Euro-
peu de Recuperação, isto é impensável. 
E o País não perdoaria a ninguém — nem 
ao Governo nem à oposição. 

R 

PONTOS DA SEMANA 

POR 

FILIPE LUÍS* 

*Editor-executivo 
fluis@visao.pt 

6%. 
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CONCERTOS 

O jovem normal 

CORONAVÍRUS 

Nova mutação ataca em Jacarta 

Foi registada na Indonésia 
uma mutação do novo 
coronavírus, que se 
apresenta mais contagiosa 
do que a estirpe original 
e que poderá estar por 
detrás do aumento súbito 
de casos naquele país. À 
razão de mais de três mil 
infeções diárias, a Indonésia 
aproxima-se dos 200 mil 
infetados, mas pode em 

breve chegar ao meio milhão. 
A mutação agora descoberta 
já tinha sido identificada pela 
OMS em fevereiro e terá 
circulado pela Europa e nas 
Américas, mas também na 
Ásia (Singapura e Malásia). 
Segundo as autoridades 
de saúde indonésias, a 
transmissão está fora de 
controlo, sobretudo, na 
capital, Jacarta. 

NUMERE 

postos de 
trabalho 
destruídos 
pela pandemia da 
Covid-19, em Portugal. 
O desemprego, que 
já ultrapassa os 8%, 
afeta agora 410 mil 
portugueses. Já a 
contração do PIB chegou 
a -16,3 por cento, 
depois de dois primeiros 
trimestres arrasadores. 
Os números, conhecidos 
esta semana, têm 
tendência a agravar-
se, com o fim do 
layoff simplificado 
- que pode resultar 
numa nova legião de 
desempregados - e a 
contagem decrescente 
para o final da época alta 
no turismo. 

"A insensata DGS parece que 

anda a gozar com todos nós" 
Rui Rio, no Twitter, a propósito da ocultação das 
recomendações da DGS para a Festa do Avante! 

MAIS TRUMP 

Primeira-dama, o polícia bom 
A convenção republicana, em que Donald Trump aceitou 
a nomeação para ser o candidato do partido a mais um 
mandato na Casa Branca, teve vários episódios inéditos. Não 
só pelos moldes impostos pela pandemia da Covid-19 mas, 
sobretudo, pela qualidade dos oradores - e a qualidade deve 
ser entendida no seu duplo sentido: o estatuto e o discurso. 
Na verdade, replicando oligarquias muito conhecidas em 
repúblicas do 32  mundo, a convenção foi um desfile de 
familiares do Presidente, perante um Partido Republicano 
estranhamente ausente - ou manietado. Ponto surreal, o 
discurso de Melania Trump, a mulher do Presidente, no seu 
apelo à conciliação entre os norte-americanos de todas 
as raças, etnias e credos, e na sua denúncia dos estragos 
provocados pela pandemia - sempre negados pelo discurso 
oficial. O surrealismo não esteve, claro, neste discurso 
sensato, mas nos aplausos do marido... 

DESACATOS 

Encontro jovem 
Um ajuntamento 
de cerca de 200 
adolescentes, no 
Jardim do Morro, em 
Vila Nova de Gaia, 
teve de ser dispersado 
pela polícia, com 
tiros para o ar, após 
graves desacatos. 
Sem distanciamento 
social nem máscaras, 
grupos de jovens 
envolveram-se em 
rixas e, à chegada, os 
elementos policiais 
foram recebidos à 
pedrada. Uma válvula 
de escape para a panela 
de pressão do ambiente 
de confinamento e de 
restrição ao convívio - e 
um sinal dos distúrbios 
sociais que a pandemia 
só agora começa a 
revelar. 

4 

Aos 75 anos de vida e 
50 de carreira, o autor e 
intérprete Sérgio Godinho 
comemorou como só ele 
sabe: a cantar. De um 
concerto inicialmente 
marcado, o programa 
subiu para quatro noites de 
espetáculo ao vivo, duas 
das quais já animaram, 
esta semana, um Maria 
Matos ávido e conhecedor 
(as outras datas são a 15 
e 21). As atuações só não 
tiveram sala cheia porque 
as regras sanitárias o 
impediram - mas isso é 
o tal "novo normal" que 
dá o título a uma das 
novas canções. Ainda 
assim, quando abriu o 
livro - de músicas, claro... 
-, o público ficou com "um 
brithozinho nos olhos", ao 
matar as saudades que 
já tinha de ver Sérgio em 
palco. Como ele canta, 
num dos seus temas, 
matar saudades é como 
matar pulgas: alivia a 
gente. 

2 

'1 

1-4 

Página 32



A33

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 4,83 x 10,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88376482 03-09-2020

FUNÇÃO PÚBLICA 

Salários e 
pensões com 
subida de 0,4% 
e  O Sindicato dos Quadros 
Técnicos do Estado (STE) 
defende subidas mínimas de 
0,4% nos salários e pensões 
em 2021, em linha com a in-
flação prevista para o próxi-
mo ano. 

Do caderno de reivindica-
ções, já entregue ao Governo 
pela estrutura sindical lide-
rada por Maria Helena Ro-
drigues, consta também o 
aumento do subsídio de 
refeição em 23 cêntimos. 
O STE classifica as propostas 
como "realistas e adequa - 
das" dado o atual contexto 
de pandemia.* 
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VAGOS 

MORRE EM ACIDENTE DE TRABALHO 
Um homem, com cerca de 50 anos, morreu num 
acidente de trabalho, ontem à tarde, numa obra, na 
rua Dr. Máximo Loff, na Praia da Vagueira, em Va-
gos. 0 corpo foi levado para autópsia em Aveiro. 
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STOP fez um pré-aviso de greve 

Professores 
ameaçam ir 
para greve 
El  O Sindicato de Todos os 
Professores (STOP) avançou 
ontem com um pré-aviso de -
greve de docentes e funcio-
nários para os primeiros dias 
de aulas caso não estejam 
garantidas condições de se-
gurança que minimizem ris-
cos de contágio de Covid-19. 

As aulas começam entre os 
dias 14 e 17 e o Ministério da 
Educação e a Direção-Geral 
da Saúde já emitiram direti-
vas sobre o funcionamento 
dos estabelecimentos de en-
sino - regras de higiene, dis-
tanciamento e etiqueta res-
piratória, por exemplo. No 
entanto, o STOP entende 
que faltam assistentes ope-
racionais no terreno e que há 
desconhecimento dos direi-
tos dos trabalhadores que 
englobem grupos de risco. * 
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"Não existe preconceito contra o futebol" 
A diretora-geral da Saúde 

esclareceu ontem que "não 
existe nenhum tabu, nem 
preconceito contra o fute-
bol", mas salienta que é pre-
ciso identificar o atual con-
texto para os estádios volta-
rem a ter público. Aos jorna-
listas, Graça Freitas explicou 

que setembro é mês de 
"grande desafio" e que "a re-
toma das atividades deve ser 
feita de forma faseada". Por-
tugal registou ontem mais 
três mortos (todos em Lisboa 
e Vale do Tejo) e 390 novos 
casos de infeção por Covid 
-19 (mais info. na pág. 36). e 

R. g 
Graça Freitas diz que não há tabu 

PANDEMIA DE COVID-19 

' 

cj 
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Marta Temido na conferência de imprensa de ontem, em Lisboa 

Ministra da Saúde 
quer ano letivo 
sem interrupções 
SEGURANÇA O  Marta Temido promete "regras 
específicas" para o novo ano letivo 

R, 

ANA MARIA RIBEIRO 

A
ministra da Saúde garan-
te que está a ser prepara-
do um documento "com 

regras mais especificas" para as 
escolas, sendo o "princípio ge-
ral" que as atividades escolares 
e letivas sejam "interrompidas 
o mínimo possível". Na confe-
rência de im-
prensa de 
atualização 
dos dados da 
Covid -19 em 
Portugal, Marta Temido pro-
meteu dar "respostas muito 
práticas" às preocupações de 
pais, professores e funcionários 
das escolas, mas acrescentou 
que estas vão seguir as normas 
da Organização Mundial de  

Saúde , que quer evitar encerra-
mentos. "As nossas preocupa-
ções devem ser em primeira 
mão com a segurança das 
crianças e da comunidade edu-
cativa e em segunda mão com o 
controlo da transmissão e da in-
feção" , afirmou a governante. 

