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Portugal conta atualmente com uma população reformada superior a dois milhões, segundo dados da Segurança Social 

PENSÕES DE VELHICE DA SEGURANÇA SOCIAL 

UNIVERSO • DISTRIBUIÇÃO POR FAIX  ETAIIA< 

2 049 696 
Idade média Quantos pensionistas 
de entrada recebem menos 
na reforma que o salário mínimo 

64,3 1 457 205  71% 
©Fonte Ministério da SeguraRça Social 

21 660 157 590 509 886 473 207 363 661 286 010 237 682 

Menos Entre 60 Entre 65 Entre 70 Entre 75 Entre 80 85 anos 
de 60 anos e 64 anos e 69 anos e 74 anos e 79 anos e 84 anos ou mais 

      

SEGURANÇA SOCIAL 

524 mil pensionistas 
têm mais de 80 anos 
EXPRESSIVO =  Grupo etário dos 65 anos aos 69 anos concentra mais de meio milhão de reformados 
CRESCE Número de pensionistas registou subida de 9384 no decorrer do ano passado face a 2018 

RAQUEL OLIVEIRA 

Segurança Social contabi - 
lizava o ano passado cerca 
de 524 mil pensionistas de 

velhice com mais de 80 anos, de 
um universo total de pouco mais 
de dois milhões de beneficiários. 
Cerca de 238 mil tinham mais de 
85 anos, como mostram os da-
dos da Segurança Social divulga - 
dos no portal Pordata. 

A distribuição etária estabele-
cida pela Segurança Social para a 
população reformada evidencia 
que era no grupo dos 65 aos 69 
anos [ver infografal que se con -
centrava o maior número de 
pensionistas o ano passado: mais 
de meio milhão. 

10ME  MÉDIA DOS NOVOS 
PENSIONISTAS EM 2019 
FIXOU-SE NOS 64,3 ANOS 

Já o grupo etário com menos 
pensionistas -- de idade inferior a 
60 anos - registava 21660 bene-
ficiários. Um número reduzido 
face ao universo total considera-
do mas que representa um au-
mento substancial face a 2018, 
que contabilizava 13 mil pessoas. 

A idade legal de reforma fixa - 
va-se, no ano passado, em 66,5 
anos, mas a idade média dos no-
vos pensionistas era inferior: 
64,3 anos, ainda assim superior 
aos 6:3,8 anos de 2018. 

Em termos globais, O numero 
de pensionistas aumentou o ano 
passado 9384 face a 2018, atin-
gindo um total de quase 2,05 mi 
lhões. A análise por idade mostra 
que os grupos a partir dos 70 anos 
registam uma d iminuição no 
número de beneficiários. Na úl - 
tima faixa considerada, com 85 
anos ou mais, o número caiu 
cerca de .38 mil. 

NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇAO EM PAPEL 
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PCP 

"Opção clara" 
do Governo 
dá voto contra 
GO secretário-geral do PCP 
justificou ontem o voto con-
tra o Orçamento Suplemen-
tar por este refletir "uma op-
ção clara pelos interesses do 
grande capital". Na opinião 
de Jerónimo de Sousa, o do-
cumento negligencia os tra-
balhadores em dificuldades, 
ao não dar resposta a proble-
mas como "o pagamento de 
salários, a proibição dos des-
pedimentos" ou o "alarga-
mento da proteção social". 
Jerónimo falava em flhavo 
nas comemorações do cen-
tenário de Mário Sacramen-
to, médico e militante comu-
nista, falecido em1969. 

Jerónimo é o líder comunista 
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Socialistas reuniram a Comissão Nacional do partido pela primeira vez desde que surgiu a pandemia da Covid-19 

Socialistas marcam eleições para as distritais 

COMISSAO NACIONAL DO PS 

Costa deixa recados 
à esquerda e ã direita 
GERINGONÇA O  António Costa quer uma relação partidária estável com o PCP e o Bloco de Esquerda 
CONVERGÊNCIA  O A ideia de um Bloco Central com o PSD não faz parte dos planos dos socialistas 

ANDRESA PEREIRA 

A
pesar de o Orçamento 
Suplementar ter sido 
aprovado na votação final 

global, o secretário-geral do PS 
não gostou da falta de apoio que 
sentiu da geringonça, com o 
Bloco de Esquerdaa abster-se e 
oPCP a votar contra. 
• "Já todos percebemos que à 
esquerda e à direita todos se 
preparam para começar com 
joguinhos políticos. Alguns es-
tão à espera de que a crise nos 
desgaste para a seguir às elei-
ções autárquicas poderem pôr 
em causa a estabilidade. Outros 
vão-nos deixando sozinhos à 
espera que nos juntemos à di-
reita para nos acusarem de go-
vernar à direita", afirmou An-

 

COSTA QUER UM PS FIRME 
E COMO APOIO DE UMA 
GERINGONÇA ESTÁVEL 
tónio Costa enquanto discursa-
va na primeira Comissão Nacio-
nal do PS desde que surgiu a 
pandemia. 

Acusado pelos parceiros da 
esquerda de convergências com 
oPSD, o secretário- geral socia-
lista garantiu que não vai haver 
um Bloco Central. "Que fique já 
claro: connosco não haverá 
Bloco Central, connosco have-
rá a continuidade da política 
que seguimos desde novembro 
de 2015", rematou. 

Os recados pareciam não ter 
fim. António Costa recusou-se 
ainda "a aceitar que a esquerda 
só se consiga entender quando 
está em causa saber se os salá-
rios sobem mais isto ou mais 
aquilo, se vamos investir mais 
nisto ou naquilo em qualquer 
medida do Estado Social, não 
sendo capaz de ter uma visão 
comum para o País".  

13 A Comissão Nacional do PS 
ratificou ontem por uma 
maioria de dois terços a pro-
posta da direção para a reali-

 

§ nação das eleições das federa-
ções distritais do partido nos 

g dias 17 e 18 de julho e os respe-
tivos congressos em 12 e 13 de 

José Luís Carneiro, dirigente do PS setembro. O anúncio foi feito  

pelo secretário-geral adjunto 
do PS, José Luís Carneiro. A 
Comissão Nacional também 
aprovou o relatório e contas 
de 2019 dos socialistas, que 
aponta para uma redução em 
9,1% ou 1,2 milhões de euros 
da dívida do partido à banca e 
a fornecedores. • 
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PRÓXIMO ANO LETIVO 

'1 

Salas de aula  vâo ter novas regras de funcionamento no próximo ano letivo, mas ainda persistem dúvidas sobre as normas anunciadas pelo Governo 

Pais e professores 
questionam modelo 
MATERIAL O  Diretores dizem que voltar ao ensino à distância sem computadores "é urna asneira" 
DESCANSO O  Medidas do Governo deixam docentes sem férias, a organizar o regresso nas escolas 

ANA MARIA RIBEIRO 

A
s medidas anunciadas 
pelo Governo para fazer 
face a um ano letivo sob o 

qual vai pender a ameaça da 
Covid-19 suscitam dúvidas 
tanto aos pais como aos profes-
sores. A Associação Nacional de 
Diretores de Agrupamentos de 
Escolas Públi-
cas (Anclaep) 
considera que 
as questões da 
segurança não 
estão a ser devidamente equa-
cionadas. 

Apesar de o Ministério da 
Educação (ME) ter anunciado a 
redução do número de alunos 
por sala de aula, Filinto Lima diz 
que "28 alunos, para as salas 
portuguesas, é exagerado". 
"Isto implica que haverá, em  

algumas Circunstâncias, alu-
nos, juntos, amenos de um me-
tro de distância", disse, ao CM, 
opresidente da Andaep. 

Segundo Filinto Lima, há ou-
tra questão a resolver: a do ma-
terial. "Aceito que estejam pre-
vistos os três cenários: o do en-
sino presencial, misto e não 

presencial. 
Mas é preciso, 
antes disso, 
que o primei-
ro - mi n istr o 

cumpra o que prometeu: dotar 
os alunos de computadores. Ir 
para casa sem computadores, 
corno aconteceu neste ano, é 
uma asneira", concluiu. 

E enquanto Jorge Ascenção, 
da Confap (Confederação Na-
cional das Associações de Pais) 
diz que, embora válidas, as me-

 

SAIBA MAIS 

2500 
novos professores são uma 
das promessas do Governo para 
onovo ano letivo. Por causa da 
pandemia, as turmas deverão 
ser mais pequenas, asseguran-
do assim o distanciamento so-
cial entre os alunos. 

Ano letivo mais longo 
Com menos férias da Páscoa, 
os alunos vão contar com um 
ano letivo mais longo do que o 
habitual. O primeiro período irá 
de 14 ou 17 de setembro a 18 de 
dezembro; o segundo de 4 de ja-
neiro a 24 de março; e o terceiro 
de 6 de abril a 9, 15 ou 30 de ju-
nho, para os vários níveis. 

didas do ME são, apenas, "indi-
cações genéricas" e que até se-
tembro ninguém pode prever a 
evolução da pandemia, em 
nome dos docentes, Mário No-
gueira, da Fenprof (Federação 
Nacional dos Professores), acha 
que deviam ter sido anunciadas 
mais cedo já que, "com tanta 
exigência", há "professores que 
neste ano não vão ter férias, 
porque vão ter de ficar na esco-
la a organizar o próximo ano". 
"O ministério deverá ser mais 
claro sobre os critérios que as 
escolas poderão adotar e até 
onde poderão ir no reforço de 
professores", disse ainda o res-
ponsável, pedindo mais infor-
mação sobre educação inclusi-
va. (Mais finfo. pág. 51). • 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

ANDAEP CONS IDERA QUE 
28 ALUNOS DE NTRO DE 
UMA SALA É" EXAGERADO" 

COBREIO Página 5
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A ABRIR 

Os rostos 
da TAP 
e da Efacec 

Domingos deAndrade 
Diretor 

Ter esperança no melhor. Esperar o 
pior. Quando se olha para a forma 
como o Estado gere a coisa pública, é 
mesmo uma questão de fé. E esse é 
agora o maior desafio do Governo, de-
pois da nacionalização da Efacec e da 
tomada de controlo da TAP: escolher 
gestores capazes e que não sejam vis-
tos aos olhos dos portugueses como 
militantes encartados para quem era 
preciso encontrar um lugar. 
São casos distintos, é verdade, de di-
mensões e valores diferentes. A Efa-
cec é uma empresa com característi-
cas únicas, exportadora e em risco de 
sucumbir desde o arresto dos bens de 
Isabel dos Santos. O Governo teve de 
intervir para tirar a empresa do sufo-
co. É uma nacionalização transitória, 
mas o Estado não só não sabe o que 
vai encontrar, como o sucesso da re-
privatização depende de quem agora 
a gerir. 
Havia outra saída que não a naciona-
lização? Os defensores do Estado 
minguado entendem que sim, que as 
empresas sem viabilidade não têm 
razão de existir. Não é o caso da Efa-
cec, com mercado, tecnologia e re-
cursos humanos. E o Governo atuou 
em segredo, salvando o que tinha de 
salvar. 
O mesmo princípio se aplica à TAP, 
por uns e por outros. Com uma dife-
rença de uns largos milhares. E esse é 
o ponto que ditará o futuro de Antó-
nio Costa. Ninguém perceberá os mi-
lhares de milhões necessários para 
salvar a empresa, num país onde as 
diferenças sociais são abissais, onde o 
investimento na Saúde é paupérri-
mo, onde infraestruturas básicas 
como a ferrovia são o que se sabe. 
Sobram os custos sociais da reestru-
turação. Os que hoje aplaudem o pri-
meiro-ministro serão amanhã os pri-
meiros a gritar em frente a S. Bento. E 
é por isso que é tão relevante a esco-
lha dos rostos. Vamos acreditar. 
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Viana quer 
travar 
exploração 
de lítio 

Municípios do Alto 
Minho desejam 
preservar serra d'Arga 

AmBlictfrE  O presidente da 
Câmara de Viana do Caste-
lo diz que tudo será feito 
para impedir a exploração 
de lírio na serra d'Arga, su-
blinhando que em causa 
está "uma pérola" ambien-
tal que não pode ser desper-
diçada. 

Na reunião do executivo, 
em resposta a uma pergun-
ta do PSD, José Maria Costa 
(PS) acrescentou que Viana, 
Caminha, Ponte de Lima e 
Cerveira estão a trabalhar 
no processo de classificação 
da serra d'Arga como Área 
de Paisagem Protegida, na-
quele que poderá ser um 
triunfo decisivo para travar 
a exploração de lítio. "Tudo 
faremos para impedir a ex-
ploração. A serra d'Arga é 
uma pérola que não pode-
mos desperdiçar com explo-
rações mineiras", subli-
nhou o autarca. 

José Maria Costa vincou a 
intenção da região de trans-
formar aquela serra num 
"santuário ambiental", ren-
tabilizando-a através de 
uma aposta no turismo da 
natureza. Por isso, e com a 
ajuda de uma equipa técni-
ca, os municípios estão a 
preparar o processo para o 
avanço do pedido da classifi-
cação como Área de Paisa-
gem Protegida. 

José Maria Costa adiantou 
ainda que os municípios 
dispõem de informação de 
que a qualidade do lítio e da 
matéria-prima da serra d'Ar-
ga "não é relevante". "Mais 
uma razão para podermos 
ter outro tipo de aproveita-
mento, na área ambiental e 
na valorização de um recur-
so turístico sustentável", 
disse ainda. 

Na semana passada, o se-
cretário de Estado da Ener-
gia disse à Lusa que a lei que 
regulamenta as regras am-
bientais em sede de prospe-
ção de lítio está "pronta".• 
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O secretário-geral do PS defendeu 

ontem que Portugal precisa de esta-

bilidade e criticou “joguinhos políti-

cos” à esquerda e à direita dos socia-

Costa diz que PS não aproveitará 
sondagens para abrir crise política  
e que o país precisa de estabilidade

listas. António Costa falou na aber-

tura da reunião da comissão nacional 

do PS, num discurso em que advertiu 

que “a guerra contra a pandemia da 

covid-19 não está ganha” e conside-

rou que “este não é o momento para 

calculismos e tacticismos”. 

Numa alusão ao que se passou ao 

longo das negociações do Orçamento 

Suplementar para 2020, o secretário-

geral do PS criticou “os joguinhos 

políticos à esquerda e à direita” do 

seu partido e disse  que os socialistas 

temos de manter uma grande disci-

plina”, referiu o secretário-geral  

do PS. 

António  Costa a rmou que a pan-

demia pôs à vista problemas nos sec-

tores da habitação, do emprego e dos 

transportes públicos e que não é pos-

sível viver “numa sociedade com o 

grau de precariedade que se foi insta-

lando na sociedade portuguesa”, 

acrescentado que é necessário uma 

resposta para esta realidade.  

PÚBLICO/Lusa

Partido Socialista

António Costa deixou 
mensagem aos parceiros à 
esquerda: “Connosco não 
haverá Bloco Central”

“não irão aproveitar as boas sonda-

gens para abrir uma crise política”. 

No plano estratégico, António Cos-

ta procurou deixar uma mensagem 

clara destinada aos parceiros à sua 

esquerda no Parlamento: “Connosco 

não haverá Bloco Central” (PS-PSD). 

Disse ainda que é necessário con-

tinuar a reavivar a economia sem 

descurar os esforços para controlar 

a pandemia. “Ela vai continuar a ser 

uma ameaça até haver vacina ou 

tratamento. Isso signi ca que todos 

Página 8



A9

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,00 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 87387807 05-07-2020

O Algarve não é a única região preo-

cupada com as consequências da 

exclusão de Portugal da lista britâ-

nica dos países de baixo risco em 

relação à covid-19. O Douro também 

encara essa decisão com preocupa-

ção, dado que pode agravar a que-

bra das vendas no mercado interno, 

que no primeiro semestre terão ron-

dado os 15% em volume e 16% em 

facturação.  

“Não foi uma boa notícia para nós”, 

comenta Rui Soares, presidente da 

ProDouro, uma associação de viticul-

tores pro ssionais com 90 associados 

que representam 1100 viticultores e 

cinco mil hectares de vinha (cerca de 

12% da área apta a receber denomi-

nação de origem). 

“É um risco acrescido para nós. Não 

tanto em termos de visitas, porque o 

turista britânico procura mais a praia 

do que o Douro no Verão, mas sim em 

termos de consumo de vinho no país”, 

continua. Portugal é o principal clien-

te dos vinhos do Douro, representan-

do 37,3% do volume (litros) e 35,5% 

das vendas totais (em euros). 

Na última década, este peso cres-

ceu ano a ano, tanto em volume como 

em facturação. Em 2010, o mercado 

nacional valia 27,9% em volume e 

25,6% em valor. “Se houver menos 

turistas britânicos, que é a conse-

quência que todos esperamos, have-

rá menos consumo.” 

Para António Saraiva, presidente 

da Associação das Empresas de Vinho 

do Porto, este “golpe” do turismo bri-

tânico “é terrível”. “É muito mau para 

nós, não só pelo peso que o Reino 

Unido tem na nossa indústria turísti-

ca, como também pelo impacto nega-

tivo que pode ter junto de outros 

mercados”, sublinha, em declarações 

ao PÚBLICO. 