O Ministério da Educação 
anunciou que 
as escolas vão 
poder contra-
tar 900 técni-
cos de dife-

rentes áreas no novo ano letivo 
- que arranca entre 14 e 17 deste 
mês -, mas o Sindicato de Todos 
os Professores anunciou um 
pré-aviso de greve caso não es-
tejam garantidas condições de 
segurança (ver pág. 22). 

ESCOLAS VÃO PODER 
CONTRATAR 90 O TÉCNICOS 
DE VÁRIAS ÁRE AS 

A ministra da Saúde 
anunciou ontem que foram 
publicados os concursos 
para a contratação de 950 
novos médicos para o Servi-
ço Nacional de Saúde (SNS). 
"Estão publicados em Diário 
da República os concursos 
para mais 911 médicos da 

área hospitalar e 39 médicos 
da área de saúde pública. 
Um total 950 postos de tra-
balho para profissionais mé-
dicos no SNS", disse Marta 
Temido, na conferência de 
imprensa de atualização da 
situação da pandemia de Co-
vid-19 em Portugal. 

Contratados 950 médicos para o SNS 
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CARLOS SILVA 
...SUBIR O SALÁRIO MÍNIMO 

o 

1310 secretário-geral da UGT 
exige um "bom aumento do 
salário mínimo" em 2021, dos 

,635 para os 670 euros, suge-
rindo ao Governo que procu-
re "a muleta" do Bloco de Es-
querda para que seja possí-
vel atingir este objetivo. 
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O SOBE 
RICARDO 
RIO 
PRES. CÂMARA DE BRAGA 

Câmara de Braga 
anunciou ontem 
que vai investir 
mais de 400 mil 
euros na praia 
fluvial do Cavadi-
nho, na freguesia 
de Crespos. 

O DESCE 
FRANCISCA 
VAN DUNEM 
MINISTRA DA JUSTIÇA 

* 

Sindicato dos Ofi-
ciais de Justiça 
alerta para a "for-
ma leviana" como 
alguns Conselhos 
de Gestão das Co-
marcas gerem re-
cursos humanos. 
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HOTELARIA 

Sindicato 
faz queixa 
de grupo 
a O Sindicato dos Trabalha-
dores da Indústria de Hote-
laria apresentou uma queixa 
na Autoridade para as Con-
dições de Trabalho (ACT) 
contra o Dom Pedro Hotels & 
Golf, em Vilamoura. Acusam 
ogrupo hoteleiro de ter re-
duzido o subsídio de alimen-
tação e de ainda não ter pago 
osubsídio de férias aos seus 
funcionários. 

"Tendo entrado em situa-
ção de lay-off simplificado 
no início da pandemia, pro-
vocada pela Covid-19, os 
trabalhadores do grupo vi-
ram as suas remunerações 
drasticamente diminuídas, 
existindo já alguns em situa-
ção financeira muito delica-
da " , revela o sindicato e 
adianta que a pandemia "não 
pode servir de desculpa para 
todo o tipo de abusos e perda 
de direitos". 

Segundo ainda o sindicato, 
esta não é a primeira queixa 
apresentada na ACT desde o 
início da pandemia contra 
este grupo hoteleiro, cujos 
campos de golfe vão receber 
aprova internacional Portu-
gal Masters. • 

-fp 

plitÇ?0, WE. P-RÉSSÃO PATRONA strla 
Terkur,), .turarr{os  ° i 

Sindicato faz queixa na ACT 
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Ana Mendes Godinho diz que 22 mil empresas já pediram apoios pós-layoff ..X1E El. SE VA 

Empresas estão a escolher apoios 
para manter postos de trabalho 

Ministra reuniu-se com representantes dos trabalhadores e dos patrões 
para fazer o balanço das medidas adotadas no âmbito da pandemia. 

DANIELA SOARES FERREIRA 
daniela.ferreira(ã)ü.mline.pt 

A ministra do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social anunciou ontem que, 
dos 22 mil pedidos de empresas relati-
vamente aos instrumentos criados 
pós-layoff, 82% "estão a optar pelos ins-
trumentos que são ou dois salários míni-
mos por trabalhador ou o apoio à reto-
ma progressiva, que são instrumentos 
que implicam um compromisso de manu-
tenção dos postos de trabalho durante 
mais tempo, o que também mostra o 
compromisso das empresas no momen-
to que vivemos e nesta prioridade de 
manutenção do emprego, de apoio à res-
posta ao desemprego e aposta de todos 
na necessidade de qualificação e de ins-
trumentos de apoio à formação". 

À saída da reunião de concertação 
social, onde a ministra esteve reunida 
com representantes dos trabalhadores  

e dos patrões, Ana Mendes Godinho 
disse ainda que estes 22 mil pedidos 
abrangem 240 mil pessoas e que, fazen-
do um ponto de situação das medidas 
extraordinárias criadas, foram abran-
gidas cerca de 1,34 milhões de pessoas, 
o que representa 25% da população ati-
va portuguesa. 

O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, 
explicou que desta reunião sai "um con-
junto de linhas estratégicas e orientado-
ras". Carlos Silva garantiu que o aumento 
do salário mínimo nacional continuará a 
ser defendido pelos sindicatos. "Não dei-
xaremos de discutir o salário mínimo nacio-
nal e a valorização dos salários como fator, 
por um lado, de dignidade de quem traba-
lha, por outro, fazendo sentir ao Governo 
que, depois da crise tremenda da troika, 
continua a ser sobre o fator trabalho e sobre 
os trabalhadores que pode recair uma nova 
crise". No entanto, este assunto não foi dis-
cutido na reunião desta quarta-feira. 

Quanto às medidas implementadas pelo 
Governo, a UGT diz que, de forma glo-
bal, são "positivas". 

Presente na reunião esteve ainda o 
presidente da Confederação Empresa-
rial de Portugal (CIP), que apelou à 
implementação de medidas para com-
bater o desemprego jovem, como a 
requalificação dos recursos humanos 
e a contratação de colaboradores com 
competências diferentes. 

Contratar "público jovem, formado e 
licenciado" é importante, defende Antó-
nio Saraiva, acrescentando que "este é o 
momento de salvarmos o mais possível 
os postos de trabalho". 

Já a CGTP considera que "as medidas 
não resolveram o problema. Foram insu-
ficientes, por um lado, e desequilibra-
das, por outro". "Tiveram como conse-
quência a diminuição de salários e o 
aumento do desemprego", disse Isabel 
Camarinha. 
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 a Médicos contra curso 
W privado de Medicina 

que começa em 2021 

  

  

"Alunos vão engrossar a lista de médicos sem saída", cii7 ao i Fausto 
Pinto, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
Ordem aponta como principal reserva o futuro da PPP de Loures 
e recorda o flop do curso da Universidade de Aveiro 
António Almeida, diretor do novo curso de Medicina da Católica, 
assegura que se Luz ficar sem a PPP, parceria com Loures mantém-se 

  

// PÁGS. 2-3 

 

Entrevista a Francisco Miranda Rodrigues, 
bastonário da Ordem dos Psicólogos 

 

  

"A pobreza tem 
muito impacto 
na saúde mental" 

r 

 

"Há pessoas que têm vulnerabilidades 
psicológicas que podem ser fatais 
porque a solidão também mata" 

"A aplicação que rastreia a covid tem 
alguns contras e não deve dar-nos uma 
falsa sensação de segurança" // PÁGS. 14-21 

 

    

AEROPORTO DE LISBOA. LOJISTAS ACUSAM 
ANA DE INFLEXIBILIDADE "INDECENTE" 

Em Espanha, a AENA não cobrou rendas durante o confinamento //PÁGS. 10-13 

Regresso às 
aulas. CDS acusa 
Governo de criar 
"insegurança 
e receio" 
/1 PAG. 4 

Lei das beatas 
entra hoje 
em vigor. 
Cada cigarro 
no chão dá multa 
// PAG. 32 

Concertação. 
Empresas 
escolhem apoios 
para manter 
trabalhadores 
// PÁG. 32 

Covid-19 
com tendência 
crescente. Índice 
de contágio 
sobe para 1,16 
// PÁG. 6 

Sementes 
asiáticas via 
correio podem 
causar "graves 
problemas" 
// PAG. 7 
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Surto de covid-19 em 
lar de luxo no Porto 
foi "camuflado" 

Delegada sindical diz que medidas na Residência Montepio 
foram tomadas"muito tarde". Instituição nega acusações 

1 

:-...Lai,A11411V4~41146 

Lar da Rua do Breiner registou 48 casos positivos. Dezasseis idosos morreram 

c 

c
 

c 

Marisa Silva 
locais@jn.pt 

PANDEMIA  Falta de informa-
ção, acesso limitado a mate-
riais de proteção individual 
e "medidas tomadas muito 
tarde" na Residência do 
Montepio do Porto. A de-
núncia é feita por Horácia 
Bordalo, delegada sindical 
no lar onde morreram 16 
idosos infetados com covid-
-19. O surto, detetado em 
agosto, provocou 48 infeta-
dos, dos quais 29 utentes e 
19 funcionários. Na habitual 
conferência de imprensa so-
bre a covid-19, a ministra da 
Saúde avançou que "o surto 
ainda não está encerrado" e 
garantiu estar em curso um 
novo rastreio. 

"Foi tudo muito camufla-
do, muito fechado. Sempre 
nos foi dito que estava tudo 
acautelado, quando na ver-
dade não estava", conta Ho-
rácia Bordalo, revelando que 
"só a partir de agosto" foram 
criados circuitos indepen-
dentes para infetados e não 
infetados, sendo que "um 
dos pisos ficou isolado para 
os doentes de covid". 

Questionada pelo JN, a Re-
sidências Montepio garan-

  

tiu que o plano de contin-
gência das residências Mon-
tepio foi implementado, em 
todas as unidades, a 8 de 
Março, "tendo sido sucessi-
vamente atualizado de acor-
do com as indicações comu-
nicadas pela Direção Geral 
de Saúde". A instituição 
adiantou ainda que "o plano 
de contingência para o in-
verno e a criação de uma Co-
missão de Controlo e Infe-
ção foram recentemente 
concluídos". 

Em relação à falta de infor-
mação, a empresa diz que 
"os familiares foram sempre 
informados sobre a evolu-
ção do estado de saúde dos 
seus entes queridos", tendo 
os contactos sido "assegura-
dos pela equipa clínica". 

FALTA DE EQUIPAMENTOS 
No que toca a equipamentos 
de proteção individual, Ho-
rácia Bordalo diz que "o 
acesso era escasso e muito 
controlado". "Embora exis-
tissem alguns, no início de 
julho, foram-nos condicio-
nadas as luvas. Havia algu-
mas atividades em que po-
díamos utilizar as luvas e ou-
tras não", relatou delegada 
sindical, que diz ter chegado  

a levar equipamento de casa. 
"Era-nos dada uma máscara 
na entrada e tinha de durar 
as 12 horas de serviço", de-
nunciou. 

O lar nega: "Desde o início 
da pandemia que a Residên-
cias Montepio assegurou a 
aquisição de todo o material 
de proteção individual ne-
cessário, tendo inclusiva-
mente constituído um 
stock de emergência desti-
nado à região norte. O uso 
de máscara, assim como dos 
demais equipamentos de 
proteção individual, obede-
ce aos critérios do plano de 
contingência". 

Sublinhado que o lar "teve 
e continua a ter o adequado 
acompanhamento por parte 
das autoridades de saúde lo-
cais desde o início", a Admi-
nistração Regional de Saúde 
do Norte assegura que "fo-
ram implementadas as me-
didas preconizadas pela Di-
reção-Geral da Saúde", no-
meadamente "o isolamento 
dos casos confirmados, bem 
como de isolamento profilá-
tico, em pisos distintos do 
edifício, de abstinência labo-
rai dos profissionais infeta-
dos e vigilância ativa dos 
contactos de alto risco". • Página 42
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Escolas vão poder contratar mais pessoal especializado para acompanhar alunos no regresso às aulas 

Mais 900 técnicos nas escolas 
e teletrabalho por resolver 
Maioria das candidaturas são psicólogos mas projetos incluem terapeutas e 
artistas. Diretores aplaudem apoios, mas não querem a medida só para um ano 

Carla Soares 
carlas@jn.pt 

ENSINO O Governo deu luz 
verde à contratação pelas es-
colas de 900 técnicos para 
acompanhamento dos alu-
nos, quando regressam às 
aulas presenciais. São sobre-
tudo psicólogos, mas os pro-
jetos incluem assistentes 
sociais, terapeutas da fala e 
artistas residentes. Os dire-
tores aplaudem a medida, 
mas avisam que não pode 
ser só para um ano letivo. 
Lamentam ainda a ausência 
de novas orientações para os 
grupos de risco, como o re-
curso ao teletrabalho, e que 
os professores fiquem limi-
tados a 30 dias de ausência. 

As escolas, que retomam 
as aulas entre 14 e 17 deste 
mês num contexto de pan-
demia, vão poder reforçar as 
equipas com mais um ou 
dois elementos, já que o Mi-
nistério da Educação apro-
vou 664 candidaturas e via-
bilizou a contratação de 900 
técnicos especializados. 

No âmbito dos planos de 
desenvolvimento pessoal,  

social e comunitário, as can-
didaturas foram avaliadas 
pela Estrutura de Missão do 
Programa Nacional de Pro-
moção do Sucesso Escolar. 
Há projetos de intervenção 
comunitária, luta contra o 
"bullying", gosto pela esco-
la através da arte, progra-
mas de mentores e tutores. 

MEDIADORES SOCIAIS 

Na maioria das propostas, 
são psicólogos educacionais 
e sociais, mas há mediado-
res e assistentes sociais; te-
rapeutas da fala e ocupacio-
nais; artistas, técnicos de in-
formática e animadores. 

Ficam a faltar assistentes 
operacionais, como denun-
cia o Sindicato de Todos os 
Professores (STOP), que en-
tregou pré-avisos de greve. 

José Verdasca, que coorde-
na o programa de promoção 
do sucesso escolar, diz que 
900 técnicos "é um núme-
ro muito confortável no 
contexto em que estamos". 
Ao JN, destacou a dimensão 
cívico-social dos projetos. 

Filinto Lima, que lidera a 
Associação Nacional de Di-

  

retores de Agrupamentos e 
Escolas Públicas, concorda 
que "é uma boa notícia" 
porque esses técnicos farão 
"um trabalho de retaguarda 
muito importante na pro-
moção do sucesso escolar e 
no combate ao abandono". 
"Espero que se prolongue e 
não seja só para um ano leti-
vo", declarou ao JN. 