Apesar de em 2019 ter vendido 

menos litros globalmente face ao ano 

precedente, a facturação até 

subiu uns 2,5%, porque o preço 

Produtores de vinho do Porto vão 
reunir-se na próxima semana com a 
ministra da Agricultura. Exigem 
descativação de 10,3 milhões de euros 
pagos pela região

Os agentes económicos do 
vinho do Porto  querem 
autorização para produzir mais 
e criar uma reserva a distribuir 
ao longo de dez anos  

médio por litro também aumentou 

(de 4,61 euros em 2018 para 4,8 euros 

por litro em 2019). Segundo dados 

o ciais, a região facturou quase 569,4 

milhões de euros, dos quais 66,3% 

devem-se ao vinho do Porto. 

Janeiro e Fevereiro de 2020 man-

tiveram um desempenho positivo, 

mas a história mudou com a pande-

mia a partir de Março, descreve 

António Saraiva, cuja associação diz 

representar 93% das vendas de vinho 

do Porto. 

“Em Março e Abril, já registámos 

um decréscimo, embora menos acen-

tuado no mercado da exportação, 

porque ainda havia encomendas em 

carteira que foram entregues, mas 

em Maio a situação piorou. Pode ter 

havido agora uma ligeira recuperação 

em Junho, mas os dados acumulados 

até Maio apontam para uma quebra 

de 15% em volume e 16% em factura-

ção. Já temos os dados de Junho do 

mercado internacional, mas faltam os 

do mercado nacional. Admito que as 

quebras acumuladas se mantenham 

ao mesmo nível”, refere. 

É neste cenário de preocupações 

acrescidas, quando faltam dois meses 

para o tempo das vindimas, que a 

região retoma amanhã o inquérito 

aos produtores e empresas para a 

xação do volume de vinho do Porto 

a produzir (o chamado “benefício”). 

Numa lógica pura de mercado (que 

nem toda a gente aconselha), menor 

procura levaria a menor oferta e, por-

tanto, a um corte na produção. Só 

que esse desfecho traduzir-se-á num 

corte de rendimento para muitos dos 

cerca de 20 mil viticultores durienses. 

E, por isso, em Maio, a região já vivia 

em sobressalto. 

O Conselho Interpro ssional (CI), 

que reúne produtores e comerciali-

zadores, reúne-se no próximo dia 23 

de Junho, para xar quanto vinho do 

Porto será produzido nestas condi-

ções. Em 2019, foram 108 mil pipas. 

É quase certo que haverá um corte na 

produção autorizada, mas num ali-

nhamento de vontades que nem sem-

pre acontece entre produtores e 

mas que seria cativada de imediato e 

introduzida de forma faseada no mer-

cado, ao longo de um período de dez 

anos, à medida que as condições de 

mercado normalizem e a procura o 

justi que. 

“Não é nada de novo. Já se fez em 

1945, no m da II Grande Guerra, e 

em 1974, no ano da Revolução de 

Abril”, aponta Rui Soares. “É uma 

solução consensual e bem construí-

da. Temos outros exemplos, na 

região de Champanhe, por exemplo, 

e que pode minimizar os problemas 

que vão existir no Douro”, avalia 

António Saraiva. “Nós, empresas, 

estamos dispostas a comprar uma 

aguardente de que não precisamos, 

e uvas, de que também não precisa-

Vinho
Victor Ferreira

Turismo inglês preocupa Douro, 
que vê vendas de vinho a recuar 15%

comercializadores, aquele órgão pari-

tário, presidido pelo presidente do 

Instituto dos Vinhos do Douro e do 

Porto (IVDP), Gilberto Igrejas, já deli-

neou estratégias para minimizar o 

impacto da pandemia sobre a quebra 

de rendimentos na região. 

A medida fundamental dessa solu-

ção passa por autorizar uma produ-

ção acrescida, que caria guardada. 

O dirigente da ProDouro chama-lhe 

uma “reserva de bloqueio”, os repre-

sentantes da AEVP e da Federação 

Renovação Douro (FRD)/Casa do 

Douro, chamam-lhe “reserva qualita-

tiva”. São nomes diferentes para a 

mesma coisa: um acréscimo de pro-

dução, para mitigar perdas de rendi-

mento por via do corte no benefício, 

10,3 
milhões de taxas pagas   
é quanto os produtores  
e comercializadores de vinho  
do Porto reclamam que o 
Governo devolva à região
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“Não estamos a pedir que nos dêem 

dinheiro, estamos a pedir que devol-

vam o que é do Douro”, argumenta 

António Lencastre, dirigente da FRD/

Casa do Douro. E não se trata sequer 

de dar apoios a fundo perdido, por-

que a parte desses 10,3 milhões que 

seriam gastos com a reserva acaba-

riam por ser devolvidos quando esse 

vinho chegasse ao mercado, sublinha 

por seu lado António Saraiva. 

Porém, até agora, nem dinheiro, 

nem resposta. O que há, segundo o 

PÚBLICO apurou, é uma reunião 

agendada com a ministra da Agricul-

tura, para a próxima quarta-feira, 

onde o plano de ajuda às portas da 

próxima vindima será debatido.  

Com produtores e comercializado- voferreira@publico.pt

res do mesmo lado, só o presidente 

do IVDP não manifestou apoio a este 

plano, que inclui outras medidas além 

da reserva. Contactado pelo PÚBLI-

CO, Gilberto Igrejas disse que não 

quer falar. O PÚBLICO tentou tam-

bém entrar em contacto com o gabi-

nete da ministra Maria do Céu Albu-

querque, mas sem sucesso. 

O CI tinha dado ao governo um pra-

zo que terminava sexta-feira. A mar-

cação da reunião, inicialmente pro-

posta para 30 de Junho, “já é alguma 

coisa”, considera António Saraiva, 

que não compreende a posição do 

presidente do IVDP. 

Destilação sem consenso 
Onde não há consenso na região é 

sobre a chamada destilação de crise, 

que é outra das medidas propostas, 

e sobre a qual a ministra já aprovou 

um apoio, através de portaria publi-

cada a 19 de Junho, e que também 

prevê um apoio nanceiro à armaze-

nagem. 

Porém, a ProDouro é uma das vozes 

dissonante, porque entende que “não 

é uma solução estrutural” e preferia 

ver maior apoio à armazenagem. “O 

que há nas adegas são vinhos das últi-

mas colheitas, que são de excepcional 

qualidade. Duvido que haja muita 

gente interessada em destilar este 

vinho para produção de álcool para 

ns industriais, ao preço proposto de 

40 cêntimos por litro, porque isso não 

faz sentido e é desvalorizar produto”, 

contrapõe Rui Soares. 

Para os membros do CI, a destila-

ção de crise parece fazer sentido, 

como transparece do documento 

divulgado a 19 de Junho, com a toma-

da de posição desse órgão. Um 

senão: defendem “a majoração da 

destilação de crise”, já que os 0,40 

euros por litro (pagos ao destilador) 

poderão não chegar para pagar os 

custos do produtor. Por isso, insis-

tem, o Governo deve descativar os 

tais 10,3 milhões, de taxas cobradas 

“sem contrapartida para a região”. 

“Não é admissível que todos os sec-

tores da economia estejam a ser con-

templados com a atenção do Gover-

no e que a região demarcada do 

Douro (...) esteja mais uma vez a ser 

esquecida.” 

Enquanto a região caminha para 

uma vindima que se vai revestir de 

cuidados especiais devido à covid-19, 

a bola ca do lado do Governo.  

mos, para fazer uma reserva que 

cará bloqueada e de que não preci-

samos nesta altura”, explica. Porém, 

a que preço? “Essa é que é a ques-

tão”, admite. 

“O preço do vinho do Porto é só 

um. Não há cartelização e preços de

nidos, mas o preço de mercado para 

as uvas normais, digamos assim, será 

o preço das uvas destinadas à tal 

reserva qualitativa”, responde Antó-

nio Saraiva. 

Ministra recebe dirigentes 
O nó górdio desta solução é o seu 

nanciamento. O CI reclama do 

Governo a devolução de 10,3 

milhões de euros que a região pagou 

em taxas. 
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Especialistas estimam que o 
país já tem pelo menos oito 
milhões de infectados pelo 
coronavírus p21

Plano nacional sofreu com a 
pandemia mas mantém 
objectivos de educar e 
desmisti car o suicídio p12/13

Dos bons resultados do PS, à 
recuperação do PSD ou à 
crise do CDS, o PÚBLICO fez 
a ronda pelos partidos p10

Brasil pode 
chegar aos   
110 mil mortos  
até Agosto

Suicídio não é 
romântico nem 
inevitável. É 
preciso prevenir

Contas dos 
partidos  
entre o lucro  
e a contenção
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Europa premeia poluidores  
com 137 mil milhões em isenções 
Este é o valor anual de isenções scais ao petróleo, gás e carvão ou de licenças gratuitas de emissões de CO2 
atribuídos por países europeus, comprometendo as metas ambientais. Em Portugal serão 867,5 milhões P2

Municípios sem covid-19  
A cerca invisível que  
não deixou o vírus entrar 
em Mondim de Basto  
Destaque, 2 a 4 

 

Alentejo quase incólume 
receia turismo nacional 
Local, 16/17

ISNN-0872-1548

Crise no Douro  
Falta de turistas  
agrava quebra  
nas vendas  
de vinho  
Economia, 18/19
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Até já

A seguir
Última reunião de Mário Centeno à frente do Eurogrupo

A demissão de Mário Centeno 
como ministro das Finanças era 
daquelas notícias que só estavam 
mesmo à espera do facto em si. 
Muito antes da saída de um dos 
mais populares ministros dos 
Governos de António Costa, 
sucederam-se os episódios que 
faziam antever este desfecho — 
parecia uma inevitabilidade, 
ainda que à procura de um 
timing certo para acontecer. Era, 
no entanto, uma inevitabilidade 
com um calendário definido. Se, 
no final da anterior legislatura, 
Centeno ainda conseguia 
disfarçar algum entusiasmo pela 
permanência como responsável 
pela pasta das Finanças, no 
início desta legislatura essa 

máscara foi caindo à medida que 
se aproximava o final do 
mandato de Carlos Costa como 
governador do Banco de 
Portugal (7 de Julho). Até que o 
caso da transferência dos 850 
milhões de euros para o Novo 
Banco acabou por se 
transformar na faísca perfeita 
para demonstrações públicas de 
fricção, desencontro… — uma 
espécie de justificação para a 
saída do Governo. Na sexta-feira, 
dia 9, Mário Centeno preside à 
sua última reunião no 
Eurogrupo. Entretanto, o 
primeiro-ministro já formalizou 
a nomeação de Centeno para 
governador do BdP. Um 
calendário perfeito. S.B.G. 
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A culpada é ela!

O Tigre de Papel  
Fernando SobralA

 Sra. Marta Temido é a 

candidata o cial a Maria 

Antonieta destes tempos de 

pandemia. Não tentou comer 

pães nem distribuir brioches. 

Mas é o bode expiatório 

perfeito. A Corte tem de sacri car alguém 

para que tudo se mantenha igual. A 

guilhotina está já a ser montada por uma 

requintada equipa. A que costuma ser 

e caz em apontar o dedo para o lado para 

continuar a sua ascensão. Para o efeito 

desejado ser perfeito e permitir uma série 

da Net ix, o molho de tomate usado para 

ngir sangue deve ser isento de IRS e IRC, 

tal como a fase nal da Liga dos Campeões. 

Segundo parece, a culpa de nem tudo estar 

a correr como no paraíso ccionado há uns 

tempos é da Sra. Marta Temido e da Sra. 

Graça Freitas. O Sr. António Costa deu o 

mote quando humilhou a ministra da 

Saúde numa reunião típica de um 

conclave. E, como acontece nos países 

onde as ideias são substituídas por 

câmaras de eco, o Sr. Fernando Medina 

trouxe um funil disfarçado de megafone. 

No seu espaço de “comentário” na TVI, 

clamou que este “é um problema de 

qualidade das che as no terreno e de 

quantidade de exército disponível”. E se 

não conseguirem pôr as coisas sob 

controlo “essas che as têm de ser 

reavaliadas”. 

Para o Sr. Medina, a porta da serventia é 

a solução do problema. Dissolve-se a Sra. 

Temido, tritura-se a Sra. Freitas e, talvez, 

se remova o Sr. Duarte Cordeiro. Com isso, 

Portugal renasce. Nada que surpreenda. A 

política dos tempos pós-covid-19 será igual, 

ou pior, do que as anteriores. Esquece-se, 

claro, que há uns meses a Sra. Temido 

tentou, em vão, ser ouvida pelo Sr. Mário 

Centeno para que este disponibilizasse 

verbas para poder cumprir compromissos 

mínimos com o SNS. O Sr. Centeno, com as 

patrióticas cativações, tornou-se o herói do 

superavit e acabou promovido a 

governador do Banco de Portugal. A Sra. 

Temido teve de se contentar em comandar 

um exército descalço. O general que lidera 

a CML e a Área Metropolitana de Lisboa 

usou o truque do costume. Esteve calado, a 

tirar fotogra as com uma botija de gás e a 

receber equipamento oferecido por 

outrem. Descobriu agora razões para 

deixar de estar afónico. 

Independentemente dos erros do 

Ministério da Saúde e da DGS, a Sra. 

Temido e a Sra. Freitas deram a cara todos 

os dias. Mas as contas far-se-ão mais tarde. 

A gestão política da crise da covid-19 

parece-se com O Crime no Expresso do 

Oriente, de Agatha Christie. Ao longo do 

livro, todas as personagens estão ligadas ao 

assassínio. Na nossa realidade também 

ninguém pode atirar culpas para cima do 

casaco dos outros. Uns por acção, alguns 

por inacção e outros por distracção, 

tiveram algo que ver com a tempestade 

que nos assola. Por isso, este tempo de 

facas curtas só deixa mal quem quer fazer 

de amolador. Pressionado pela crise do 

turismo — alimento quase único deste país 

devido a uma estratégia errada ditada por 

interesses particulares — e pelo que aí vem, 

Portugal precisa de ideias incisivas e não 

de políticos assim. Se tal não acontecer, as 

suas facas curtas nada valerão contra as 

facas longas dos mercados, da sociedade 

revoltada ou das marchas do Sr. Ventura. E 

Portugal pode acordar a sonhar com os 

fantasmas dos anos 1930. Portugal pareceu 

forte. Mas continua frágil como cristal. 

Mais à frente se verá quem será capaz de 

recuperar a identidade perdida do nosso 

país. Se o Sr. António Costa, se o Sr. Rui 

Rio, se outro qualquer. O cabo das 

Tormentas está defronte de nós e não é 

Popeye quem quer. Os espinafres estão 

caros. Devolver a vida a Portugal não será 

uma obra fácil. Especialmente se se 

continuar a pensar que a política será 

igual, feita apenas de golpes palacianos, de 

negócios e compadrios, de interesses 

pessoais que se sobrepõem aos do Estado e 

da nação. O Sr. Francis Fukuyama já se 

tinha equivocado quando, em 1992, 

decretou “o m da História”. A vacina não 

vai tornar tudo igual ao que era. O mundo 

avança em círculos e, às vezes, retrocede 

sem avisar. O esquema global em que 

assentava este modelo económico e 

político ruiu. Outras respostas serão 

necessárias, como já se viu nas eleições 

municipais francesas. Numa das mais 

estimulantes entrevistas que li nos últimos 

meses, a dada por Chullage a Mário Lopes, 

neste jornal, aquele dizia: “Há um caminho 

tecnológico que nos quer transformar em 

Deus e um pensar económico que quer 

massacrar as outras espécies em prol da 

nossa. É o caminho que seguimos até agora 

e que não serve.” O problema é que alguns 

ainda acham que a política só tem que ver 

com a sua realidade. E ela é uma realidade 

paralela. 

Jornalista e escritor

O símbolo da TAP 
Já não restam muitos símbolos de Portugal no mundo. A Cimpor, a PT e o BES foram 
obliterados por interesses diferentes e, muitos deles, mesquinhos. Temos um Estado sem 
braços armados na economia, ao contrário de Espanha ou Itália, que têm bancos e 
empresas globais que, mesmo privados, actuam estrategicamente. A língua portuguesa 
foi tratada como um empecilho e trocada por interesses económicos. Resta-nos pouco. 
Meia dúzia de empresas, as Forças Armadas e os clubes de futebol. Um desses símbolos é 
TAP. Pouco importa se é pública ou privada, é fundamental para quem está num cantinho 
da Europa e necessita de estar ligado ao Velho Continente, África e Américas. E não 
dependente dos humores da Ryanair, EasyJet, entre outras. Depois da privatização feita às 
escondidas e de uma nacionalização envergonhada que por aí vem, só há uma coisa 
importante: que a TAP sobreviva. Porque está acima das leis de mercado. Resta, porém, 
uma dúvida: porque é que na TAP, no Novo Banco e em muitas PPP há sempre uma cláusula 
gravosa para Estado e contribuintes? Quem faz estes contratos? Pai incógnito?
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O universo dos pensionistas por velhice em Portugal ascende atualmente a cerca de 2,5 milhões 

SEGURANÇA SOCIAL 

1,4 milhões de pensões 
abaixo do salário mínimo 
UNIVERSO Dados de 2019 mostram que mais de 70% dos pensionistas recebem menos de 600 
euros INVALIDEZ Dos cerca de 188 mil reformados devido à saúde, apenas 31 mil recebem acima 
RAQUEL OLIVEIRA 

ais de 70%. dos pensio-

 

nistas cia Segurança So-

 

cial recebiam o ano 
passado um valor inferior ao 
salário mínimo nacional. São 
mais de 1,4 milhões de pessoas, 
de acordo com dados dos mi-
nistérios cia Segurança Social e 
das Finanças, divulgados ago-
ra pelo portal Pordata. 