Questionado sobre os pro-
fessores de grupos de risco, 
diz não saber ainda se have-
rá alterações. Mas "gostaria 
que tivessem hipótese de 
teletrabalho, como outros 
funcionários públicos". 

Manuel Pereira, presiden-
te da Associação Nacional 
de Dirigentes Escolares, diz 
que 900 técnicos são "uma 
mais-valia muito grande" 
em tempo de covid. Sobre 
os grupos de risco, já não es-
pera orientações do Gover-
no para além do que prevê a 
lei. Considera "injusto" os 
professores só poderem jus-
tificar faltas por 30 dias. Por 
outro lado, admite que tele-
trabalho "não é fácil". E "ge-
nericamente não faz senti-
do" para os professores. • 

RISCOS 

STOP convoca 
greve para exigir 
mais segurança 

O Sindicato de Todos os 
Professores (STOP) en-
tregou pré-avisos de gre-
ve de docentes e funcio-
nários para os dias 14 a 
17 deste mês, caso não 
sejam garantidas nos 
próximos io dias condi-
ções de segurança que 
minimizem riscos de 
contágio de covid-19. 
Para o coordenador, An-
dré Pestana, as orienta-
ções do Ministério da 
Educação e da Direção-
Geral da Saúde sobre o 
funcionamento das es-
colas não são suficien-
tes. Justifica o protesto 
por exemplo com a falta 
de assistentes operacio-
nais e o desconhecimen-
to dos direitos dos traba-
lhadores de grupos de 
risco. 
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N 
Jornal de Notícias 

Curso de Medicina 
na Católica avança 
debaixo de críticas 

Ordem dos 'édicos mostra-se 
preocupada, regulador não P. e 

Darwin vai ganhar 
1,4 milhões/ano_r-

......, • fP.38E39 
We. 

DIA 4 DE SETEMBRO 

MEGA ABERTURA 1 RUA MANUEL SARMENTO BEIRES 10514400 -194 VILA NOVA DE GAIA 
JUNTO AO HOSPITAL PRIVADO DE GAJA 

% DESCONTO 
EM TALÃO PARA OS 

PRIMEIROS 50 CLIENTES 

'VER CONDIÇÕES NO 
INTERIOR DA LOJA 

PUBLICIDADE 

jn.pt Diário. Ano 133. N.° 94. Preço: 1,20€ Quinta-feira 3 de setembro de 2020 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Ines Cardoso, Manuel Molinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 

Economia perde 
1,6 mil milhões 
com adiamento 
dos festivais 
Paralisação está a afetar empresas Cultura emprega 130 mil pessoas, 
do setor, transportes e hotelaria agora quase todas sem trabalho P.4e5 
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Ensino Governo dá luz 
verde à contratação 
de 900 técnicos 

Ninguém sabe 
o que fazer 

às beatas 
omerciantes e autarcas desconhecem lei 

• ue entra em vigor amanhã e prev 
ultas.  Pedem moratória e aguard  

subsídios ara se ada • tarem P. 

Maioria são psicólogos, mas 
também terapeutas e artistas P. 9 

Eficiência energética 
Renovação de casas 
apoiada até 7500 euros P.8 

BES  Centeno só revela 
auditoria a Costa se 
tribunal autorizar P.12 

PUBLICIDADE 

en ea 
paga 1 

E C. Porto 
Só Tar(-,,,,i1 
e Marega são 
inegociáveis 
no ataque  P.40 
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Algarve Ingleses 
analisam hoje fim 
de corredor aéreo P.13 

Rui Pinto 
"Benfica é como um 
polvo de influência" 

Hacker garante que águias deram 
bilhetes a ministro húngaro P.16 

• • Futebol 3GS 
iiiipeCte Liga 
de testar jogo 
com público 
na bancada  P.43 

Precisa de 
dinheiro? 
Conheço o venda 
com opçâo de compra! 
Podo vender o seu  ouro 
e voltar a comprá-lo, 
pagando-o até 
24 suaves 
prestações. 

VOC2 

Valores 808 256 737 
WWW.VALORES.P7 

TIFFOSI 
LOJA DE FÁBRICA GAIA 
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Apenas seis mil empresas 
aderiram ao sucessor do lay-off 
Números são relativos 
a agosto, ainda com muitas 
empresas a avaliarem 
a sua situação 

COVID  O número de empresas que 
aderiram ao regime sucessor do lay-
-off simplificado, em vigor desde o 
último mês, não vai além de seis 
mil, segundo a informação adianta-
da pela ministra do Trabalho, Soli-
dariedade e Segurança Social, Ana 
Mendes Godinho, após reunião 
com os parceiros sociais. 

O número do acesso à medida, que 
veio impedir a suspensão de contra-
tos via processo simplificado e ao 
mesmo tempo aumentar gradual-
mente os encargos das empresas,  

inclui apenas as empresas que ace-
deram ao apoio extraordinário à re-
toma progressiva. 

Segundo Ana Mendes Godinho, 
outras cerca de 16 mil empresas es-
tarão a recorrer ao incentivo ex-
traordinário de até dois salários mí-
nimos por trabalhador, com limita-
ções aos despedimentos por 60 dias 
ou ao longo de seis meses conforme 
se trate de um apoio de um ou dois 
salários mínimos.A maioria dos em-
pregadores estará a optar pelo apoio 
de dois salários mínimos pago a seis 
meses. Todos juntos, os pedidos de 
acesso aos novos instrumentos to-
talizarão cerca de 22 mil, salientou 
a ministra do Trabalho, lembrando 
que há menos de um mês que estes 
instrumentos estão em vigor.  

"Houve 22 mil pedidos abrangendo 
cerca de 240 mil pessoas". 

SALÁRIO MÍNIMO 

Na reunião da Concertação Social, o 
Governo disse que é cedo para avan-
çar detalhes sobre calendário ou so-
bre o que poderá ser a proposta de au-
mento do salário mínimo nacional 
em 2021, mas a UGT pede 35 euros 
de subida. Os parceiros retomaram 
os trabalhos após as férias e acerta-
rem um calendário de discussões 
que, além da retribuição mínima 
mensal legal, vão abranger um acor-
do sobre formação, a conclusão de 
trabalhos para um acordo sobre con-
ciliação da vida profissional e fami-
liar e ainda, mais à frente, eventuais 
mudanças nas leis laborais. • m.c. 
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Placa de 
betão mata 
trabalhador 
na Vagueira 

Ajudava a descarregar 
camião quando se deu 
o acidente 

VAGOS  Um empregado da 
construção civil morreu on-
tem quando trabalhava 
numa habitação na praia da 
Vagueira, Vagos. Mário Alci-
no Rocha Santos, de 53 
anos, estava a ajudar a reti-
rar placas de betão de gran-
des dimensões de um ca-
mião quando se deu o aci-
dente. Uma das placas caiu-
-lhe em cima, apurou o JN 
junto de fonte oficial da 
GNR. O óbito foi declarado 
no local e o corpo transpor-
tado para o Instituto Médi-
co Legal em Aveiro. 

Segundo contou ao JN um 
familiar da vítima, Mário 
Alcino, que residia a poucos 
quilómetros do local do aci-
dente, na Gafanha da Boa 
Hora, "trabalhava há mui-
tos anos na construção civil 
e era experiente". Estava a 
laborar na casa e tinha ido 
ajudar a "tirar lajes de betão 
do camião" quando "algo 
correu mal" e a pesada es-
trutura lhe caiu em cima, 
explicou. 

As lajes destinavam-se a 
ladear um caminho junto à 
habitação privada que está 
a ser construída na Rua Dr. 
Máximo Loff. Já tinham 
sido colocadas várias no lu-
gar, com ajuda de um guin-
daste, mas ainda faltava re-
tirar cerca de metade do ca-
mião. 

O alerta para o acidente de 
trabalho foi dado às 16.22 
horas. Para o local foram 
deslocados meios dos Bom-
beiros Voluntários de Vagos, 
da VMER e da GNR, mas já 
não conseguiram salvar o 
homem. 

Mário Alcino era casado, 
tinha dois filhos maiores de 
idade e uma neta.• 
ZULAY COSTA 

Local do acidente 
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SABER MAIS 

Seis pediatras 
Nos últimos quatro 
anos, o serviço de 
pediatria do CHEDV 
foi reforçado com 
seis novos pediatras 
e durante o mês de 
agosto foi autorizada 
a contratação de dois 
novos médicos. 

911 novos médicos 
Foi ontem publicado 
no "Diário da Repú-
blica" o despacho do 
Ministério das Fi-
nanças autorizando 
a abertura do con-
curso de colocação 
de 911 médicos nos 
hospitais do SNS, es-
tando para breve a 
identificação das va-
gas por hospital, en-
tre eles o CHEDV. 

Urgência pediátrica 
do hospital da Feira 
com falta de médicos 

Administração reconhece constrangimentos, mas garante 
continuidade do serviço. Sindicato denuncia rutura 
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Falta de médicos coloca em causa bom funcionamento da urgência, diz SIM 

2 

Salomão Rodrigues 
locais@jn.pt 

SAÚDE  A urgência pediátri-
ca do Centro Hospitalar de 
Entre Douro e Vouga "tem 
carência notória de recursos 
humanos", denúncia o Sin-
dicato Independente dos 
Médicos. A Administração 
do hospital garante que, 
apesar das dificuldades, o 
serviço está assegurado. 

A falta de pediatras coloca 
em causa o "bom funciona-
mento do Serviço de Urgên-
cia", levando os médicos a 
entregar, "em bloco e for-
malmente, um documento 
de escusa de responsabilida-
de", denuncia o Sindicato 
Independente dos Médicos 
(SIM), segundo o qual as es-
calas de urgência "têm des-
respeitado as normas técni-
cas e legais, trazem um ris-
co clínico inaceitável para 
os doentes e acarretam uma 
situação de grande exaustão 
nos profissionais". 

Motivos que levam o SIM 
a aconselhar os médicos in-
tegrados no Serviço de Pe-
diatria do CHEDV a manter 
as declarações de escusa de 
responsabilidade, bem 
como "apresentar as decla-
rações de protesto, sempre 
que quando futuramente  

escalados e no momento da 
prestação de trabalho ur-
gente não estejam respeita-
das as regras". 

É igualmente referido que 
os pediatras, quando escala-
dos para a prestação de tra-
balho urgente, prestam si-
multaneamente assistência 
a outros serviços, nomeada-
mente ao internamento, "o 
que não têm qualquer obri-
gação de cumprir". 

A administração do 
CHEDV esclarece que a es-
cala dos pediatras "tem 
sido assegurada pelo empe-
nho e dedicação dos ele-
mentos da equipa, bem 
como com o apoio de ou-
tros elementos contratados 
em regime de prestação de 
serviços para o efeito". 

O Serviço de Pediatria con-
ta com 22 elementos. Na 
equipa, há oito pediatras 
que podem assegurar "sem 
restrições" o serviço de ur-
gência no período noturno e 
os restantes, por motivo de 
idade ou de saúde estão dis-
pensados de o fazer, esclare-
ce o hospital. "Atualmente, 
dos oito elementos disponí-
veis, há dois pediatras que 
estão dispensados de prestar 
serviço de urgência por mo-
tivos de gravidez/materni-
dade",conclui. • Página 47
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Esmeralda Matos 
Comentário à notícia 
"Sindicato anuncia pré-aviso 
de greve para os primeiros dias de aulas". 

"Sou professora 
e não concordo 
com esta greve. 
Temos de começar 
para o bem de toda 
a sociedade!!! 
Farta de ouvir 
os sindicatos!!!" 
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Igreja católica
Camilo Soldado

Ausência de peregrinos 
significa perda de receita. 
Hotelaria de Fátima 
também pondera despedir

camilo.soldado@publico.pt

O “convite” foi endereçado a cada 

um dos 308 trabalhadores do San-

tuário de Fátima. Como ponto de 

partida de um “processo de reestru-

turação” que tem como objectivo 

fazer frente a uma “queda muito 

signi cativa” nas receitas, o santuá-

rio prevê cortar cerca de 50 postos 

de postos de trabalho. 

Ao PÚBLICO, a porta-voz do san-

tuário, Carmo Rodeia, diz que “é 

prematuro falar em números, uma 

vez que o plano de reestruturação 

está numa fase ainda muito inicial”. 

No entanto, diz que, “no nal do 

processo”, o número de trabalhado-

res afectados “não chegará a meia 

centena”. Para já, “todos os traba-

lhadores foram informados da situa-

ção que o Santuário atravessa e 

foram convidados, por assim dizer, 

a re ectir sobre a sua situação de 

forma voluntária”, diz. A porta-voz 

refere que, para já, não é possível 

especi car que funções serão mais 

afectadas neste processo de redução 

de postos de trabalho. 

A medida pretende enfrentar a 

“queda muito signi cativa” de recei-

tas que o Santuário de Fátima está 

a registar por causa da pandemia. 

Carmo Rodeia lembra que Março, 

Santuário de Fátima envia 
carta a 308 funcionários 
para reflectirem sobre a sua 
situação laboral 

Abril e Maio foram meses “sem 

receitas”. “As nossas receitas depen-

dem de peregrinos. Não havendo 

peregrinos, não existem receitas”, 

aponta. A quebra que mais se faz 

notar é nos donativos, explica, 

embora o santuário também veja a 

sua componente de alojamento 

afectada. No entanto, a porta-voz 

não diz qual a dimensão da queda. 

O Santuário não torna as suas con-

tas públicas desde 2006. Carmo 

Rodeia sublinha que foi “uma deci-

são do  conselho nacional do San-

tuário de Fátima” e que as contas 

“são auditadas anualmente por uma 

entidade externa e aprovadas pelo 

conselho nacional”. 

A redução do número de trabalha-

dores não é a única medida tomada 

pelo santuário para lidar com as per-

das. Há também um corte de outros 

“custos xos”, como a redução da 

actividade pastoral, suspensão de 

retiros e conferências. “O plano de 

reestruturação vem a ser posto em 

marcha desde o início da pandemia, 

altura em que começámos a perce-

ber que havia uma diminuição 

expressiva do número de peregri-

nos”, diz a porta-voz. Nos meses de 

Julho e Agosto, essa diminuição foi 

de 95% nos grupos organizados que 

chegaram a Fátima. 

Os cortes em Fátima não devem 

car con nados ao santuário. Con-

tactada pelo PÚBLICO, a presidente 

da Associação Empresarial Ourém 

— Fátima (ACISO), Puri cação Perei-

ra Reis, admitiu que algumas das 

unidades hoteleiras procurem redu-

zir o número de trabalhadores para 

enfrentar a quebra nas dormidas. 

Os empreendimentos turísticos 

do concelho de Ourém estão com 

uma taxa de ocupação que ronda os 

20%, uma percentagem agravada 

por alguns dos 56 estabelecimentos 

terem decidido não abrir portas, 

a rma a dirigente associativa. 

Perante este cenário, “os empre-

sários estão apreensivos”, diz Puri-

cação Pereira Reis. E, “naturalmen-

te, têm de tomar decisões, umas 

mais simpáticas, outras menos sim-

páticas, pelo que vai haver alguma 

redução de postos de trabalho”, pre-

vê. A dirigente diz que este ano pra-

ticamente não se notou a “época 

alta”, pelo que também não houve 

reforço do pessoal ao serviço nos 

meses de Verão. 