A Segurança Social contabiliza-
va um total de 1 457205 pensio-
nistas com pensões inferiores ao 
salário mínimo nacional - que se 
fixava o ano passado em 600 eu - 
ros mais 30 mil cio que em 2018. 
Ou seja, apenas 29`Y., dos cerca de 
dois milhões dcopensionistas da 
Segurança Social recebiam mais 
que o salário mínimo nacional. 

Ainda assim, as estatísticas 
mostram que o número de pen-
sionistas a receberem mais que o 
salário mínimo tem vindo a au-
mentar. Em 2002, o ano em que 

PORTUGAL  CONTA COM 
2,5 MILHÕES DE PENSÕES 
ATRIBUÍDAS POR VELHICE 

se registou o valor mais baixo 
desde o início do século, apenas 
159. recebiam acima do salário 
mínimo, que aumentou substan 
cialmen te nos últimos anos. 

No que diz respeito às pensões 
de invalidez, o universo dos 
que recebem menos cio que o 
salário é de 83,5%, segundo os 
dados oficiais. De um total de 
187 890 pensionistas, apenas 31 
mil recebiam o ano passado 
um valor superior ao salário 
mínimo nacional. -

 

O universo de pensionistas de 
velhice em Portugal aproxima-
-se dos 2,5 milhões, entre a Segu-
rança Social e a Caixa Geral de 
Aposentação (CGA). o 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

Idade legal da reforma no ano pas-
sado foi de 66 anos e cinco meses  

13 A idade média dos novos 
reformados subiu, o ano 
passado, de 63,8 para 64,3 
anos, segundo dados do Mi-
nistério da Segurança Social, 
ovalor mais elevado desde o 
início do século. Trata-se da 
mesma idade média com que 
os funcionários públicos se 
reformaram o ano passado, 
oque traduz um alinhamen-
to entre os dois regimes. 

Os homens reformaram-se 
em média aos 64 anos, ou 
seja, mais cedo do que as 
mulheres, cuja média é de 
64,7 anos, ainda segundo a 
informação publicada pelo 
portal Pordata. A idade le-
gal da reforma fixava-se, o 
ano passado, em 66 anos e 
cinco meses, fruto do au-
mento da esperança de vicia 
dos portugueses.. 

Idade média de reforma sobe para 64,3 
alinhando com os funcionários públicos 

CONIM 
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• 

Parlamento 
aprovou on-
tem, em vota-
ção final glo-
bal, o primeiro, 
orçamento 
suplementar 
de António 
Costa 

fx 

ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

PORMENORES 

Manuais escolares 
Suspensão da devolução dos 
manuais escolares entregues 
no ano letivo de 2019-2020, 
proposta pelo CDS, para ajudar 
na recuperação dos alunos. 

Apoio extra alargado 
O novo apoio aos trabalhadores 
informais, de 438,81€, pode ser 
substituído, por proposta do 
PS, pelo subsídio anteriormente 
aprovado, de 219,41€. 

7 milhões para bombeiros 
Aprovada proposta do PCP que 
reforça os bombeiros com um 
apoio extra de 7 milhões para 
ajudar nas despesas feitas no 
âmbito do combate à Covid-19. 

Costa pisca olho a PCP 
depois da ajuda de Rio 
APROVADO O  Retificativo passa graças à abstenção de PSD, BE e PAN. PS foi o único a votar a favor 
SALOMÉ PINTO 

primeiro Orçamento Su 
elementar de António 
Costa foi aprovado ontem, 

graças à abstenção cio PSD, voto 
que BE e PAN também seguiram, 
apesar cia primeira rejeição cio 
PCP e do PEV em cinco anos. 
CDS, Chega e IL mantiveram o 
voto contra. Só o PS foi favorável. 

Se este é um orçamento de blo-
co central, Costa nega categori  

camente: "Não, todos gostaria -
mos que Os apoios pudessem ser 
maiores, mas este é um orça-
mento muito 
equilibrado." 
Quanto ao 
voto contra 
do PCP, Costa 
considera que "foi a exceção que 
confirma a regra". 

C) presidente do PSD, Rui Rio, 
também desvalorizou a aproai -  

mação ao PS, afirmando que 
deu "a mão ao País, não ao Go-
verno". "Votar contra este or-

çamento não 
faz sentido a 
não ser por 
questões de 
ordem tático-

-partidária", acrescentou. En 
tendimento diferente tem o 
PCP que, através cio seu líder 
parlamentar, João Oliveira, cri-

  

ticou a "convergência entre PS 
e PSD". 

No fim, e para não perder o 
tradicional parceiro à esquerda, 
Costa desafiou o PCP a retomar 
as negociações para o Orça-
mento de 2021: "Gostaríamos 
que pudesse ser reconstruída 
com uma renovada estabilida -
de no horizonte da legislatura a 
relação que temos mantido 
desde 2015". 

PMEIRO-MI NISTRO  DIZ 
QUE ESTE ORÇ AMENTO 
NÃO É DE BLO CO CENTRAL 
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• 

••• 

br 77-" , • 

JOÃO LOURENÇO FALA 
EM COOPERAÇÃO 
[3 O presidente de Angola, 
João Lourenço, disse ontem 
que a nacionalização da Efa-
cec está "de alguma forma 
relacionada com o trabalho 
que vem sendo feito entre a 
Justiça angolana e a Justiça 
portuguesa". Questionado 
sobre se defenderá Isabel 
dos Santos se os seus inte-
resses forem atacados, disse 
que os "Estados defendem 
sempre a Justiça". • 

chão Lourenço 

efacec 
Isabel dos Santos comprou a Efacec, em 
2015, por 195 milhões de euros, dos quais 120 mi-
lhões de euros foram financiados por um sindica-
to de cinco bancos portugueses 

PORMENORES 

Decisão definitiva 
O Sindicato das Indústrias 
Transformadoras quer que o 
Governo nacionalize definitiva-
mente a Efacec, e acabe com o 
layoff dos trabalhadores, que 
dura há três meses. 

Embaixador acompanha 
O embaixador português em An-
gola, Pessoa e Costa destacou a 
importância da nacionalização 
da Efacec e prometeu acompa-
nhar o caso com as autoridades 
angolanas, que têm processos 
contra Isabel dos Santos. 

Apreciação parlamentar 
PCP pediu a apreciação parla-
mentar do diploma que naciona-

 

liza a Efacec, mas por nele • 
constar a intenção de reprivati-
zação. Para o PCP a nacionali-
zação deveria ser definitiva. 

Negócio dos diamantes 

Angola prejudicada 
em 4,3 mil milhões 
com De Grisogno 

O negócio de venda de dia-
mantes da empresa De Gri-
sogno de Isabel dos Santos e 
do marido Sindika Dokolo, 
em parceira com a empresa 
pública angolana Sodiam, 
prejudicou Angola em 4,3 mil 
milhões de euros refere o Tri-
bunal Provincial de Luanda. • 

PORT01 NEGÓCIO RUINOSO 

n  presidente da Associação Comercial do 
Porto, Nuno. Botelho, disse ontem que o 

negócio da TAP é "ruinoso para Portugal" e 
compara as injeções financeiras necessá-
rias na companhia aérea aos casos "BPN, 
BES ou Caixa", temendo estar perante "mais 
um Novo Banco". ATUA 

EMPRESAS 
SALVAS 

CRISE 

     

       

 

Isabel em ri 
receber ind 

  

o de não 

  

     

      

      

  

mnizaçao 

 

   

    

DADO O Isabel dos Santos poderá perder 
todo o investimento na Efacec, devido à 
nacionalização. Verba poderá ir para os 
bancos credores ou para o Estado angolano  

CASO O Apropriação do património da 
empresária pelo Estado faz cair o arresto 
judicial da participação na Efacec, que fora 
pedida pela Justiça de Angola 

ANTÓNIO SÉRGIO AZENHA/ 
/MIGUEL ALEXANDRE GANHÃO 

I

sabei dos Santos corre sérios 
riscos de não receber qual-
quer indemnização do Estado 

pela nacionalização da sua parti-
cipação de 71, 73% na Efacec. 
Quando o Estado pagar essa in-
demnização, o mais provável é 
que o. dinheiro seja colocado à 
ordem do Tribunal Central de 
Instrução Criminal, que depois o 
entregará a quem provar per-
tencer-lhe. Os destinatários 
mais prováveis serão os bancos 
que financiaram a compra da 
Efacec, por terem um penhor fi-
nanceiro sobre as ações da em-
presa, o Estado angolano ou o 
próprio Estado português, que 
têm ambos em curso investiga-
ções criminais aos negócios da 
empresária angolana. 

O decreto-lei da nacionalização 
da participação de Isabel dos 
Santos na Efacec foi publicado 

DINHEIRO DEVERÁ SER 
COLOCADO À ORDEM 
DO TRIBUNAL CRIMINAL 

ontem em Diário da República. 
Define quem tem direito a rece-
ber a indemnização do Estado: a 
Winterfell 2, sociedade da em-
presária angolana que detém a 
participação na Efacec, ou os 
"eventuais titulares de ónus ou 
encargos constituídos sobre a 
mesma". 

A pedido de Angola, o juiz de 
instrução criminal Carlos Ale-
xandre arrestou, em março últi-
mo, a participação de Isabel dos 

Santos na Efacec. A participação 
da empresária angolana na Efa-
cec foi também arrestada no âm-
bito da investigação do Ministé-
rio Público português à aquisição 
da empresa em 2015. 

Com a nacionalização dessa 
participação, os dois arrestos caí-
ram. Por esse motivo, os bancos 

JUSTIÇA TEM EM CURSO 
UMA INVESTIGAÇÃO 
À EMPRESÁRIA ANGOLANA 

que financiaram Isabel dos San-
tos na compra da Efacec, num 
total de 120 milhões de euros, 
surgem como os principais po-
tenciais destinatários da indem-
nização que o Estado irá pagar 
pela nacionalização daparticipa-
ção da empresária angolana na 
Efacec. BCP, CGD, BPI, Novo 
Banco e Montepio Geral finan-
ciaram esse negócio. • 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

connpo 
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"1. 

O Grupo TAP tem cerca de 12 mil trabalhadores e a empresa é mais competitiva nas ligações intercontinentais 

"Ministro deixa alerta 
sobre dificuldades 
e incerteza no futuro 
G O ministro das Infraes - 
truturas já alertou que na 
TAP "o futuro é incerto"e'a 
situação vai ser politica-
mente difícil. Na noite dd 
anúncio do acordo com os 
acionistas privados da 
TAP, Pedro Nuno Santos 
admitiu as dificuldades fu-
turas, mas frisou também 
que a queda da TAP teria 
"um impacto direto e pro-
fundo na economia e no 
emprego". e 

Pedro Nuno Santos, ministro 
das Infraestruturas e Habitação 

dos sabem que, para haver agora 
esse financiamento Ido Estado I, 
a reestruturação vai ter de exis - 
tir, implicando seguramente 
urna diminuição cio número de 

REDUÇÃO DA EMPRESA 
ACIMA DE 20% COLOCA 
EM CAUSA O SEU FUTURO 
rotas cia TAP, uma diminuição 
do número de aviões da TAP, o 
que necessariamente terá con-
sequências sobre o emprego da 
TAP", afirmou António Costa 
aos jornalistas, na Assembleia da 

República, após a aprovação da 
proposta cio Orçamento Suple-
mentar para 2020. 

C) plano de reestruturação da 
TAP tem de ser aprovado até ao 
final deste ano. AO que o CM 
apurou, uma redução da capaci-
dade operacional da TAP supe-
rior a 20% poderá colocar em 
causa a competitividade da 
companhia aérea no mercado 
internacional. O grupo TAP tem 
cerca de 12 mil trabalhadores. 

A competitividade da TAP está 
concentrada nas ligações aéreas 
intercontinentais. o 

COMPRAS MILIONÁRIAS 
A ENTIDADES NACIONAIS 
a O Governo considera a 
TAP uma empresa estratégi-
ca. Desde logo, por ano, a 
companhia faz compras de 
produtos a empresas portu-
guegas no valor de 1,3 mil 
milhões de euros. A empresa 
contribuiu ainda com mais 
de dois mil milhões de euros 
para as exportações nacio-
nais. E é um contribuinte re-
levante em impostos. 

• 

PEDROSA 1 SEMPRE PARTE DA SOLUÇÃO 

O O presidente da Barraqueiro e também 
acionista privado da TAP, Humberto Pe-

drosa, considera que a não nacionalização da 
companhia aérea portuguesa é um caminho 
"bom para a empresa e para o País". Pedrosa 
acrescentou ainda que fará "sempre parte da 
solução da TAP". 

EFACEC 1 PROXIMIDADE 

"EM TODOS OS MOMENTOS O 

ESTADO PORTUGUÊS MANTÉM 

RELAÇÕES PRÓXIMAS COM O 

ESTADO ANGOLANO", DIZ 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA A 

PROPÓSITO DA EFACEC. 

VENDA 1 NEELEMAN COM 55 MILHÕES 

D avid Neeleman recebeu 55 milhões de euros 
para sair da estrutura acionista da TAP. As 

negociações entre o empresário norte-americano 
e o Governo duraram mais de um mês. O acordo en-
tre as partes foi alcançado à terceira tentativa, de-
pois de os acionistas privados terem recusado as 
duas propostas iniciais do Governo. 

Bloco pede auditoria 
à gestão privada 
G O Bloco defende a reali-
zação de uma auditoria à 
gestão privada da TAP, 
considerando que falta o 
Governo esclarecer o plano 
estratégico que tem para a 
empresa. "E importante 
que o País perceba exata-
mente o que é que se passou 
durante a gestão privada" 
disse Isabel Pires. e 

Ajuda pública atinge 
1,2 mil milhões 
G O Estado vai conceder à 
TAP um empréstimo de 1,2 
mil milhões de euros. A 
ajuda financeira permitirá 
à companhia aguentar a 
crise financeira causada 
pela pandemia do novo co-
ronavírus. O dinheiro per-
mitirá à empresa funcionar 
até junho de 2021. e 

Concorrência 
estabelece 
reajustamento 
13 "Quando a Comissão Eu-
ropeia autoriza medidas de 
ajuda de Estado, isso tem 
uma contrapartida, que, 
necessariamente, é haver 
um reajustamento da em-
presa, de forma a que não 
haja uma distorção exces-
siva da concorrência", 
afirmou ontem Costa. O 
Governo vai negociar com 
Bruxelas o plano de rees-
truturação da TAP. 

António Costa, chefe do Governo 

2000 empregos 
ameaçados na TAP 
EFEITO O  Reestruturação imposta pela Comissão Europeia vai provocar uma redução no número de 
postos de trabalho POSIÇÃO O  Primeiro-ministro assume que a companhia vai ser mais pequena 

ANTÔNIO SÉRGIO AZENHA/ 
/MIGUEL ALEXANDRE GANHÃO 

A reestruturação da TA P 
poderá implicar a dispen-
sa cie cerca de dois mil tra-

balhadores. Ao que o CM apu • 
rou, esta redução no número de 
postos de trabalho poderá ocor-
rer se a Comissão Europeia im -
puser urna redução na ordem de 
20% na dimensão da atividade 
operacional da TAP. 