No Verão, houve quebra de  
95% de excursões de grupos Página 49
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Há três vezes mais vagas para recém-

especialistas em saúde pública e mais 

58 para os hospitais no concurso que 

acaba de ser aberto para a contrata-

ção de médicos para o Serviço Nacio-

nal de Saúde. O Ministério das Finan-

ças autorizou o Ministério da Saúde a 

abrir 911 vagas para especialidades 

hospitalares (contra 853 no ano pas-

sado) e 39 para saúde pública (em 

2019 tinham sido apenas 13), segundo 

o despacho publicado ontem em Diá-

rio da República. 

Resta saber quantas vagas vão ser 

ocupadas, uma vez que todos os anos 

há muitos postos de trabalho que 

cam por preencher. Em 2019, das 

853 vagas abertas para especialidades 

hospitalares, foram apenas ocupadas 

604 e apenas foram escolhidos pelos 

médicos de saúde pública dez dos 13 

lugares, de acordo com os dados do 

Ministério da Saúde.  

O signi cativo aumento das vagas 

para saúde pública é uma boa notícia, 

reage Guida da Ponte, da Federação 

Nacional dos Médicos, que nota, 

porém, que os médicos desta espe-

cialidade, muito pressionados com a 

pandemia de covid-19, “estão a traba-

lhar sete dias por semana”, e os dos 

hospitais estão “a fazer urgências sem 

Vagas para médicos 
de saúde pública 
triplicam

parar”. Este é o concurso habitual 

que se realiza todos os anos e que em 

2020 tem uma novidade — os médicos 

que não ocuparem as vagas cam 

impedidos de voltar a concorrer 

durante um determinado período, 

explica Jorge Silva, do Sindicato Inde-

pendente dos Médicos. 

Nos últimos dias, têm-se sucedido 

os avisos sobre o riscos de encerra-

mento de vários serviços de urgência 

hospitalares, nomeadamente as 

urgências de pediatria dos hospitais 

de Santa Maria da Feira e de Évora, 

devido à falta de médicos. Na habitual 

conferência de imprensa sobre a 

covid-19, e em que realçou o número 

de vagas para recém-especialistas, a 

ministra da Saúde sublinhou que o 

Governo tem acompanhado, “como 

habitualmente, as di culdades que se 

sentem nalgumas instituições”. 

Questionada sobre o caso do Hos-

pital de Santa Maria da Feira, Marta 

Temido explicou que esta unidade 

tem uma equipa que conta com mais 

de 20 elementos, mas que apenas 

oito ainda realizam serviço de urgên-

cia à noite. “Sabemos que esta é uma 

realidade frequente devido ao enve-

lhecimento demográ co dos nossos 

pro ssionais médicos e houve duas 

pediatras que muito recentemente 

deixaram de prestar serviço de 

urgência por motivo de gravidez ou 

maternidade. Apesar do enorme 

empenho e esforço destes pro ssio-

nais, neste momento tem-se sentido 

di culdades e tem sido possível 

ultrapassá-las com contratos de pres-

tação de serviços”, a rmou.

acampos@publico.pt

Saúde
Alexandra Campos 
e Filipa Almeida Mendes

Há mais 58 para os 
hospitais. Em anos 
anteriores, muitas das 
vagas ficaram por ocupar

Novo concurso penaliza médicos que recusam as vagas

RUI GAUDÊNCIO

Página 50



A51

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 18,00 x 25,30 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 88376319 03-09-2020

Governo já começou a 
negociar à esquerda o 
próximo Orçamento do 
Estado, com encontros 

com BE, PEV e PAN (o PCP só se 
senta à mesa depois da Festa do 
Avante!). Mas a conversa começou 
com os bloquistas a lembrar uma 
promessa por cumprir do Orça-
mento de 2020: a contratação de 
8.500 profissionais de saúde. "É 
um compromisso já firme em lei 
que ainda não foi cumprido", nota 
à SÁBADO o dirigente José Manuel 
Pureza. Não é a única promessa 
de António Costa que ou não saiu 
do papel ou ficou pela metade. 

Saúde 
um medico de famflia para todos 
era uma promessa que já vinha da 
anterior legislatura, que acabou com 
600 mil portugueses ainda sem o 
terem. Um número que as aposen-
tações e saídas do SNS fizeram che-
gar este ano já aos 840 mil. As listas 
de espera são outro problema que 
se agravou com a pandemia, fazen-
do falhar todas as metas. Em de-
zembro de 2019, Marta Temido 
anunciava "incentivos e pagamen-
tos por desempenho" para reduzir a 
espera. Mas Jorge Roque da Cunha, 
do Sindicato Independente dos Mé-
dicos (SIM), garante que "ainda não 
há nada" feito para o concretizar. E 
há obras prometidas que não têm 
sequer uma primeira pedra o Hos-
pital de Todos os Santos, em Lisboa, 
e os hospitais de Faro, do Funchal e 
do Centro Alentejano. 

Educação 
Em julho, Tiago Brandão Rodri-
gues anunciava a contratação de 
mais 2.500 professores para ga-
rantir aulas presenciais. Mas Mário 
Nogueira, da Fenprof, fez as con-
tas e garante que "não há reforço 
nenhum". É que pelo menos 1.511 
serão para substituir os que se re-
formaram no ano passado e entre 
os 989 restantes ainda há quem 
tenha sido contratado para fazer 
substituições por doença ou com-
pensar a redução da componente 
letiva de docentes mais velhos. 

No capítulo das promessas feitas 
no rescaldo da pandemia, salta à 

•0.• • .+,` :-COLA. gCUNDÁRI) 

MEDIDAS. O QUE FICA DITO, MAS NÃO É FEITO 

Governo 
promete mas 

".0 nao cumpre 
O executivo negoceia o Orçamento para 2021 com 
uma bagagem pesada de anúncios e compromissos 
que nunca chegaram a sair do papel. 
Por Margarida Davim 
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o 
Há compromissos 
públicos que 
ficam por cumprir 
em várias áreas 
da governação 

vista a de António Costa, em abril: 
"Estou em condições de assumir o 
compromisso de que no início do 
próximo ano letivo, aconteça o 
que acontecer, teremos assegura-
do a universalidade do acesso em 
plataforma digital, rede e equipa-
mento, para todos os alunos do 
básico e do secundário." Agora, o 
Ministério da Educação diz que 
"estão em curso" os procedimen-
tos para a aquisição de material, e 
a entrega será por fases. A SÁBA-
DO sabe que o Governo está a 
tentar assegurar que cheguem às 
escolas pelo menos 100 mil com-
putadores no primeiro período —
mas, em 2018, havia 1,2 milhões 
de estudantes nas escolas públicas. 

Justiça 
Desde 2008 que se prometem 10 
novos estabelecimentos prisionais. 

Em 2017, o Governo publicou um 
programa a 10 anos com o levan-
tamento do que havia a fazer nas 
prisões. "Está tudo por fazer", diz 
José Manuel Pureza. E falta um 
novo Campus da Justiça de Lisboa, 
de que se começou a falar em 2016 
e que foi reanunciado em 2019. 

Já o pacote anticorrupção não foi 
apresentado em abril por causa da 
pandemia, mas o Ministério da 
Justiça garantiu estar em fase de 
audições. Até agora, nem os juízes 
(pela ASJP) nem o Sindicato dos 
Magistrados do Ministério Público 
foram ouvidos. 

Segurança 
Há pelo menos dois anos que a 
PSP espera que as bodycams pas-
sem a fazer parte das fardas dos 
polícias. "É desvalorizar uma coi-
sa que é importante", diz Paulo 
Rodrigues, da Associação Sindical 
de Profissionais de Polícia. E nota 
que os polícias continuam "sem 
ver no terreno" a consequência 
dos 5,2 milhões de euros que o 
Orçamento de 2020 destinava à 
compra de armas e materiais 
como coletes, escudos e capace-
tes. "Se há, está em algum arma-
zém", ironiza. 