O próprio primeiro- ministro 
deixou ontem claro que não vale 
a pena ter ilusões sobre os efeitos 
da reestruturação na TAP. "To • 
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AGUARDAM 
RESULTADO 

LABORATORIAL 

879 

CASOS 

SUSPEITOS 

386 926 

CONFIRMADOS 

43 156 
INFIRMADOS 

340 811 
RECUPERADOS 

28 424 
MORTOS 

1598 

Tantos mortos só há um mês 
Go  número de mortos com Co - 
vid -19 aumentou substancial 
mente, com 11 casos registados 
na quinta - feira. Segundo o re - 
latório de situação divulgado 

ontem pela Direção-Geral da 

Saúde, registaram -.se .374 novos 

casos, 300 dos quais na região 

de Lisboa. O último dia com 
mais de 10 vítimas mortais tinha 
sido .3 de junho. Por concelhos, 

Sintra foi o concelho com mais 
casos novos (62), seguindo- se 

Cascais (44) e Amadora (32). No 

total ha 43 156 casos confirma - 
dos, 28 424 recuperados e 1598 

vítimas mortais (799 homens 
c 799 mulheres). Devido a um 
erro informático, a DGS não di-

vulgou o quadro relativo às ida-

des dos infetados. • E.N. 
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RELATÓRIO DA COVID-19 

POR CONCELHO Melgaço 68 
Lisboa 3584 Ourem 68 
Sintra 2815 Paimela 67 
Loures 1887 Peso da Régua 66 
Amadora 1773 Resende 65 
Vila Nova de Gaia 1670 Sesimbra 65 
Porto 1414 Sevar do Vouga 58 
Matosinhos 1292 Évora 57 
Braga 1256 Anadia 55 
Odivelas 1157 Oliveira do Bairro 51 
Gondomar 1093 Coruche 51 
Cascais 1041 Esposende 50 
Mala 950 Arouca 49 
Oeiras 796 Peniche 47 
Vila Franca de Xira 764 Vieira do Minho 44 
Valongo 725 Câmara de Lobos 41 
Guimarães 690 Figueira da Foz 41 
Ovar 627 Lamego 40 
Seixal 
Coimbra 

613 
607 

Baião 
Tavira 

38 
36 

Almada 512 Vagos ' 36 
S. Maria da Feira 420 Tábua 35 
Felgueiras 407 Almeirim 33 
V. N. de Famalicão 403 Ponte de Lima 33 
Santo Tirso 383 Nordeste 32 
Aveiro 365 Viseu, 31 
Paredes 
Lousada 

357 
347 

Bombarral 
Montemor-o-Velho 

30 
30 

Barreiro 341 Alcochete 28 
Paços de Ferreira 326 Oliveira do Hospital 28 
Moita 317 Castelo Branco 28 
Barcelos 309 Guarda 28 
Vila do Conde 299 Macedo de Cavaleiros 27 
Vila Verde 
Mafra 

242 
237 

Chaves  
Funchal 

27 

Oliveira de Azeméis 218 Rio Maior 26 
Setúbal 201 Silves 26 
Viana do Castelo 
Penafiel 

196 
183 Torres Novas 26 

Santarém 180 Abrantes 25 
Montijo 169 Alvaiázere 25 
Ilhavo 169 Arruda dos Vinhos 23 
Póvoa de Varzim 168 Casfelo de Paiva 23 
Vila Real 162 Gouveia 23 
Alenquer 158 Pinhal 23 
condeixa-a-Nova 155 Santiago do Cacem 23 
Vale de Cambra 155 Torre de Moncorvo 23 
Vouzela 151 Cadaval 23 
Trofa 149 Nelas 22 
Bragança 
Fafe 

139 
125 

Olhão 
Penacova 

Al 22 
n 

Soure 6 

Sela 13 
Monchique 12 
Oliveira de Frades 12 
Terras de Bouro 12 
Vimioso 12 
Vinhais 11 
Alcácer do Sai 11 
Mortágua 11 
Elvas 11 
Góis 11 
Ponta Delgada 11 

Montemor-o-Novo 10 
Vila Nova de Polares 10 

Satã° g 

Arganil 9 
Ansião .9 

Covilhã 9 
9 

Povoação 9 
Portalegre 

Redondo 9 
Santa Comba Dão 9 
Vendas Novas 9 
Vila Nova de Cerveira 8 
Batalha 8 
Miranda do Douro . 8 
Celorico da Beira 8 
Chamusca 8 
Sinas 8 
Vila Pouca de Aguiar 8 
Alrnodovar 7 
Manteigas 7 
Óbidos 7 
Paredes de Coura 7 

Viabrd°asPraia da Vitória 77 
Sa 

Almeida 6 
Carrazeda de Ansiães 6 
Mira

 

6 
Nazaré 6 
Crato 6 
Horta 6 
Penda 6 

Ponte da Barca 6 
Ponta do Sol 6 

Portei 6 
Semancelhe 6 
Vai a os 6 
Alfândega da Fé 

ljó 5 
Angra do Heroismo 5 

Reg.s de Monsaraz 125 Beja 22 Mação 
Albufeira 125 Cabeceiras de Basto 21 Madalena 5 
Espinho. 
Monção 

119 Lousã 21 Penamacor 5 
118 Mirandela 5 

Azambuja 111 Marinha Grande 21 S. Cruz da Graciosa 5 
Leiria. Murça 

21 Ponte de Sor 
Marco de Canaveses112 Grândola 21 Santa Cruz 5 

20 São Roque do Pico 5 
Castro Paire 109 Murtosa 5 
Estarreja 107 Celorico de Basto 

20
20 VilaVlaFlor 5 

Alcobaça 106 Salvaterra de Magos 20 Calheta 5 
Vizela 105 S. de Monte Agraço 20 Castro Marim 4 
Amarante 102 Trancoso 20 Cuba 4 

Cinfães 92 Fundão 19' Pe'siggão Grande 4 
Albergaria-a-Velha 95 Caminha 4 

Aguada 91 Lourinhã 19 Porto Santo 4 
Torres Vedras 90 Mealhada 18 São Brás de Alportel 4 

Faro 85 Miranda do Corvo .11 Vrlartdo Bispo 4 
Cartaxo 85 Porto de Mós 4 

Amares 83 V. R. de Santo António 17 Aljustrel 4 

Benavente 
83 Alcaneria 16 Armamar Lagos 3 
82 Figueiró dos. Vinhos 16 Montalegre 3 

Pombal 81 Tomar
 

15
16 Oleiros

de Algodres 33 Portimão 81 Moimenta da Beira Fomos 
São João da Madeira 80 Odemira 
Loulé 79 Valença 

15 F. de Espada à Cinta 3 
15 Proença-a-Nova 3 

Mangualde 78 Entroncamento 15 Ribeira de Pena 3 

Caldas da Rainha 75 Alpiarça 

Arcos de Valdevez 78 Serpa 14 Sabugal 3 
14 Tabuaço Cantanhede 75 Tondela 3 

Vila Nova de Foz Côa 72 Carregai do Sal 13 Vila Viçosa 
13 Viana do Alentejo 3 

3 
Moura 71 Lagoa 13 
Póvoa de Lanhos° 71 São Pedro do Sul 13 
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A ministra 

da Saúde, Marta 

Temido, presi-

diu a conferên-

cia de imprensa 

de ontem, e ga-
rantiu que o SNS 

continua com 

capacidade de 

resposta 

Ej Fonte 0e0 
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Novo OE mantém 
uma despesa de 
704 milhões para 
bancos falidos 

Orçamento suplementar tem uma autorização 
para fazer despesa até 569,6 milhões de euros 
com os restos do Banif e 134,7 milhões de euros 
com as ruínas do RPNI ... Texto: Luís Reis Ribeiro 

O país está a mergulhar na sua 
pior crise desde 1928, o défice pú-
blico vai explodir neste ano e a dí-
vida pública vai atingir um novo 
máximo histórico, mas o novo or-
çamento mantém as autorizações 
de despesa com bancos tal e qual 
como estavam antes da crise. 

O governo do PS manteve no 
novo Orçamento do Estado para 
2020 (alterado pela proposta de 
retificativo ou suplementar, on-
tem aprovada no Parlamento) to-
das as verbas que estavam previs-
tas antes da crise pandémica para 
apoiar os restos de dois bancos 
privados que já faliram há anos, 
mas que o Estado mantém a seu 
cargo. São mais 704 milhões de 
euros que constam no novo 
0E2020, agora revisto. 

Em causa estão dois antigos 
bancos (Banif e BPN). O Orça-
mento tem uma autorização para 
fazer despesa até 569,6 milhões 
de euros com os restos do Banif (as 
partes do banco que o Santander  

não quis comprar na resolução fei-
ta no final de 2015) e 134,7 mi-
lhões de euros com os restos do 
BPN (nacionalizado em 2008). 

A despesa surge repartida por 
sete veículos financeiros que con-
têm os chamados ativos mais pro-
blemáticos (tóxicos), como imobi-
liário que continua por vender ou 
carteiras de créditos malparados. 

Banif 
No caso do universo Banif, a Oi-
tante, a sociedade que concentra 
a maior parte do banco mau da 
antiga instituição com origem na 
Madeira, obtém uma linha de 
despesa superior a 387 milhões 
de euros neste orçamento suple-
mentar. É um reforço de 20% 
face ao que foi orçamentado em 
2019. 

A empresa Banif Imobiliária que 
em 2017 e 2018 implicou despesa, 
mas que no 0E2019 já não cons-
tou, regressa em grande em 2020. 
Segundo o 0E2020 revisto, a des-

  

pesa prevista com este veículo é de 
157,3 milhões de euros. 

Há ainda uma despesa orça-
mentada com a sociedade Banif, 
SA de quase um milhão de euros 
(cerca de 992 mil euros), ainda as-
sim menos do que os 3,1 milhões 
de euros de despesa que estavam 
acautelados no 0E2019. 

Entre 2008 e 2018, 
oerário público 
suportou 18 292 
milhões de euros 
em encargos. 
Uma média 
de 1663 milhões 
por ano. 

Por fim, a sociedade Wil - Pro-
jetos Turísticos, cuja despesa orça-
mentada foi de apenas 12,2 mi-
lhões de euros em 2019, duplica 
em 2020, para mais de 24 milhões 
de euros. 

No total, o universo Banif con-
ta com os referidos 570 milhões 
de euros em autorizações de des-
pesa pública, mais 70% do que o 
orçamentado em 2019. 

O Banifjá custou efetivamente 
ao erário público (custo líquido) 
quase 3 mil milhões de euros, se-
gundo o Tribunal de Contas. 

BPN 
As exigências de verbas públicas 
relativas ao BPN é que parecem 
estar, finalmente, a ficar mais li-
geiras. 

O 0E2019 tinha uma despesa 
orçamentada com as três socieda-
des que gerem os restos tóxicos e 
problemáticos do antigo banco de 
José Oliveira Costa (Parparticipa-
das, Parvalorem e Parups) no va-

  

lor de 548 milhões de euros. Em 
2020, o pedido de autorização de 
despesa é 75% inferior, na ordem 
dos 135 milhões de euros, mostra 
oOE suplementar. 

Até ao final de 2018, a fatura do 
BPN passada aos portugueses já ia 
em 4,9 mil milhões de euros. 

Passado pesado 
O passado é pesado para os contri-
buintes. O último balanço oficial, 
responsabilidade do Tribunal de 
Contas (no Parecer sobre a Conta 
Geral do Estado), diz que os con-
tribuintes portugueses já pagaram 
diretamente 18,3 mil milhões de 
euros em ajudas aos bancos entre 
2008 e 2018. 

Este valor equivale a 9% do pro-
duto interno bruto (PIB) anual, 
mas a fatura não vai ficar por aqui. 
Este é só o custo direto. O tribunal 
presidido por Vítor Caldeira releva 
que há um custo indireto que tam-
bém deve ser tido em conta. 
"Acresce que para este período 
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[2008 e 2018], as necessidades 
adicionais de financiamento têm 
implícitos custos com juros da dí-
vida pública que se estimam em 
2792 milhões de euros". 

Nesta década, os apoios aos ban-
cos (diretos e indiretos, como os 
juros) superam na verdade 21 mil 
milhões de euros, valor que daria 
para pagar todas as pensões duran-
te um ano. 

O tribunal confirmou ainda 
que "ao longo do período 2008 a 
2018, o esforço financeiro resul-
tante das intervenções públicas, 
destinadas a apoiar o sistema fi-
nanceiro nacional no seguimen-
to da crise financeira internacio-
nal, constituiu um encargo para o 
erário público que, em termos li-
quidos, totalizou 18 292 milhões 
de euros, ou seja, uma média de 
1663 milhões por ano". 

Destes 18,3 mil milhões de eu-
ros, cerca de 70% foram para ampa-
rar bancos privados; o resto foi para 
capitalizar o banco público, a CGD. 

Mas nem todos os privados são 
iguais. O Estado até ganhou di-
nheiro com os apoios que conce-
deu a bancos como BCP (ganho li-
quido de 919 milhões de euros, se-
gundo °Tribunal de Contas) e BPI 
(ganho de 167 milhões). 

Essas duas operações lucrati-
vas acabaram por ser eclipsadas 
pela destruição de valor provoca-
da pela intervenção nos restantes 
bancos. Como referido, segundo 
o Tribunal de Contas, o universo 
privado BES/NB (Novo Banco) já 
consumiu, em termos liquidos, 
mais de 5,5 mil milhões de euros 
dos contribuintes . 

Em todo o caso, as ajudas ao 
Novo Banco (via Fundo de Reso-
lução ou FR) são empréstimos 
do Estado e dos outros bancos 
(os acionistas do FR) que, diz o 
contrato, é suposto serem reem-
bolsados daqui a 30 ou 40 anos. 
Por isso é que, para já, são classi-
ficados como custo para o erário 
público. 
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DESTAQUE— P. 06-07 

Governo já admite 
despedimentos na TAPO 
Sem ingleses, turismo 
vê retoma difícil 

ESTUDO CAPGEMINI — P.10-11 

Digitalização 
da banca abre 
a porta a mais 
despedimentos . 4 44 i • • • e 

SUPLEMENTAR APROVADO — P. 08-09 

Novo OE mantém 
despesa de 704 
milhões para 
bancos falidos 
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Jorge Moreira da Silva  "É preciso evitar 
criar campeões nacionais ã força, apoiar 
incumbentes ou salvar empresas datadas" 
ENTREVISTA Covidlg pode cortar 622 mil milhões 
de euros na ajuda ao desenvolvimento e gerar soo 
milhões de pobres, diz o diretor da Cooperação 
para o Desenvolvimento da OCDE, ex-ministro 
do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, 
que deixa vários avisos para Portugal. - P.04-05 

"Esta crise vai durar mais 
do que uma legislatura" 

PS-PSD. "Ninguém gosta 
de um planalto ideológico" 

"É altura de reforçar 
a cooperação, com 
oportunidades para 
empresas portuguesas" 

Pull 

ffthenpay

 

Referências Multibanco 
para a sua empresa 

wwwitthenpay.com 

n 
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Ryanair 
contestará ajuda 
de Estado à TAP 

A Ryanair não vê com bons olhos 
a ajuda de Estado e, num comen-
tário ao DV, diz que a decisão de 
"apoiar a TAP com uma ajuda de 
Estado ilegal é má para a concor-
rência e consumidores, uma vez 
que a Ryanair e outras compa-
nhias essenciais para a conectivi-
dade aérea e o turismo em Portu-
gal vão ter de concorrer com as 
tarifas subsidiadas da TAP. E as 
reformas necessárias na transpor-
tadora vão ser adiadas". 
O Estado "decidiu novamente 
desperdiçar dinheiro dos contri-
buintes para que a TAP continue a 
viver acima das possibilidades", 
lamentam. A empresa irlandesa 
diz ainda que vai "contestar esta 
ajuda de Estado ilegal nos tribu-
nais europeus e continuar a lutar 
por condições equitativas para to-
das as companhias". 

Três dias 
para um 
acordo sob 
pressão e 
governo já 
admite que 
a TAP vai 
despedir 

"Nenhuma reestruturação se faz 
sem dor" foi o eufemismo repeti-
do pelos governantes nesta sema-
na, sempre que questionados so-
bre a inevitabilidade de o emprés-
timo de até 1,2 mil milhões de eu-
ros vir a obrigar a reduzir brutal-
mente os postos de trabalho na 
TAP. Ontem, pela primeira vez, 
António Costa assumiu que os des-
pedimentos vão acontecer: "Toda 
a gente sabe que o programa de 
reestruturação vai implicar segura-
mente uma diminuição do núme-
ro de rotas, uma diminuição do nú-
mero de aviões e necessariamente 
terá consequência sobre o empre-
go na TAP", esclarece agora o pri-
meiro-ministro. 

O chairman alinha pelo mesmo 
discurso, admitindo que há "sacri-
fícios" a fazer no ãmbito do plano 
de reestruturação a desenhar nos 
próximos seis meses. "Desde abril, 
temos larga parte dos 10 mil cola-
boradores em lay-off' , sublinhou 
Miguel Frasquilho à Antenal, ad-
mitindo que a transportadora já 
perdeu mais de mil profissionais 
desde que a crise começou (os con-
tratos a prazo não podem ser reno-
vados quando uma empresa recor-
re ao lay-off simplificado). 

São razões de preocupação para 
os sindicatos da aviação, que on-
tem vieram saudar a solução, mas 
já alertavam para a "necessidade 
de proteger os postos de trabalho". 
"As perspetivas que temos são de 
trabalho com colaboradores, com 
sindicatos", assume Frasquilho, 
afirmando querer "uma TAP viável 
e ao serviço do país". Mas este en-
colhimento sob vigilância aperta-
da de Bruxelas pode bem resultar 
na tal "Tapzinha" que o ministro 
das Infraestruturas diz não querer. 

No final de uma semana de con-
tradições, em que a nacionalização 
da transportadora chegou a ser 
confirmada pelo próprio governo, 
Pedro Nuno Santos anunciou 
quinta-feira à noite que o Estado 
chegou a acordo para comprar a fa-
tia de David Neeleman, assumin-
do 72,5% da TAP - e desta vez os 
correspondentes direitos econó-
micos e de voto. E afirmou que, se 
nacionalizar nunca foi verdadeira-
mente uma saída, "foi importan-
te" que essa ameaça estivesse "em 
cima da mesa". 

Para reforçar na TAP, será preci-
so, ainda assim, o governo desem-
bolsar 55 milhões de euros - 10,8 
milhões só para anular a possibili-

  

dade de a companhia brasileira 
Azul (uma das cinco que Neeleman 
fundou) converter em capital o 
empréstimo obrigacionista que fez 
à TAP, no final do prazo, e que lhe 
garantia 6% da empresa em 2026. 
O montante total resolve ainda 
outros problemas decorrentes do 
contrato de reversão da privatiza-
ção assinado pelo governo de Antó-
nio Costa. 

Para retomar os 11% que lhe da-
vam metade das ações da compa-
nhia aérea, em 2016, além de pagar 
1,9 milhões, o governo socialista 
aceitou prescindir do seu poder 
efetivo na TAP (reduziu os direitos 
económicos e de voto de 34% para 
5%). Aumentando a participação 
para 50%, conforme alertou o Tri-
bunal de Contas, o Estado passou a 
ser responsável por parte da capita-
lização da companhia, ficando ain-
da nas suas mãos o dever de garan-
tir "a dívida financeira da empresa 
em caso de incumprimento, num 
montante de 615 milhões de eu-
ros". A somar a estas condições, 
este Executivo concordou tam-
bém com uma cláusula que prote-
gia os privados, obrigando o Estado 
a devolver parte do dinheiro por 
eles investido na transportadora 
em caso de nacionalização. 