Pode ser o que aconteceu com 
os 12 drones comprados para en-
trar ao serviço na época de incên-
dios. "Há dois que estão na Lousã 
e estão em fase de testes", denun-
cia o deputado do PSD Duarte 
Marques, que diz que já foram 
"mais vezes anunciados do que 
usados". Houve pelo menos três 
anúncios: em maio, pelo ministro 
do Ambiente, em julho, pelo mi-
nistro da Defesa, e em agosto 
numa ação conjunta, de Matos 
Fernandes e Gomes Cravinho. O 
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Sigilo A 442  edição do Avante! 
está a ser preparada com a máxima 
discrição. O PCP quer proteger-se 
e, esta semana, não autorizou 
fotografias no interior do recinto 

omércio encerrado, uma 
marcha automóvel em ritmo 
lento pelas ruas da Amora 
em sinal de protesto, uma 
providência cautelar, uma 
ameaça de queixa-crime, 
cartazes satíricos do PSD 
e demarcação absoluta do 
PS local. É com este pano 
de fundo que neste fim de 
semana, de 4 a 6, decorre 
a 44â edição da Festa do 

Avante!, no Seixal, iniciativa que marca, 
uma vez mais, a rentrée política do PCP. 

No concelho, o ambiente é mais tenso 
do que nunca e, apesar das movimenta-
ções de contestação da sociedade civil, as 
hostilidades entre comunistas e as duas 
principais forças políticas da oposição 
tornaram-se indisfarçáveis - e seguem 
uma tendência crescente. Enquanto, no 
plano nacional, António Costa e a cúpula 
socialista têm evitado fricções com Je-
rónimo de Sousa e companhia, mesmo 
num contexto de crise sanitária, no mu-
nicípio onde se situa a Quinta da Atalaia, 
a cisão está consumada. 

Há acusações de favorecimento do 
PCP, partido ao qual pertence o presi-
dente da autarquia, Joaquim Santos, e até 
cobranças antecipadas perante a hipótese 
de existirem surtos de Covid-19 num 
concelho que tem 166 mil habitantes. 
Marco Teles Fernandes, vereador e líder 
da concelhia do PS-Seixal, é categórico. 
"A festa não devia ocorrer em moldes 
nenhuns, porque a sua dinâmica impli-
ca controlo. A própria Direção-Geral da 
Saúde [DGS] já assumiu que é difícil até 
aplicar um plano de contingência. A for-
ma como está criada tem muitos espaços 
que impedem esse controlo. E envolve 
muitos excessos e, com os excessos, há 
o relaxamento dos comportamentos", 
adverte, em declarações à VISÃO. 

4 

• 

OVAR 2.0? 

"Se a câmara não tivesse dado o conforto 
do apoio a uma iniciativa privada - e tinha 
de dar porque são da mesma cor política 
-, provavelmente não realizavam a festa. 
A câmara pôs os interesses do partido à 
frente dos interesses da população", ataca o 
socialista, que receia focos de contamina-
ção, tanto no interior do recinto como nas 
zonas contíguas. "Quem é que vai assumir 
as responsabilidades se tivermos uma nova 
Ovar aqui no Seixal? Eu não quero uma 
cerca sanitária, que seria em muito maior 
escala!", dispara Teles Fernandes. 

Localmente, a grande frustração dos 
socialistas reside no facto de não terem o 
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amparo político da direção nacional numa 
nova batalha com o PCP. Fontes ouvidas 
pela VISÃO lamentam até que António 
Costa sacrifique a possibilidade de vencer 
as autárquicas de 2021 no Seixal "a troco" 
da aprovação do Orçamento do Estado do 
próximo ano e de uma convivência pacífica 
com os comunistas, na Assembleia da Re-
pública, e com os sindicatos afetos à CGTP. 

A controvérsia em torno da Festa do 
Avante!, dizem em surdina, é só mais 
um episódio de uma saga que conside-
ram demasiado longa. Segundo apurou a 
VISÃO, a vereação "rosa" chegou mesmo 
a ser aconselhada pelo presidente da Fe-
deração Distrital de Setúbal, o secretário 
de Estado António Mendonça Mendes, a 
abster-se na votação dos apoios munici-
pais à festa. Sem sucesso. 

Teles Fernandes põe água na fervura. 
Garante que não recebeu qualquer "tipo 
de instruções ou diretrizes" de cima e re-
cusa que as posições assumidas no Largo 
do Rato criem obstáculos à oposição diá-
ria no terreno. "Não dificulta nada, o PS 
ainda é um partido livre, ao contrário do 
PCP. Sempre tive liberdade para defender 
os interesses dos munícipes do Seixal. 
Ao contrário do PCP, primeiro defendo 
os interesses da população e depois os 
interesses do partido", assevera. 

A MÁQUINA COMUNISTA 

Se, no plano nacional, o PS tem caucio-
nado o finca-pé do PCP pela via do silên-
cio, na segunda-feira, 31, o presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa, Fernando 
Medina, fez aquela que foi a apologia 
mais veemente da realização da Festa 
do Avante!. Na TVI 24, sublinhou que os 
eventos devem adaptar-se à situação de 
pandemia que se vive no País e realizar-
-se numa lógica de reabertura "gradual", 
respeitando as normas fixadas pela DGS 
(que, no caso da rentrée  comunista, li-
mitou a lotação a 16 563 pessoas). "Faz 
todo o sentido fazer a Festa do Avante!"

 

, 
afirmou o autarca, acrescentando que o 
vírus "veio para ficar" e, como tal, o que 
é preciso fazer é "ir adaptando todas as 
nossas atividades da vida quotidiana à 
situação específica da pandemia". 

João Soares, ex-ministro da Cultura, 
também não vê problemas nesta festa. 
"Tornou-se politicamente correto dizer 
que aquilo é um disparate... Desde que se 
cumpram todas as regras definidas pela 
DGS...", frisa, à VISÃO, antes de elogiar a 
capacidade de organização comunista: 
"Entre todas as organizações, incluindo 
a Igreja Católica, o PCP é a que mais tem 
condições para fazer cumprir as regras." 

À margem dos espinhos que a festa 
do PCP deixa salientes no PS, à direita 
a oposição ao Avante! gera maior sinto-
nia. Rui Rio e Francisco Rodrigues dos 
Santos têm visado o Governo e a DGS, 
e, no Seixal, o PSD tem aproveitado para 
usar a mordacidade que os socialistas 
não podem adotar. Bruno Vasconcelos, 
que chefia a concelhia "laranja", acusa as 
autoridades públicas de "incoerência" 
— recorda a "dualidade de critérios" em 
relação a festas privadas, casamentos, 
batizados e, mesmo, ao encerramento de 

"QUEM VAI ASSUMIR 
AS RESPONSABILIDADES 
SE TIVERMOS UMA 
NOVA OVAR NO SEIXAL? 
NÃO QUERO UMA 
CERCA SANITÁRIA", DIZ 
VEREADOR SOCIALISTA 

bares e discotecas —, mas é mais cáustico 
quando carrega sobre o executivo. "Por 
uma simples aprovação do orçamento, o 
PS fica dependente da extrema-esquer-
da", aponta. Bruno Vasconcelos procura, 
assim, colher os frutos da oposição mais 
aguerrida (com cartazes e resoluções 
entregues na Câmara e na Assembleia 
Municipal), a um ano de eleições para o 
poder local: "O PS aqui está um bocado 
condicionado pelo PS nacional. Nos do-
cumentos que temos apresentado contra 
a realização da festa, vota ao nosso lado, 
mas publicamente não mostra esse repú-
dio porque estão reféns do PCP." 