Por todas estas razões - e outros 
custos, processos judiciais e até o 
degradar das relações com Hum-
berto Pedrosa (dono da Barraquei-
ro e que lidera as concessões do 
Metro do Sul do Tejo e da Fertagus) 
-, nacionalizar era o pior que podia 
acontecer ao governo. Mas injetar 
1,2 mil milhões na TAP sem ter 
qualquer controlo neles também 
não fazia o governo ficar bem na 
fotografia. "Foi melhor um acordo 
do que um contencioso", subli-
nhava ontem António Costa -
uma solução que permite manter 
Humberto Pedrosa (22,5%) na es-
trutura, ficando os trabalhadores 
com outros 5%. "Não nacionalizar 
a TAP é bom para o país e para a 
companhia. É bom para todos", 
concorda Pedrosa. 

Ainda assim, todos assumem 
que os próximos tempos não serão 
fáceis para a companhia aérea por-
tuguesa, que de uma vez perde o 
único acionista conhecedor do se-
tor da aviação e ainda o CEO. O mi-
nistro das Infraestruturas nunca 
conseguiu esconder a animosidade 
em relação a Antonoaldo Neves e 
no anúncio do acordo foi claro: "O 
CEO sai imediatamente". Claro 

Assegurando 72,5% do capital, 
poder e responsabilidades na 
transportadora, governo começa 
já a desenhar a reestruturação. 
A haver CEO transitório, também 
tem de ser aprovado pela ANAC. 
Texto: Joana Petiz e Ana Laranjeiro 
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Turismo antecipa revés 
na retoma com falta do 
corredor aéreo para Inglaterra 

Portugal não é tido como um país seguro para ingleses. Turismo 
com mais dificuldades num ano marcado por prejuízos de milhões. 

que os tempos são subjetivos por-
que o plano do governo é ode con-
tratar uma empresa de recruta-
mento para escolher a nova comis-
são executiva no panorama inter-
nacional. E mesmo um presidente 
transitório, que assuma a gestão da 
TAP até essa equipa entrar em 
ação, tem de ser aprovado pela Au-
toridade Nacional da Aviação Civil. 

Obrigações espelham risco 
As companhias aéreas foram das 
empresas mais afetadas nos mer-
cados financeiros, mas segundo 
João Queiroz, diretor de banca on-
line do Carregosa, no caso das obri-
gações destas empresas, registou-
-se uma recuperação face ao perío-
do crítico de confinamento. "No 
exemplo da TAP, onde a República 
Portuguesa é acionista, a pressão 
nos obrigacionistas foi registando 
gradual recuperação", diz ao Di-
nheiro Vivo. E com o aumento da 
participação estatal, "as obrigações 
da transportadora registam uma 
saudável valorização, refletindo 
uma esperada retoma da robustez  

financeira que necessariamente 
deverá depender do ajuste da sua 
estrutura de custos e aumento da 
margem de receitas, tendo para tal 
de equacionar o abandono de rotas 
muito concorridas e de margens 
muito reduzidas", destaca. Já as 
obrigações para o investidor de re-
talho registaram um mínimo abai-
xo dos 80% e recuperaram acima 
dos 90%. As destinadas a investi-
dores qualificados e institucionais 
evoluíram dos 57% para os atuais 
72%, "o que ainda evidencia perce-
ção de elevado risco". 

Para João Queiroz, "a reação 
atual poderá estar mais relaciona-
da com o controlo por parte de um 
acionista com acrescida capacidade 
creditícia (soberana), mas numa 
próxima fase será relevante a capa-
cidade de reavivar a atividade, 
manter os aviões cheios e no ar, ga-
nhar clientes e conseguir libertar 
recursos financeiros que repo-
nham a capacidade de tesouraria". 

A TAP fez em 2019 uma das 
maiores emissões para o retalho e 
atraiu mais de 6 mil subscritores.  

É um balde de água fria para um 
setor já fustigado pelos efeitos 
da pandemia de Covid-19. Lon-
dres deixou ontem Portugal de 
fora da lista de países para os 
quais os ingleses podem voar 
sem ter de realizar quarentena 
no regresso a casa. A decisão do 
Executivo de Boris Johnson afe-
ta os turistas ingleses; Escócia, 
País de Gales e Irlanda do Norte 
vão ter autonomia para tomar 
uma decisão. 

Num ano atípico, fruto da 
pandemia do novo coronavírus, 
o entrave à vinda de ingleses é 
mais um problema para o turis-
mo nacional, e representa um 
revés na retoma que estava a 
dar os primeiros passos. 

"Esta posição parece-nos des-
fasada, porque, em termos de 
números absolutos, temos me-
lhores números que Espanha e 
Itália. Sabemos que tivemos na 
região de Lisboa um ressurgi-
mento, mas que tem estado a 
ser atenuado. E isso é na perife-
ria, onde não há hotéis, nem 
restaurantes para turistas, nem 
património; é falta de informa-
ção sobre o que é Lisboa e o que 
é a região de Lisboa" que pode 
ter levado a uma decisão toma-
da com base numa assunção de 
uma parte pelo todo, enfatizou 
ao Dinheiro Vivo Raul Martins, 
presidente da Associação da Ho-
telaria de Portugal (AHP). 

Com a avaliação da pandemia 
na região da Grande Lisboa a ser 
feita em meados de julho, o 
gestor - que acredita que os re-
sultados vão mostrar uma me-
lhoria - defende que "é impor-
tante que o governo português 
mostre à imprensa estrangeira 
o que é Lisboa e o que é a peri-
feria". 

Em pleno verão, o Algarve é o 
destino de muitos viajantes, in-
cluindo britânicos. Para se ter  

uma ideia, em 2019, o sul do 
país acolheu mais de cinco mi-
lhões de hóspedes, o que repre-
sentou quase 21 milhões de dor-
midas. Só no trimestre de julho, 
agosto e setembro foram mais 
de dois milhões de pessoas. 
Nestes três meses do verão, Por-
tugal recebeu 726 mil pessoas 
oriundas do Reino Unido, sen-
do que não será arriscar muito 
dizer que uma elevada percen-
tagem esteve pelo Algarve. 

Por isso, a região será uma das 
mais abaladas por esta decisão 
de Londres. "Em relação ao Al-
garve [a decisão] tem um peso 
bastante importante porque 
esta é a época alta. Relativa-
mente a Lisboa e ao Porto, ha-
verá algum desfasamento", diz 
o lider da AHP, que acrescenta 
que a posição de Londres repre-
senta "um revés na retoma, 
porque havia novas reservas -
em Lisboa, no Porto e no Algar-
ve - e essas foram anuladas. 
"Quem tinha férias em julho di-
ficilmente virá mais tarde". 

Decisão incompreensível 
O Reino Unido é o maior par-
ceiro comercial de Portugal na 
área dos serviços e Portugal é o 

Em 2019, 
Portugal acolheu 
mais-de cinco 
milhões de 
hóspedes 
britânicos. 
Algarve é o 
principal destino. 

sétimo principal destino visita-
do pelos britãnicos. O presi-
dente da Região de Turismo do 
Algarve, João Fernandes, diz 
que não compreende a decisão 
"por ser profundamente injus-
ta e penalizadora para o país e 
Algarve". 

"Fomos claramente penaliza-
dos por falar verdade. Será mais 
seguro viajar para países que 
testam metade, ou mesmo um 
terço, ou preferem passar férias 
num país verdadeiramente em-
penhado em preservar a Saúde 
Pública e o Turismo?", questio-
na. "A decisão é um erro do go-
verno britânico, que poderia ser 
evitado se ouvisse os 18 mil re-
sidentes que vivem na região e 
que podem testemunhar o 
exemplo dado durante a pande-
mia". 

Atualmente é ainda obriga-
tória a quarentena no regresso 
ao Reino Unido, mas há "uma 
procura crescente do mercado 
britânico, desde que em mea-
dos de junho. Para julho e agos-
to temos disponíveis ligações 
para 20 aeroportos, operados 
por 5 companhias aéreas". Eli-
dérico Viegas, da AHETA, nota 
por sua vez que este entrave à 
entrada de ingleses terá um 
"impacto enorme", sem conse-
guir para já quantificar. 

O governo português, atra-
vés do ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Augusto Santos 
Silva, apressou-se a sublinhar 
que a decisão inglesa é "absur-
da", "errada" e que causa "mui-
to desapontamento". 

As autoridades portuguesas 
não vão tomar qualquer atitude 
de reciprocidade em relação aos 
britânicos que vivem em Portu-
gal, mas o ministro Santos Silva 
admite esperas que o Reino 
Unido "corrija uma decisão er-
rada rapidamente". 

4*. 
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DESTAQUE— P. 06-07 

Governo já admite 
despedimentos na TAPO 
Sem ingleses, turismo 
vê retoma difícil 

ESTUDO CAPGEMINI — P.10-11 

Digitalização 
da banca abre 
a porta a mais 
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SUPLEMENTAR APROVADO — P. 08-09 

Novo OE mantém 
despesa de 704 
milhões para 
bancos falidos 
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Jorge Moreira da Silva  "É preciso evitar 
criar campeões nacionais ã força, apoiar 
incumbentes ou salvar empresas datadas" 
ENTREVISTA Covidlg pode cortar 622 mil milhões 
de euros na ajuda ao desenvolvimento e gerar soo 
milhões de pobres, diz o diretor da Cooperação 
para o Desenvolvimento da OCDE, ex-ministro 
do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, 
que deixa vários avisos para Portugal. - P.04-05 

"Esta crise vai durar mais 
do que uma legislatura" 

PS-PSD. "Ninguém gosta 
de um planalto ideológico" 

"É altura de reforçar 
a cooperação, com 
oportunidades para 
empresas portuguesas" 

Pull 
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para a sua empresa 
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Na semana de todas as 
fronteiras, Lisboa continua 
a marcar impacto 
da covid-19 em Portugal 
Abriram-se as fronteiras da Península Ibérica, a Europa abriu as suas a 
outros países, mas o Reino Unido trocou as voltas a Portugal ao não nos 
colocar no corredor turístico, com todos os prejuízos que essa decisão traz. 
A região de Lisboa continua a liderar em novos casos e isso já deu azo 
a uma picardia entre o autarca da capital e a ministra da Saúde. 

GRAÇA HENRIQUES 

o

s números de infetados por covid-19 
na região de Lisboa eVale do Tejo, afi-
nal, podem vira ser superiores aos 
que foram revelados nos boletins 
epidemiológicos dos últimos dias em 
que chegaram a descer abaixo das 
200 infeções diárias -o dia com me-
nos casos foi terça-feira, quando se 

registaram 188 novas infeções. Quase metade 
dos'divulgados ontem pela ministra da Saú-
de: das 374 novas infeções registadas nas últi-
mas 24 horas, só 300 foram na área de Lisboa. 

Em nome da transparência, MartaTemido 
explicou que se detetou que nos últimos três 
dias houve 200 casos laboratorialmente-por 
um parceiro privado-que não foram con-
templados no boletim porque "ainda preci-
sam de análise e adequada distribuição" pe-
los dias da semana. 

"Os números não são ainda aqueles que 
gostaríamos deter e temos de continuar a em-
penhar °nosso melhor esforço para diminuir 
a progressão epidémica", lamentou a minis-
tra. Que reconheceu que situação epidemio-
lógica do país continua marcada pela "força 
do impacto" da região de Lisboa eVale do Te-
jo, mais concretamente na zona da Área Me-
tropolitana de Lisboa, onde há 7929 casos ali-
vos (no país são 43 156 pessoas infetadas e 
1598 vítimas mortais, 11 nas últimas 24 horas). 

Lisboa tem-se revelado um problema para 
as autoridades nos últimos tempos. E isso já 
teve reflexos políticos - a semana começou, 
aliás, como presidente da Câmara de Lisboa a 
criticar a gestão da crise sanitária em Lisboa, 
onde os números de infetados significam dia-
riamente mais de 80% do total nacional de in-
fetados. "Com maus chefes e pouco exército 
não é possível ganhar esta guerra", disse Fer-
nando Medina. E acrescentou: "É uma nota di-
reta a todos os responsáveis relativamente a 
esta matéria, que é preciso agir depressa. Ou 
há capacidade de conter isto rapidamente ou 
então têm de ser colocadas as pessoas certas 
nos sítios certos." 

Dias depois esclareceu que estava a referir-
-se diretamente às chefias-logo, não à minis-
tra-, mas não deixou de din-r que "é preciso 
fazer mais e melhor". A interrupção da realiza-

  

ção de testes ao fim de semana é uma das fa-
lhas que o autarca da capital aponta. Ainda 
antes do esclarecimento de Mediria, a minis-
tra da Saúde acusou o toque e respondeu que 
era preciso acabar com a"má-língua" ao mes-
mo tempo que afirmava que a situação não 
está descontrolada em Lisboa. 

A verdade é que ossudos de covid-19 na re-
gião de Lisboa levaram o governo a tomar me-
didas específicas, fazendo que Portugal pas-
sasse nesta semana a desconfinar a três velo-
cidades: há regras aplicadas àgeneralidade do 
país, à Área Metropolitana de Lisboa e regras 
mais restritas para as 19 freguesias de Sintra, 
Loures, Amadora, Odivelas e uma de Lisboa 
onde a situação é mais grave. As medidas en-
traram em vigor na quarta-feira e prolongam-
-se até dia 14. 

Reis e republicanos na fronteira 
A semana foi pautada por um ato simbólico, a 
abertura das fronteiras entre Portugal e Espa-
nha, no mesmo local onde a história regista a 
troca de princesas que se casariam com os 
príncipes herdeiros de cada um dos países. 
Aliás, se se tivesse de escolher um "apelido" 
para a semana que termina seria "a semana 
das fronteiras" - escancararam -se as da Pe-
nínsula Ibérica e a União Europeia também 
abriu as suas fronteiras al5 países extracomu-
nitários. Mas há barreiras que se mantêm e es-
sas têm que ver não com uma fronteira física, 
mas com o facto de o Reino Unido não ter 
contemplado Portugal continental no seu 
corredor turístico, com exceção para as ilhas 
da Madeira e dosAçores. Umalista que inclui 
59 países para os quais os britânicos poderão 
voar sem necessidade de ficarem 14 dias em 
quarentena no regresso a rasa. Espanha, Ale-
manha, Grécia, Itália, Macau e Jamaica, por 
exemplo, estão livres das restrições. 

Esta decisão do governo de Bons Johnson 
representa uma machadada para o turismo 
nacional, uma vez que o Reino Unido é o prin-
cipal mercado emissor de Portugal, tendo re-
presentado 19,2% das dormidas de estrangei-
ros em 2019- desde 2013 que está em cres-
cendo, tendo sido apenas interrompido em 
2018.0s destinos preferenciais dos britânicos 
foram o Algarve (63,4% das dormidas do mer-
cado), a Madeira (18,5%) e a Área Metropoli-

 

rt 

tana de Lisboa (10,8%). O fim da quarentena 
para quem entra no Reino Unido vindo dos 
países incluídos no corredor aéreo entra em 
vigor no próximo dia 10. 

Um dos momentos simbólicos desta sema-
na, jáse disse, foiareabertura dasfronteiras dos 
dois países ibéricos, que as autoridades politi-
cas fizeram questão deassinalarcom pompae 
circunstância. Da parte portuguesa compare-
ceram na fronteira do Caia (Elvas-Badajoz) o 
Presidente daRepública, Marcelo Rebelo de 
Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa; 
da parte espanhola marcaram presença o rei 
Felipe e o chefe do governo, Pedro Sánchez. 

Desde as 23 horas de 16 de março que as 
fronteiras estavam encerradas, apenas com 
pontos estratégicos abertos para permitir a 
passagem de transportes de mercadorias e 
trabalhadores. Desde então multiplicaram-se 
as reportagens a contarhistórias de portugue-
ses que vão às compras ou encher os depósi-
tos dos carros a Espanha onde os combustí-
veis são mais baratos, ou das reservas de espa-
nhóis nos restaurantes portugueses para 
comer marisco. 

Foi um encontro de "irmãos e amigos", 
como lhe chamou António Costa "Portugal e 

Área Metropolitana 
de Lisboa continua a 
liderar diariamente 
números de novos 
casos - tem 7929 
casos ativos 
quando em todo 
o pais há um total 
de 43156 pessoas 
infetadas. 
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Pompa e 
circunstância: um 
rei, um presidente 
e dois primeiros-
-ministros 
participaram 
na abertura 
das fronteiras 
entre Portugal 
e Espanha. 

Número de pessoas infetadas 
pelo novo coronavírus, 
desde o inicio da pandemia, 
já ultrapassa as 43 mil. 

SEGUNDA-FEIRA 
Infetados: 41 912 
Mortes: 1568 
Internados: 489 
Cuidados intensivos: 71 

TERÇA-FEIRA 
Infetados: 42 141 
Mortes: 1576 
Internados: 491 
Cuidados intensivos: 73 

QUARTA-FEIRA 
Infetados: 42 454 
Mortes: 1579 
Internados: 503 
Cuidados intensivos: 79 

Espanha voltaram a ser vizinhos muito próxi-
mos. A Europa hoje precisa de mensagens po-
sitivas e a abertura das fronteiras é urna." 

A União Europeia divulgou também a lista 
de 15 países extracotnunitários cujos cida-
dãos podem entrar no espaço europeu desde 
1 de julho — Estados Unidos, Rússia e Brasil es-
tão de fora. 