COMERCIANTES MOBILIZADOS 

Contactada pela VISÃO, fonte oficial da 
Câmara Municipal do Seixal tenta serenar 
os visitantes da festa e a população do 
concelho. Em nome de Joaquim Santos, 
esse interlocutor nota que a autarquia 
"está empenhada em garantir o cum-
primento de todas as condições de se-
gurança e de saúde previstas no plano 
municipal de emergência e de Proteção 
Civil". E não se alonga em mais comen-
tários. No início da semana, enquanto, no 
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Pioneira Maria Carvalho foi 
a primeira comerciante a anunciar 
aos seus clientes que não abriria 
no fim de semana do Avante! 

Queixas de perseguições 
Desde que tornou público que o Rota 
dos Petiscos Terra & Mar estaria fechado 
de 4 a 6 de setembro, Maria Carvalho 
diz que não tem tido descanso. "Está 
a ser muito duro, muito complicado...", 
desabafa, sugerindo que os "ataques" 
são uma resposta de apoiantes 
do PCP. "Conotam-me politicamente 
com a extrema-direita, dizem que sou 
do Chega, vão à página do Rota dos 
Petiscos dizer as maiores barbaridades 
sobre o serviço, os pratos, tudo... 
E, depois, vamos ver os perfis e uma 
senhora é de Nisa, outro senhor é de 
Baião, outro de Coimbra, outro do Porto. 
Acho que não sabem apontar a Amora 
no mapa quanto mais a Rua Cooperativa 
Operária Amorense... [onde se situa 
o restaurante]", ironiza. Já Luís Trindade, 
agente imobiliário que foi compilando 
os nomes dos estabelecimentos que iriam 
estar encerrados, é perentório: "Este 
levantamento popular é sintomático. 
O PCP está a encarar a realização como 
uma vitória. Mostra que tem poder, mas 
é uma teimosia." E já tem a hierarquia 
de culpados: "A quem vai ser entregue a 
fatura desta irresponsabilidade? Marcelo 
Rebelo de Sousa em primeiro, António 
Costa em segundo, PCP em terceiro, DGS 
em quarto." E a autarquia? "A câmara 
é um fantoche do PCP", remata. 

recinto, a preparação seguia a bom ritmo 
(e o acampamento da Atalaia já albergava 
os primeiros convivas, resguardados pelas 
cobertas colocadas pelo partido), cá fora 
a indignação popular não dava sinais de 
amainar. À hora de fecho desta edição, na 
terça-feira, 1, cerca de 50 proprietários de 
estabelecimentos comerciais [ver caixa] 
já tinham feito saber que encerrariam 
durante os três dias da rentrée do PCP. 

Maria Carvalho, responsável pela cozi-

 

nha do restaurante Rota dos Petiscos Terra 
& Mar, a pioneira do movimento, fala em 
"dois mundos distintos": "O Portugal que 
vive em exceção por força da pandemia e, 
depois, o mundo do Avante! No mundo do 
Avante! é impraticável haver restrições de 
dez pessoas por mesa, com distanciamen-

 

to de dois metros; no mundo do Avante! é 
impraticável dizer que só servem bebidas 
alcoólicas a quem estiver a jantar. Isso 
não vai acontecer." E, com algum drama 
à mistura, ustifica a sua opção pelo fecho 
de portas: "Dizerem-me, 15 dias depois, 
que este ou aquele senhor [idoso] que es-

 

teve aqui morreu de Covid-19 porque foi 
infetado no Rota seria algo de que nunca 
me perdoaria." I'l  ooliveira©visao.pt 
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OPINIÃO 

O regresso da luta 
político/partidária 
POR JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS 

1

 No domínio do combate político/ 
partidário, parece que já esta-
mos em tempo de pós-pandemia. 
Quando não estamos. E quando 

acontece mesmo que doravante se 
farão sentir com progressiva inten-
sidade os seus efeitos mais profun-
dos no tecido económico-social e 
na vida das pessoas. Facto é, porém, 
que após um período de responsável 
contenção e visível esforço das forças 
políticas para colaborar na luta con-
tra a Covid-19, como primeiríssima 
prioridade, agora já tal não se verifica. 
Com culpas repartidas e escaramu-
ças em diversos tabuleiros, inclusi-
ve, lamentavelmente, o da própria 
pandemia, situações e casos com ela 
relacionados. 

Neste contex-
to fala-se, às vezes 
como ameaça, de 
uma eventual pró-
xima "crise política". 
Sem se definir bem o 
que ela é ou em que 
consistiria, sendo 
certo que, nos ter-
mos constitucionais 
e legais, até princípio 
de junho de 2021 não 
pode haver eleições, 
mantendo-se o atual 
Governo, no míni-
mo como de gestão. 
E fez bem Marcelo 
em antecipar-se à 
publicação da 2a parte de uma entre-
vista de António Costa — cujo teor me 
parece claro conheceria... — negando 
a possibilidade dessa crise, que ele, 
Costa, sugeria provável ocorrer se não 
conseguir a aprovação do próximo 0E, 
com o acordo estável à esquerda que 
no início da legislatura desconsiderou. 

2

 Caso de flagrante aproveitamen-
to político relacionado com a 
pandemia é o da Festa do Avante. 
E natural e compreensível que 

a seu respeito, autorização ou não 
para se realizar, e em que condições, 
haja posições muito diferentes. Todas 
respeitáveis, se mantidas nos limites 
da razoabilidade e visando defender  

a saúde pública, não apenas obter 
ganhos políticos, com ataques cegos 
ao PCP e/ou ao Governo. E, destas, 
houve bastantes, algumas de agres-
sividade extrema, incompreensível 
quando vinda de quem seria de espe-
rar outra postura. Dou um exemplo: 
Paulo Rangel a escrever no Público 
que aquela Festa é nada menos do 
que "um ato de desrespeito e des-
prezo pelo povo português", do qual 
— título do artigo — António Costa é 
"cúmplice e responsável". 

3

 Deixando isto, temos, de um lado, 
alguns que de facto tratam o PCP 
de forma discriminatória, e, do 
outro, o PCP, na linha do seu pior, 

a falar de uma (ine-
xistente) "gigantesca 
operação reacioná-
ria" contra o partido. 
Quanto ao essencial, 
a autorização da 
Festa era inevitável, 
mesmo em termos 
legais, desde que 
cumpridas normas 
impostas pela DGS, 
que acabaram por 
ultrapassar o previ-
sível na diminuição 
da lotação para 16,5 
mil pessoas. Recor-
de-se que este "caso" 
em boa parte re-
produziu e ampliou 

o da autorização do 12  de Maio, num 
período em que, aliás, as restrições 
eram mais severas. Atacadíssimas, as 
comemorações fizeram-se e não há 
notícia de nenhum dirigente sindical 
ou sindicalista aí ter contraído a Covid. 

As posições neste domínio refletem 
muito a opinião de cada um sobre ser 
mais ou menos perigoso/imperioso re-
gressar à normalidade possível e sobre a 
imposição de certas condutas em nome 
da proteção da saúde pública. Por mim, 
por exemplo, considero inadmissível, de 
uma desumanidade que nenhuma gravi-
dade de risco autoriza (e aqui nem essa 
gravidade parece existir) a decretada 
quarentena para crianças instituciona-
lizadas. II  jcvasconcelos@jornaldetetras.pt 

Após um período 
de responsável 
contenção e visível 
esforço das forças 
políticas para 
colaborar na luta 
contra a Covid-19, 
parece já estarmos 
em tempo de pós-
-pandemia — e não 
estamos 
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