Cidadãos de Argélia, Austrália, Canadá, Co-
reia do Sul, Geórgia, Japão, Montenegro, Mar-
rocos, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Tailân-
dia:Tunísia, Uruguai e China (sujeita a confir-
mação de reciprocidade) estão autorizados a 
entrar no espaço comunitário. 

Mas também da Europa veio um alerta: a 
comissária europeia da Saúde disse, em en-
trevista ao DN e àTSF, que "o exemplo de Por-
tugal na coviti-19 mostra muito claramente 
como a situação é frágil". Stelly Kyrialcides de-
fendeu que a retomadas viagens requer cui-
dados redobrados, dado o potencial aumen-
to das infeções. 

"Penso que o exemplo de Portugal mostra 
muito claramente como a situação é frágil. 
E, em regiões mais ou menos inatingidas até 
agora, estamos a assistir a um aumento no nú-
mero de casos. A minha responsabilidade  

corno comissária para a Saúde e o meu dever 
é manter-me realista, olhar para a ciência e as-
segurar-me de que todos percebem que a co-
vid -19 ainda está connosco. Ninguém pode 
dizer como as próximas semanas e meses vão 
desenrolar-se. Certamente não estamos onde 
estávamos em janeiro e fevereiro, quando os 
casos apareceram pela primeira vez. Mas pre-
cisamos fr estar vigilantes e, quando necessá-
rio, tornarmos medidas para proteger os cida-
dãos", afirma a comissária. 

Se MartaTemido afirma que s números ain-
da não são os que gostaria de ter, a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) alerta que "o 
pior ainda está porvir". E apontou a politiza-
ção da pandemia como um fator de divisão 
que é aproveitado por um vírus "rápido e as-
sassino". 

No dia em que se assinalaram seis meses 
desde que a OMS recebeu os primeiros rela-
tos sobre casos de pneumonia inexplicados 
na China,Tedros Ghebreyesus afirmou que "a 
realidade é que isto ainda está longe de aca-
bar". Mais: "Globalmente, a pandemia está a 
acelerar." E os números não mentem — cerca 
de 530 mil mortos e mais de 11 milhões de in-
fetados em todo o mundo. 

w,  QUINTA-FEIRA 
Infetados: 42 782 
Mortes: 1587 
Internados: 510 
Cuidados intensivos: 77 

SEXTA-FEIRA 
Infetados: 43 156 
Mortes: 1598 
Internados:495 
Cuidados intensivos: 72 

Se Marta Temido 
afirma que os 
números ainda 
não são os que 
gostaria de ter, 
a Organização 
Mundial da Saúde 
alerta que 
"o pior ainda 
está por vir". 
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Maria da Graça Carvalho.  A eurodeputada do PSD 
assume agora a liderança do Instituto Francisco Sá 
Carneiro, que quer multidisciplinar e virado para a 
inovação. Diz que Portugal tem uma grande oportunidade 
de recuperar o tecido empresarial com o financiamento 
da União Europeia, desde que o aplique bem. 

 

"É preciso a oposição 
dizer estamos aqui e 
apoiar medidas mais 
duras na região de Lisboa" 

 

• ; „ 

 

          

PAULA SÁ 

Como encara este desafio de presidiro Ins-
tituto Francisco Sá Carneiro? 
Fiquei muito orgulhosa porque, para já, 
têm sido sempre grandes figuras da social-
-democracia a presidir este instituto. 
Que prioridades estabeleceu para o seu 
mandato? 
Há toda a formação, em que o instituto já 
tem uma história e uma tradição muito 
grandes na universidade, com uma marca 
de qualidade, que queremos estenderna 
formação de políticos locais, autarquias, 
juntas de freguesia_ Temos também o papel 
da mulher na política, que já começou na 
anterior direção. A segunda ambição é a re-
flexão política, sobretudo dos temas emer-
gentes e de solução tão complexa como as 
questões das pandemias, das alterações cli-
máticas, toda aparte de urbanismo e pla-
neamento do território. A terceira missão é 
valorizar e divulgar o pensamento e a obra 
de Francisco Sá Carneiro. 
No ano em que se assinalam 40 anos da 
morte de Sá Carneiro, que iniciativas o insti-
tuto vai desenvolver? 
Até dezembro vamos organizar uma série 
de iniciativas. Vamos organizar os seminá-
rios Sá Carneiro, que são onlin e mas que fi-
cam gravados e disponíveis para todos os 
que quiserem, com personalidades conhe-
cidas, nacionais e internacionais, sobre te-
mas de interesse nacional, inspirados nas 
ted talks. Gostávamos também de criar um 
prémio com o. nome de Francisco Sá Car-
neiro para investigadores ou pensadores na 
área da ciência política. Queríamos muito 
também ter um programa de estagiários e,  

em colaboração com várias instituições em 
Portugal que são muito dinâmicas na área 
da inovação, gostávamos de ter um bolsa de 
empreendedorismo tecnológico. No plano 
local, algo que também gostava era ter um 
instituto mais descentralizado, tanto no 
continente como nas regiões autónomas. 
Chegou a conhecer Sá Carneiro? 
Não, cheguei a vê-lo em comícios e reu-
niões, mas nunca tive uma conversa priva-
da com ele. Conheço o seu pensamento e 
admiro a sua postura. Gosto de políticos 
com coragem, que dizem aquilo que pen-
sam, que cortem a direito, sem a preocupa-
ção do politicamente correto. 
É com essa frontalidade que se identifica 
com Rui Rio? 
Rui Rio faz lembrar... sim. Se olharmos 
para trás, os políticos que ficaram na histó-
ria são aqueles que quando convencidos do 
que estavam a fazer era o necessário faziam 
mesmo que não fosse o consenso geral e 
defendiam as suas causas. 
A União Europeia (UE) tem dado a priorida-
de certa na investigação, nomeadamente 
no combate à pandemia? 
Está-se no bom caminho, mas demoraram 
aperceber que o caminho certo era uma 
aposta na investigação para a vacina e para 
testes e terapias. E preciso uma grande ação 
global para todos ajudarem no financia-
mento porque precisamos, pelo menos, dos 
dez mil milhões de euros, ou acima disso, 
para desenvolver vacinas, temos de apostar 
em várias ao mesmo tempo, tal como em te-
rapias. A Comissão Europeia começou aos 
poucos a financiar, o primeiro financia-
mento, no final de janeiro, foi de dez mi-
lhões de euros, o que não é nada, e a ação 

Jit 

global só foi anunciada a4 de maio, e há 
uma parceria global com os Estados mem-
bros todos, com os países vizinhos, com o 
Canadá, com a fundação Gates, com o Rei-
no Unido. Foi pena termos perdido ali três 
meses, se calhar podíamos ter a vacina mais 
cedo. A presidente da Comissão, Ursulavon 
der Leyen, tem-se empenhado pessoal-
mente nesta questão, pois como médica 
percebe bem a importância desta questão. 
Masa Europa tem falta de orçamento para a 
saúde? 
Não é falta de orçamento, mas o que está 
destinado à investigação nesta área é muito 
fragmentado. Temos uma parceria público-
-privada para os medicamentos inovado-
res, outra para sida, malária e tuberculose, 
temos os programas de cooperação mais 
gerais e os Estados membros com outros 
orçamentos. Ter de juntar à mesma mesa 
tantas pessoas, tantos financiamentos, é 
muito mais complicado, e numa situação 
de emergência e urgência demora. Precisa-
mos de ter uma política para os dados na 
saúde, com standards comuns, como se 
armazena, como se tem acesso, de modo 

"Confio bastante 
no conselheiro 
que o Governo 
escolheu, 
um colega meu 
do Instituto 
Superior Técnico, 
o professor 
António Costa 
Silva." 

Página 29



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 28,64 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 87378077 04-07-2020

Ki 

4 

que os investigadores e os clínicos possam 
ter acesso de urna forma simples e rápida 
para poderem desenvolver as soluções que 
tanto precisamos. 
Com a pandemia criou-se essa consciência 
da necessidade de uma maior cooperação? 
Sim. Na UE as prioridades são a transição 
verde e a digital e uma nova estratégia in-
dustrial, com uma maior autonomia e tuna 
maior resiliência. Tenho lutado para que 
esta autonomia não se traduza em prote-
cionismo, mas num maior investimento 
nas capacidades de investigação, de inova-
ção no ensino superior e de treino ao longo 
da vida dos atores que agem neste campo. 
Quem tem capacidade de produzir mais ra-
pidamente e localmente são os que estão 
preparados. E não é por acaso que no conti-
nente europeu estamos a ver urna grande 
liderança na preparação da vacina da Uni-
versidade de Oxford, do Imperial College. 
Portugal vai ter uma grande oportunidade 
com o financiamento que vai receber. 
A subida de casos decovid na Área Metro-
politana de Lisboa está a prejudicar muito a 
imagem de Portugal? 

Evidente que está. Teve uma boa imagem 
de início e merecida, aliás, o nosso 
Governo teve uma muito boa atitude em 
março porque contra o parecer do grupo 
de saúde pública que era contra encerrar 
as escolas decidiu fazê-lo. E o PSD teve um 
papel muito importante porque assumi-
damente foi a favor de se encerrar as esco-
las. Neste momento, há uma monitoriza-
ção pelos centros europeus cio que se está a 
passar, há uma grande transparência 
como deve ser, sabe-se os valores e os ma-
pas e, principalmente, a zona de Lisboa 
está numa situação muito má. O desconfi-
namento talvez não tenha sido bem prepa-
rado, não tiveram a noção de que o perigo 
ainda estava muito presente e tinha de ser 
um desconfinamento muito mais contro-
lado e com muito mais medidas nos trans-
portes e nos locais de trabalho. A economia 
só estará bem quando a saúde estiver bem, 
os turistas virão se se sentirem seguros. É 
muito importante o que a Madeira, os Aço-
res e a Grécia estão a fazer, de haver testes 
para se viajar de avião, porque aí as pessoas 
vêm com muito mais segurança. O Algarve  

e o Alentejo também têm uma situação 
completamente diferente da de Lisboa e os 
dados internacionais deviam ter isso em 
consideração. 
É altura de o PSD endurecer o discurso, 
como fez° vice-presidente do partido Da-
vid Justino, que defendeu a demissão da mi-
nistra da Saúde? 
Para bem de todos, e até do próprio Gover-
no, é preciso abanar uni pouco o sistema, e 
eu gostei de ouvir o Dr. David Justino, por-
que na situação de Lisboa é preciso agir. E 
preciso a oposição dizer estamos aqui e 
apoiar medidas mais duras na região de 
Lisboa. Esta questão do confinamento não 
é só das autoridades de saúde, envolve os 
transportes, a organização do trabalho, en-
volve todo o Governo e os responsáveis lo-
cais, os presidentes de câmara, o presidente 
da região de Lisboa. 
Como eurodeputada também está ligada às 
questões da indústria. Como é que sevai re-
cuperar as empresas? 
A política da Europa, nesta primeira fase, 
tem sido introduzir rapidamente financia-
mento nas empresas para que elas conti-

  

nuem a operar. E, numa segunda fase, pro-
curar que comecem a produzir algumas 
transformações no sentido de se adapta-
rem a esta vaga da digitalização e de mo-
dernizarem e terem um menor impacto no 
ambiente. Para isso vão ter financiamento 
do plano de recuperação europeia. Na po-
lítica industrial já foram identificados 14 
ecossistemas, que cobrem praticamente 
todos os nossos setores. O último que con-
seguimos foi o das indústrias culturais e 
criativas. Vamos ter um financiamento 
muito grande, da recuperação económica 
são cerca de 26,3 mil milhões de euros, isto 
a somar ao que costumamos receber do 
orçamento europeu, que ainda está em 
discussão, mas que ronda sempre os 20 mil 
milhões de ouros. Vamos ter cerca de 46 mil 
milhões de euros, que é um financiamento 
enorme. Se for bem aplicado pode fazer 
toda a diferença no nosso tecido empresa-
rial. Não poder ser é como já tivemos al-
guns exemplos no passado em investi-
mento que trouxeram mais despesas do 
que riqueza para o país, algumas autoes-
tradas a duplicar e alguns estádios. Confio 
bastante no conselheiro que o Governo es-
colheu, um colega meu do Instituto Supe-
riorTécnico, o professor António Costa Sil-
va, e penso que ele irá apresentar ideias in-
teressantes. 
Com esta pandemia, a Europa irá mesmo 
deixar de produzir tudo fora, nomeadamen-
te na China? 
Esta pandemia mostrou isso mesmo. Ca-
deias de valor que são de coisas simples 
que são importadas da China, do Bangla-
desh, que se sabe que se produz ali ao lado. 
Isto tem de ser repensado, não na lógica de 
protecionismo mas de racionalidade eco-
nómica e de impactos no ambiente. Está-
vamos a viver de uma forma muito acelera-
da, em que parávamos pouco para pensar 
nestes processos e na sua racionalidade, e 
houve um alerta da natureza para nos fazer 
pensar sobre a excessiva globalização. 
Tem boas expectativas sobre esta presidên-
cia alemã da UE, que será seguida da portu-
guesa, em janeiro de 2011? 
Sim, tenho. A Alemanha tem sempre presi-
dências muito eficientes e vai exercê-la 
num momento fundamental em que têm 
de ser fechados todos os orçamentos que 
estão em cima da mesa. A Alemanha, 
como o maior contribuinte para o orça-
mento europeu, tem sempre um papel 
muito forte que vai facilitar neste processo. 
Tenho um grande apreço pela chanceler 
Merkel, que é uma pessoa muito consen-
sual, com muita preocupação com a eco-
nomia, mas também com urna grande 
preocupação social. 
Então a presidência portuguesa será mais 
fácil após a alemã? 
Vai ter o arranque e o princípio da execução 
de tudo isto, e terá muita coisa a fazer, vai 
ser exigente. 
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O que falta saber na 
companhia aérea nacional 
e um osso duro de roer 

 

Rosália Amorico 

       

           

           

           

           

           

O

ministro Pedro Nuno Santos 
parece gostar de fazer de polí-
cia mau. Utiliza um estilo ne-
gociai como intuito de intimi-
dar e evidenciar «ou é o que 
vos digo ou é o caos" para le-
var a água ao seu moinho. 
É um estilo. 

Na política o que parece é e Pedro 
Nuno Santos é um osso duro de roer. 
Um elemento polémico entre os seus 
pares que, calculo, deve dar imenso 
jeito ao primeiro-ministro, sempre que 
o caldo tem tendência para entornar 
nas áreas que tutela. 

Pedro Nuno Santos, que não tem ain-
da uma longa carreira enquanto minis-
tro, tem lidado com pastas dificeis. An-
tes de todas as polémicas em redor dos 
transportes, começou por recolher pou-
cos amigos na EDP. Depois veio o aero-
porto, os comboios, aTAP, e devo estar a 
esquecer-mede muitos outros temas 
quentes com que já lidou. E vai conti-
nuar lidar, tendo em conta a enorme cri-
se económica, e diria também política, 
que Portugal vai viver. À medida que a 
crise sanitária e a crise económica se 
prolongam, e entram numa nova etapa, 
as posições vão-se afastando para os ex-
tremos. 

A forma como, na quinta-feira à noi-
te, o ministro Pedro Nuno Santos anun-
ciou uma nacionalização que afinal não 
é nacionalização da TAP, mas uma to-
mada de posição de 72,5% do capital da 
companhia aérea pelo Estado, foi um 
jogo de palavras de ataque e defesa em 
relação à oposição, de explicação e de 
justificação em relação aos contribuin-
tes. Afinal, estamos a falar de 1,2 mil mi-
lhões de euros a injetar na TAP mais 55 
milhões de euros a troco de 22,5% da 
participação de David Neeleman, e a 
procissão ainda vai no adro. O cenário 
de forte instabilidade e nuvens negras 
vai continuar para todas as transporta-
doras aéreas da mundo, e a companhia 
de bandeira nacional não é exceção. 

Em relação à crise que ainda aí vem e 
cujas consequências, certamente, vão  

atravessar várias legislaturas, restam 
poucas dúvidas. Sobre aTAP restam 
várias. 

Ainda falta saber se será o Estado a fa-
zer— e o Governo a dar a cara—pela rees-
truturação da companhia. O mesmo Es-
tado que já tinha na empresa seis repre-
sentantes, de currículo reconhecido, 
mas com poucos gestos conhecidos da 
sua intervenção na TAP. Se a reestrutura-
ção a que aTAP está obrigada por Bruxe-
las implicar cortar, pelo menos, 20% dos 
trabalhadores, estamos a falar de duas 
mil pessoas que vão diretamente para o 
desemprego. Se há decisões impopula-
res, esta é uma delas, cortar postos de 
trabalho. E se é uma decisão impopular 
nas empresas privadas, imagine-se 
quando a liderança é pública e depende 
dos eleitores. Este é o primeiro ponto. 

O segundo ponto que falta explicar — 
e que no caso da Efacec, elogio seja fei-
to ao ministro de Estado, da Economia 
e de Transição Digital, ficou logo escla-
recido — é saber até quando quer o Es-
tado ficar na TAP. O anúncio para a en-
trada na companhia aérea foi feito sem 
prazo, sem intenção de saída. Teremos 
percebido todos bem e, de ora em 
diante, a TAP ficará sempre para o Es-
tado, em 72,5%? Ou deveria ter sido 
anunciada para aTAP uma medida 
transitória—ou como se referiu no caso 
da Efacec uma "nacionalização não 
duradoura" —, coma intenção de, mais 
tarde, voltar a passar a empresa para a 
mão de privados do setor, que a sai-
bam gerir? 

O Estado pode voltara vendera com-
panhia que, a seu tempo, voltará a ser 
um ativo valioso para o Estado. ATAP é 
um ativo monetizável. Não agora, que o 
setor está perante um apagão. Mas 
quando a pandemia se desvanecer, a 
TAP voltará a recuperar valor e o hubde 
Lisboa voltará a ser um ponto central na 
distribuição de voos para vários conti-
nentes, reduzindo a posição periférica 
que, quer queiramos quer não, Portugal 
ocupa no mapa. 
Jornalista 
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As dez suspeitas de Carlos 
Alexandre no caso de Tancos
Nenhum dos 23 arguidos escapou ao ‘superjuiz’, num processo onde  
nem tudo é o que parece e onde muita da verdade está ainda por contar

Hugo Franco  
e Rui Gustavo 

A decisão do juiz Carlos Alexan-
dre no caso do roubo e posterior 
“achamento” das armas de Tan-
cos levou todos os 23 arguidos 
a julgamento, pelos mesmos 
crimes de que foram acusados. 
No extenso documento, o juiz é 
contundente para as principais 
personagens do processo, no-
meadamente o ex-ministro da 
Defesa Azeredo Lopes. E revela 
alguns estados de alma numa 
linguagem algumas vezes a ro-
çar o coloquial. Um processo 
que é “um lodaçal” e conta uma 
“moscambilha” em que há “gato 
escondido com rabo de fora”. 

 

GRANADAS
Silêncio sobre o 
material de guerra

Continua por se saber do para-
deiro de parte do armamento 
roubado. O juiz faz várias re-
ferências ao material em falta 
(1500 munições de 9 mm, cinco 
granadas, disparador de des-
compressão e cargas lineares de 
corte), e perguntou ao alegado 
líder do assalto, João Paulino, 
se sabia onde estavam as armas 
desaparecidas. O ex-fuzileiro re-
cusou-se a responder, alegando 
que irá esclarecer essa questão 
no julgamento. Paulino, que se 
encontra em prisão domiciliá-
ria, prometeu também abrir o 
jogo sobre quem são os coauto-
res do assalto.

TERRORISMO
Armas iam mesmo 
para a ETA

João Paulino negou que as ar-
mas roubadas em Tancos tives-
sem como destino a organiza-
ção terrorista basca ETA. Mas o 
juiz de instrução não acreditou 
nessa versão, baseando-se nas 
declarações de outro cúmpli-
ce do furto, Valter Lemos, e da 
testemunha Paulo Lemos, que 

tinha sido contratado inicial-
mente por Paulino para abrir as 
fechaduras dos paióis mas que 
acabou por se arrepender. Pau-
lo Lemos referiu que Paulino 
lhe contara que havia um com-
prador, principalmente para 
os explosivos, que pertenceu 
à ETA. 

PACTO
Defesas de Azeredo  
e Vieira concertadas

As defesas de Azeredo Lopes e 
do ex-diretor da Polícia Judici-
ária Militar (PJM), Luís Vieira, 
“tiveram uma evolução conjun-
ta, uma vez que estão a ficar 
visivelmente concertadas”, es-
creve Carlos Alexandre. O juiz 
refere-se aos encontros e à troca 
de documentos, alguns deles 
em segredo de justiça, entre o 
ex-ministro da Defesa e o então 
homem-forte da PJM, numa al-
tura em que aquela polícia pre-
parava uma operação clandesti-
na (feita à revelia do Ministério 
Público e da PJ civil) para resga-
tar as armas. O juiz entende que 
estas ações demonstram “uma 
clara violação do princípio da 
separação de poderes” e lembra 
que sem o contributo do major 
Vasco Brazão (também arguido 
no caso) para desvendar as reu-
niões entre os dois homens “até 
hoje não haveria conhecimento 
da existência das mesmas”. 

ILEGALIDADES
O “lodaçal”  
e a “moscambilha”

Logo no início da decisão instru-
tória, Carlos Alexandre refere-
-se por duas vezes ao “lodaçal” 
que é o processo de Tancos. 
Mais à frente volta à carga, re-
ferindo-se ao “lodo profundo e 
espesso” também sobre os me-
andros mal explicados do caso. 
Usa outras expressões como 
“gato escondido com o rabo de 
fora”, aplicada aos encontros no 
Algarve entre João Paulino e o 
militar da GNR Bruno Ataíde, 
para combinar a entrega das 

armas roubadas, ou ainda “mos-
cambilha”, expressão coloquial 
que significa fraude. 

PLANEAMENTO
Os cérebros  
da “engrenagem”

Carlos Alexandre enfatiza que o 
cérebro do assalto foi João Pau-
lino, e não Paulo Lemos, mais 
conhecido como “Fechaduras”. 
Já sobre a operação clandestina 
para recuperar as armas tem 
poucas dúvidas de que o ex-mi-
nistro da Defesa teve um papel 
essencial na “engrenagem”. 
“Foi o aval de Azeredo Lopes, 
que tudo podia ter denuncia-
do e impedido, que transmitiu 
confiança a todos os demais 
arguidos que também em seu 
nome atuaram.” E “houve um 
plano criminoso assumido por 
Azeredo”.

ESTRANHEZA
A chefe de gabinete 
de António Costa

Na manhã do ‘achamento’ das 
armas houve um e-mail saído 
do gabinete do Ministério da 
Defesa e que tinha entre os 
destinatários a então chefe de 
gabinete do primeiro-ministro, 
Rita Faden. O juiz considera 
“inexplicável” este e-mail, cujo 
teor se desconhece. “Para quê o 
conhecimento do e-mail a Rita 
Faden que, conforme se alcan-
ça de fontes abertas, era à data 
chefe de gabinete do sr. primei-
ro-ministro?”. Carlos Alexandre 
espera ver Azeredo Lopes expli-
car tal dado em julgamento. 

INDIRETAS
As menções  
ao PR e ao PM

Ao longo do documento de 2462 
páginas há referências sempre 
indiretas a Marcelo e a Costa, 
por exemplo no caso do suposto 
e-mail de Luís Vieira ao então 
chefe da Casa Militar de Belém 
para tentar “mover influências 

Os paióis de Tancos 
foram assaltados  
na noite de 28 
de junho de 2017 
FOTO NUNO BOTELHO

ao mais alto nível”. De resto, o 
Presidente e o primeiro-minis-
tro quase só são referidos em 
episódios públicos. 

DOCUMENTO
As verdades  
do memorando

Carlos Alexandre tem razões 
para acreditar que o já célebre 
memorando da PJM sobre a 
operação clandestina para a 
entrega das armas entregue 
por Luís Vieira e Vasco Brazão, 
ambos da Judiciária Militar, a 
Martins Pereira, então chefe 
de gabinete de Azeredo Lopes, 
corresponde, pelo menos em 
grande parte, ao que realmente 
se passou. “Não é verdade que 
o memorando esteja carregado 
de mentiras. Se [Azeredo Lopes] 
foi enganado nalgumas partes 
pela PJM, paciência.”

CLARIFICAÇÃO
Não houve operação 
encoberta da PJ

O juiz afirma que não houve 
qualquer operação encoberta 
da PJ civil, que detém o inqué-
rito do caso, nem a participa-
ção de agentes provocadores. E 
garante que “Fechaduras” não 
foi agente encoberto nem pago 
pela Judiciária — ao contrário 
do que alegam fontes da GNR 
e da PJM.

PRÉMIO
Militares  
queriam louvores 

Os militares da GNR de Loulé 
e da PJM atuaram à margem 
da lei para resgatar as armas e 
fazer um acordo ilegal com um 
dos assaltantes apenas com um 
fim: “Louvores para todos.” Isso 
mesmo diz uma denúncia anó-
nima que chegou às autorida-
des e que é subscrita por Carlos 
Alexandre. Todos os arguidos 
pretendiam ser premiados pelo 
‘achamento’ das armas.

hfranco@expresso.impresa.pt 
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Finanças em alerta com impacto 
de medidas da oposição

Frisando uma grande “disponibilidade para o 
diálogo”, o PS conseguiu anular quase todas 
as medidas da oposição que representavam 
um risco para o Governo (ver texto principal). 
Mas este “quase” é importante, frisa ao 
Expresso o socialista João Paulo Correia: é que 
medidas como a suspensão do pagamento 
especial por conta e pagamento por conta, 
propostas pelo PCP, ou a suspensão da 
devolução dos manuais escolares, medida do 
CDS, podem vir a trazer uma “quebra de 

receita” demasiado pesada ao Estado, estando 
o Ministério das Finanças a “avaliar o 
impacto” dessas normas. Caso o PS considere 
que as medidas violam a norma-travão 
prevista na Constituição, pode recorrer a um 
pedido de fiscalização dirigido ao Tribunal 
Constitucional. O vice-presidente da bancada 
do PS faz questão de frisar a importância de 
conjugar a vontade de “não deixar ninguém 
para trás” neste Orçamento com a de 
“equilibrar as contas públicas”. M.L.C.

Mariana Lima Cunha  
e Miguel Santos  

Carrapatoso

A notícia da morte da ‘gerin-
gonça’ foi muitas vezes exage-
rada, mas o Orçamento suple-
mentar parece ter enterrado 
de vez o espírito que, informal-
mente, ainda mantinha viva 
a maioria de esquerda. E isto 
acontece quando António Cos-
ta queria começar conversas 
para os ex-parceiros apoiarem 
um plano de recuperação com 
um “horizonte de legislatura”. 
Ao desconsiderar a esquerda, 
negociando diretamente com 
Rui Rio, António Costa parece 
ter arranjado um problema sé-
rio para o futuro: perdeu uma 
das pernas da ‘geringonça’ (o 
PCP) e aumentou a pressão 
sobre a outra (o BE). O PSD, 
que foi central nas negociações 
depois de ter gerado muito 
desgaste na discussão do Orça-
mento para 2020 (recorde-se 
o folhetim da redução do IVA 
da luz), ajudou os socialistas a 
evitarem algumas medidas que 
não queriam assumir.

A aliança, porém, foi circuns-
tancial e em nome de algo mai-
or. “O Orçamento suplementar 
e o próximo Orçamento do Es-
tado são coisas muito diferen-
tes. [O primeiro] tratava-se de 
um exercício para dar resposta 
a uma emergência nacional. 
Agora, o primeiro-ministro tem 
dito muitas vezes que os seus 
parceiros preferenciais são os 

partidos da esquerda. É isso que 
está em cima da mesa”, recor-
da Rui Rio em declarações ao 
Expresso. Nas entrelinhas: não 
pense o PS que encontrou uma 
‘geringonça’ alternativa ao cen-
tro; é com a esquerda que Antó-
nio Costa tem de se entender.

Mas as convergências entre 
PS e PSD trouxeram de volta 
o fantasma do Bloco Central 
e foram determinantes para 
levar o PCP, pela primeira vez 
desde 2015, a chumbar um Or-
çamento. Aos olhos dos comu-
nistas, o PS fez uma inversão de 
marcha em relação ao caminho 
que vinha sendo trilhado pela 
‘geringonça’. O gesto ficou ano-
tado — sobretudo numa fase 
em que o Governo quer voltar a 
sentar-se com a esquerda para 
entendimentos de legislatura.

Uma nova orientação

A partir de agora, com presi-
denciais e autárquicas na cabe-
ça, os comunistas não facilita-
rão a vida ao Governo. Já o BE, 
que se manteve junto do Exe-
cutivo nesta fotografia (com a 
abstenção), tem vindo a avisar 
que o Orçamento de 2021 será 
a verdadeira prova de fogo, es-
tratégica e politicamente falan-
do — e diz agora distinguir uma 
“nova orientação” entre PS e 
PSD que se “materializa a cada 
dia que passa”. O suplementar 
foi apenas um ensaio impossí-
vel de ignorar.

“Surpresas já vamos tendo 
poucas, mas há circunstâncias 

Negociação de 
Costa com Rio 
azeda futuro  
à esquerda

Rio diz que no OE para 2021 o PS terá 
de se entender com os ‘parceiros’ 

flagrantes”, nota ao Expres-
so João Oliveira, líder parla-
mentar do PCP, que vê nas 
convergências entre socialis-
tas e sociais-democratas um 
obstáculo mais do que circuns-
tancial: “Não releva tanto do 
alinhamento de circunstância, 
mas das opções que traduz.” 
E as opções são abertamente 
“contrárias” às da ‘geringonça’, 
lamenta: “Nos últimos anos é 
fácil de identificar, nos Orça-

O chumbo do PCP traz um mau prenúncio para as próximas negociações FOTO MARCOS BORGA

mentos, elementos de avanço 
na valorização dos trabalha-
dores que justificavam a sua 
viabilização. A circunstância 
que temos agora é exatamente 
a oposta. Não estamos a fixar 
sentidos de voto, estamos a fa-
zer uma constatação de facto.” 
E isso vale também para futu-
ros orçamentos? “A questão 
sobre o futuro deve ser coloca-
da ao Governo e ao PS”, avisa 
— mas Jerónimo de Sousa disse 

há dias ao “Público” que não vê 
motivos para uma crise política 
a curto prazo. Uma coisa é cer-
ta: “Proclamações genéricas 
não constroem a realidade.” 
Por isso, o PCP aproveita o su-
plementar para, de uma vez 
só, se afastar da narrativa do 
Governo que o apresenta como 
o parceiro preferido e o mais 
previsível, dando uma prova 
material de como agirá em 
conformidade se o Executivo 

continuar a garantir que quer 
entender-se com a esquerda 
sem negociar propostas con-
cretas.

A dinâmica PS-PSD tornou-
-se evidente durante as nego-
ciações na especialidade, que 
decorreram esta semana. Uma 
após outra, as possíveis maio-
rias contra o Governo foram-
-se desfazendo, quase sempre 
por deixarem de contar com o 
apoio do PSD. Foi assim quan-
do o partido de Rui Rio recuou 
no apoio às creches e deixou 
cair parte da medida, mas tam-
bém quando, reta finalíssima 
das votações, foi recuperar 
uma proposta de apoio aos 
sócios-gerentes que era aceite 
pelo PS e deixou cair os moldes 
da medida que vinha defenden-
do com o resto da oposição. Do 
lado dos sociais-democratas, 
a ordem para negociar che-
gou diretamente de Rui Rio, 
colocando o PSD no centro da 
equação e como peça-chave no 
fecho do orçamento. Efeito co-
lateral direto: desgastou o que 
restava da ligação à esquerda, 
que o Governo tem jurado que-
rer priorizar.

BE pressionado

Assim, a pressão aumentou 
para o lado do BE. Com os co-
munistas fora, os bloquistas en-
contram-se numa encruzilhada 
que não é nova, mas que nunca 
antes foi tão clara: ou vestem a 
pele do parceiro mais próximo 
das posições do Governo, me-
ses depois de terem proposto 
ao PS um acordo (rejeitado) 
para a legislatura, ou endure-
cem a sua posição face ao Exe-
cutivo. E o caminho parece es-
colhido: “Esta barreira criada 
por PS e PSD para nós foi uma 
novidade, resultou num acor-
do claro e inequívoco e numa 
aparente nova orientação que 
se vai materializando a cada 
dia que passa”, garante ao Ex-
presso o líder parlamentar, Pe-
dro Filipe Soares, notando que 
além do suplementar, também 
o acordo PS/PSD sobre o fim 
dos debates quinzenais fez soar 
as campainhas da esquerda. 
“Acasos podem acontecer, mas 
um somatório de casos faz com 
que o processo não seja algo 
pontual. É a sensação que fica 
das escolhas dos últimos dias.” 
Sendo certo que o partido já ti-
nha avisado que o suplementar 
era um momento excecional, 
com as negociações do próxi-
mo orçamento, o BE terá um 
incentivo extra para carregar 
na pressão sobre o PS.

mlcunha@expresso.impresa.pt
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GUERRA INTERNA

“Com maus chefes  
e pouco exército não 
é possível ganhar 
esta guerra”
Fernando Medina
Presidente da Câmara de Lisboa

“Compreendo  
a preocupação que 
todos temos neste 
momento com  
a necessidade de 
interromper cadeias 
de transmissão na 
Área Metropolitana 
de Lisboa”
Marta Temido
Ministra da Saúde

“Os autarcas não 
são uma espécie  
de sindicatos  
de opinião”
Carlos César
Presidente do PS

“Nesta época tem  
de haver um grande 
diálogo entre PS  
e PSD, mas não mais 
do que isso. Não 
desvalorizo o 
diálogo com outros”
Francisco Assis
Candidato do PS a presidente do CES

Governo em stresse, com outono decisivo
Nacionalizações, PCP a descolar, tensões internas. “Ou caímos para um lado ou para outro”, diz-se no Governo

Liliana Valente

Na semana em que nacionali-
za duas empresas estratégicas, 
perde o PCP. Na semana em 
que abre o país ao estrangeiro, 
perde a mão em Lisboa e no 
seu delfim Fernando Medina 
— que abriu uma guerra com 
a Saúde —, deixando-o isolado 
nas críticas dentro e fora do PS. 
Na semana em que aprova o Or-
çamento suplementar com uma 
maioria que junta BE e PSD na 
abstenção, vê o caminho estrei-
tar-se para entendimentos futu-
ros à esquerda e encosta-se ao 
centro, escolhendo Francisco 
Assis para presidente do Conse-
lho Económico e Social (CES). 
O que diz esta semana sobre o 
futuro do Governo de António 
Costa? Que os efeitos da pande-
mia mais temidos pelos políti-
cos ainda se podem concretizar: 
o pior pode estar para vir, caso o 
desemprego dispare assim que 
o regime de lay-off terminar. E 
tudo isto pode trazer mudanças 
na política nos próximos meses.

Depois de um mês de descon-
finamento que correu mal na 
região de Lisboa e que começou 
a levantar dúvidas lá fora e cá 
dentro, o verão traz perguntas 
sobre como será a gestão de 
uma segunda vaga, que parece 
não descolar da primeira. Esta 
é uma altura de muitos testes à 
capacidade do Governo. “Esta-
mos numa altura de stresse. Ou 
caímos para um lado ou para 
outro”, resume ao Expresso um 
governante. O esforço posto no 
combate à pandemia teve de 
se dispersar pelos seus efeitos: 
pela difícil gestão da TAP, que 
acabou numa nacionalização 
com resultados imprevisíveis 
e que não trará tempos fáceis 
durante a reestruturação obri-
gatória da empresa, e por ou-
tras consequências, como os 
sinais de exasperação na saúde 
pública. “A questão central é a 
pandemia, que condiciona tudo 
o resto, desde a economia ao tu-
rismo e à confiança”, resume o 
mesmo governante. O objetivo 
é evitar a lei de Murphy: tentar 
que tudo o que pode correr mal 
não corra pior. O momento cru-
cial será no outono.

Os próximos meses serão de 
“tensão”, e vai viver-se uma 
fase “muito complexa”, ante-
cipa o habitualmente crítico 
Francisco Assis — a escolha de 
Costa para o CES, divulgada 
esta semana. Este é também 
um sinal de que há um encosto 
ao PSD. Assis não quer falar 
nessa leitura nem no que espe-
ra ser a sua gestão da concer-
tação social, mas é inevitável. 
“O aprofundamento da crise 
trará mais tendência para re-
forçar o diálogo ao centro”, diz 
o ex-eurodeputado ao Expres-
so. “Nesta época tem de haver 
grande diálogo entre PS e PSD, 
mas não mais do que isso. Não 
desvalorizo o diálogo com os 
outros partidos”, acrescenta.

Tempos “complicados”  
para o PS

Numa altura em que o Go-
verno fazia saber que queria 
entendimentos à esquerda no 
âmbito do programa de reto-
ma e no Orçamento do Estado 
para 2021, a discussão do su-
plementar mostrou que o PCP 
quer ficar mais livre, matando 
a ‘geringonça’, caída aos pés de 
um bloco central orçamental 
(ver pág. 16). Costa acredita que 
não, que o PCP e o PEV não ava-
liaram bem, mas que isso “em 
nada compromete” o diálogo 
e a procura de um consenso “o 
mais amplo possível” com par-
ceiros e partidos para o futuro 
(Jerónimo de Sousa também já 
disse que não vislumbrava uma 
crise política no curto prazo).

No entanto, o corte do PCP e 
a aposta do PSD nas autárqui-
cas do próximo ano começam 
a gerar preocupação no PS. Se-
rão meses de novo frenesim na 
gestão política. “O BE não pode 
ficar colado ao PS com o PCP 
de fora. Antecipo tempos muito 

complicados para o Governo 
no futuro”, diz um dirigente do 
PS. Assis é mais otimista e diz 
que o corte do PCP “pode não 
ser um padrão” e acredita que 
os comunistas podem voltar à 
abstenção já no OE para 2021. 
Mas a verdade é que, depois de 
um período de “crescimento 
económico com medidas que 
agradavam à esquerda”, agora 
virão “medidas muito difíceis”.

Pandemia dita o ritmo

No PS cresce a apreensão com 
o que pode acontecer a partir 
de setembro, quando muitos 
portugueses regressarem de 
férias, outros deixarem de es-
tar em teletrabalho e as escolas 
reabrirem. Será também um 
momento de maior pressão 
nos transportes e na econo-
mia, que — passado o verão, 
onde o turismo pode recupe-
rar algum alento — voltará à 
época baixa. É também aqui 
que muitos preveem que possa 
disparar o desemprego adiado. 
O lay-off simplificado termina 
no final de julho, e, em agosto, 
muitas empresas (sobretudo de 
comércio e turismo) esperam 
alguma recuperação, mas de-
pois poderão começar a fazer 
contas ao negócio e fechar.

As decisões, com avanços e 
recuos na reabertura da econo-
mia e na gestão da saúde públi-
ca — depois de semanas segui-
das a descer, os internamentos 
sobem há cinco dias seguidos 
—, são dos maiores receios no 
mundo político. Nada que não 
fosse previsível. “É óbvio que há 
sempre um primeiro momento 
em que quem está ao leme é 
favorecido, depois, nada de sur-
preendente, é prejudicado”, diz 
ao Expresso Pedro Adão e Silva. 
Para o comentador e profes-
sor do ISCTE, isso é visível na 
popularidade: “Nos momentos 
em que há choques, as pessoas 
unem-se. Depois, com o tempo, 
começam a manifestar-se.” Esta 
é uma questão mais complicada 
não só por causa das caracterís-
ticas da pandemia mas também 
por causa “do défice crónico de 
coordenação e planeamento” 
do Estado. E foi exatamente 
por causa da falta de coordena-

ção que a corda partiu do lado 
dos socialistas.

Críticas vieram de dentro

Nos primeiros dias de desconfi-
namento quase total para a mai-
or parte do país, a política saiu 
definitivamente à rua, mas tam-
bém (e sobretudo) andou ten-
sa entre os socialistas. António 
Costa mostrou alguma irritação 
na última reunião do Infarmed 
e interrompeu com rispidez a 
ministra da Saúde, uma notícia 
não desmentida. Depois surgiu 
a crítica que mais doeu à Saúde, 
a de Fernando Medina, que colo-
cou Marta Temido sob pressão.

O presidente da Câmara de 
Lisboa já andava há semanas a 
pensar tornar pública a sua preo-
cupação com a gestão das autori-
dades de saúde locais e regionais 
e abriu a tampa esta segunda-fei-
ra na TVI, apontando o dedo “às 
más chefias” da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, com a mira apon-
tada ao delegado de saúde Mário 
Durval. “Com maus chefes e pou-
co exército não é possível ganhar 
esta guerra”, afirmou, deixando 
“uma nota direta a todos os res-
ponsáveis relativamente a esta 
matéria”. “Ou há capacidade de 
conter isto rápido ou então têm 
de ser colocadas as pessoas cer-
tas nos sítios certos.”

Quem põe as pessoas nesses 
sítios está na Direção-Geral da 
Saúde e no Ministério da Saúde, 
e o remoque de Medina fez sal-
tar todas as defesas possíveis de 
dentro do Governo e do PS, dei-
xando-o isolado. Marta Temido 
reagiu indiretamente à “má lín-
gua”. António Costa olhou para 
um lado e viu Medina e para ou-
tro e viu Temido e ficou no meio 
da ponte. Disse compreender a 
“frustração” dos autarcas, mas 
desfiou as medidas que estão 

a ser tomadas pela Saúde para 
conter o surto na região.

O presidente da Câmara de 
Lisboa falou com os envolvi-
dos — disse o que já tinha dito 
nas reuniões de Costa com os 
autarcas da região —, mas para 
já pouco mudou nos chefes da 
tão criticada estrutura: a meio 
de junho, porém, foi nomeado 
Rui Portugal, já elogiado por 
Medina. No Governo, admitiu-
-se “repensar a resposta”, disse 
Duarte Cordeiro, secretário de 
Estado e coordenador para a 
região de Lisboa, em entrevista 
ao “Público”. Mas o diagnóstico 
(do ex-vice de Medina em Lis-
boa) é muito mais otimista do 
que o do presidente da Câmara. 
Para Cordeiro, o problema é 
persistente, mas não há cresci-
mento exponencial.

A resposta mais violenta a 
Medina acabaria por ser dada 
pelo presidente do PS, Carlos 
César, que selou o tom entre 
os socialistas. Em vésperas da 
Comissão Nacional do partido 
— que se reúne hoje —, o soci-
alista apareceu a dizer na TSF 
que os autarcas “não são uma 
espécie de sindicatos de opi-
nião” e que as autarquias têm 
“responsabilidades no terreno 
e na ação”. Quem ainda apare-
ceria (mesmo que de soslaio no 
enredo) foi Pedro Nuno Santos, 
o arquirrival de Medina no PS, 
para fazer um rasgado elogio a 
Temido: “A senhora ministra da 
Saúde, reconhecidamente por 
todos os portugueses, tem feito 
um trabalho excelente na gestão 
da pandemia.”

Medina, depois de um arran-
que duro, moderou o tom mas 
não as críticas e, mesmo sem o 
apoio dos seus camaradas socia-
listas e do Governo, desdobrou-
-se em entrevistas para explicar 
o que poderia ter ficado mal en-
tendido. Para que o argumento 
passasse, juntou-lhe factos em 
forma de denúncia: não há in-
quéritos epidemiológicos ao fim 
de semana na zona de Lisboa e 
os dados de franjas da popula-
ção, como os trabalhadores tem-
porários da construção civil, têm 
três a quatro semanas. Motivos 
de sobra para uma preocupação 
para o outono.

lvalente@expresso.impresa.pt

Costa deixou Medina 
sozinho nas críticas  
às autoridades  
de Saúde. Autarca 
denuncia falta de ação 
aos fins de semana

Francisco Assis diz 
que próximos meses 
são “complexos” 
e podem trazer 
“aprofundamento”  
do diálogo com o PSD

Com o PS em  
guerra, António 
Costa diz que vai 
iniciar diálogo  
para um consenso  
“o mais amplo 
possível”  
do programa  
de retoma  
FOTO ANA BAIÃO
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Miguel 
Relvas 
“TAP foi 
espetáculo 
deplorável”

O antigo braço-direito de Passos 
Coelho, que esteve na primeira 
tentativa de privatização da com-
panhia aérea, entende que o que 
aconteceu com a nacionalização 
da TAP foi o “epílogo do negócio 
ruinoso da reversão da privatiza-
ção feita por António Costa”.

Ao Expresso, Miguel Relvas 
defende a reversão da privati-
zação que fez com que o Gover-
no esteja agora a receber uma 
“empresa falida nos braços” 
enquanto os privados “não per-
dem nada”. “Se o Governo de 
Pedro Passos Coelho salvou os 
portugueses da TAP, António 
Costa salvou a TAP à custa dos 
portugueses. É a representação 
máxima do facilitismo e do ta-
ticismo de um certo socialismo 
subserviente que hoje governa 
o país. De reversão em reversão, 
de embrulhada em embrulha-
da até à nacionalização total, a 
TAP é apenas o início. De uma 
vez por todas, assumam-se as 
responsabilidades das reversões. 
E, neste caso, só há um respon-
sável: chama-se António Costa. 
Entre o país e a sua sobrevivên-
cia política, pessoal e partidária, 
escolheu, sem hesitar, a segunda 
ao arrepio e à margem do mais 
elementar bom senso, da res-
ponsabilidade e do sentido de 
Estado”, remata.

Miguel Santos Carrapatoso
mscarrapatoso@expresso.impresa.pt

Ex-ministro ao Expresso: 
“Se o Governo de Passos 
salvou os portugueses da 
TAP, Costa salvou a TAP à 
custa dos portugueses”

No ano passado, 6092 pessoas emprestaram dinheiro à TAP. Governo 
assume que terá em conta a situação, mas nada está garantido

TAP: Governo quer 
proteger investidores

se esse não acontecesse haveria naci-
onalização.

Esta segunda-feira — com junho a 
acabar e a TAP a asfixiar e a precisar 
com urgência da injeção de capital — 
soube-se que o acordo tinha sido chum-
bado em Conselho de Administração. 
Os administradores nomeados pela 
Atlantic Gateway abstiveram-se, chum-
bando o acordo. Um balde de água fria.

Perante o bloqueio, o Governo con-
cluiu que havia que forçar a saída de 
Neeleman da TAP. E lança uma bomba 
atómica. Deu ordem para preparar o 
despacho de nacionalização ‘forçada’ — 
não negociada — da TAP. Uma hipótese 
que poderia gerar um conflito jurídico 
imprevisível.

Era um ultimato. David Neeleman 
procurou uma solução numa reunião 
que teve lugar na terça-feira à tarde e 
que se estendeu pela noite dentro. Este 
era o último dia de um prazo dado pelo 
Estado e pela própria TAP — o final do 
mês de junho — para se encontrar uma 
solução. E com as notícias de que a TAP 
estava a ficar sem dinheiro e que já não 
tinha como pagar os salários de julho, a 
pressão aumentou ainda mais.

Na noite de terça-feira, as negocia-
ções foram inconclusivas, mas o Go-
verno tentou forçar uma clarificação. 
Nesta fase já só estava em aberto um 
acordo com a Azul. Mas voltou a não 
haver entendimento, e na quarta-feira, 
pela hora do almoço, o Governo volta 
ao plano inicial: dá como encerradas as 
negociações com Neeleman e retoma o 
plano de fazer aprovar, no Conselho de 
Ministros de quinta-feira, o diploma de 
nacionalização. Deixa porém a porta 
aberta para um recuo de Neeleman: 
até à hora da aprovação do diploma, a 
opção pela nacionalização ‘pura e dura’ 
poderia cair. O que estava em causa era 
a Azul deixar cair a possibilidade de 
converter as suas obrigações em ações 
no final do prazo do empréstimo de 
€90 milhões. O ritmo alucinante voltou 
e as negociações decorreram durante a 
madrugada de quarta para quinta, com 
a perspetiva de um acordo, que só seria 
anunciado na quinta-feira, pelas 22h, 
já após o Conselho de Ministros. Uma 
maratona que vai prosseguir agora 
com a reestruturação e as negociações 
desta com Bruxelas.

acampos@expresso.impresa.pt

Anabela Campos, João Vieira 
Pereira e Pedro Lima

O 
acordo que levou o 
Estado português a 
voltar a ter o contro-
lo da TAP foi alcan-
çado na quinta-feira 
com a compra dos 
22,5% do acionista 
norte-americano 
David Neeleman — 

já só falta assinar os documentos. Um 
passo essencial para que seja feita a 
injeção de capital na companhia aérea.

Começam agora a surgir as questões 
quanto à reestruturação que a TAP 
vai ter de fazer como contrapartida 
pelos €1,2 mil milhões que o Estado 
lhe vai emprestar após a autorização 
dada pela Comissão Europeia. E há 
desde logo um tema que está a provo-
car stresse: no ano passado, a empresa 
recebeu um empréstimo através de 
obrigações no valor de €200 milhões; 
importa saber o que lhe vai acontecer. 
Houve 6092 pequenos investidores a 
comprar essas obrigações a troco de 
um juro de 4,375%. Num cenário de 
reestruturação, que pode passar por 
cortes de dívida, estes podem perder 
parte deste dinheiro.

Fonte do Governo afirma que pre-
tende proteger estes investidores, mas 
que essa questão ainda será alvo de 
negociações com a Comissão Europeia. 
Será assim avaliada a possibilidade de 
exceção num cenário muito possível 
de reestruturação da dívida da TAP. 
Ou seja, não há para já garantias. Esta 
questão surge numa altura em que 
o próprio primeiro-ministro assume 
que não é possível garantir que a re-
estruturação não terá consequências, 
nomeadamente na redução de rotas, 
aviões e empregos (ver texto ao lado).

A tarefa hercúlea é agora preparar 
a reestruturação da companhia. O mi-
nistro das Infraestruturas, Pedro Nuno 
Santos, avançou na quinta-feira à noite 
que o presidente executivo, Antonoal-
do Neves, terá de sair “de imediato” da 
empresa. Foi um despedimento em di-
reto. Ao que o Expresso apurou, até às 
17h de sexta-feira, ninguém do Gover-
no tinha ainda falado com Antonoaldo 
Neves, o gestor que David Neeleman 

Pedro Nuno Santos 
(ao centro), 

João Leão (à dir.)  
e Miguel Cruz  

(à esq.) na quinta-
 -feira, dia em que 

foi anunciado  
o acordo com 

David Neeleman
FOTO MÁRIO CRUZ/LUSA

trouxe para substituir Fernando Pin-
to na presidência da transportadora. 
Há agora que encontrar rapidamente 
quem o substitua, transitoriamente. 
Já há bolsa de apostas, mas ainda não 
há um nome em cima da mesa. Será 
mais uma corrida contra o tempo, à 
semelhança do que foram os últimos 
dias para chegar a acordo com o aci-
onista norte-americano. E a tarefa vai 
ser exigente, já que vai obrigar a muitas 
negociações, nomeadamente laborais e 
com fornecedores.

Pedro Nuno Santos anunciou que o 
Governo irá procurar um gestor profis-
sional do sector da aviação, através de 
uma empresa de caça cabeças, um pro-
cesso que poderá demorar tempo. E a 
TAP tem seis meses para negociar com 
Bruxelas um plano de reestruturação. 
Antonoaldo Neves, sabe o Expresso, 
tinha uma remuneração mensal fixa 
próxima dos €45 mil — cerca de €630 
mil por ano. Ganhava mais €15 mil por 
mês do que Fernando Pinto.

Foi uma maratona de reuniões e 
discussões, madrugada dentro, com 
muita tensão, até chegar ao acordo 
final, com o Estado a assumir 75,2% 
da TAP, e David Neeleman a sair com 
€55 milhões. Depois de, a 10 de ju-
nho, Pedro Nuno Santos ter dito que 
“estamos prontos para avançar com o 
empréstimo à TAP desde que os acio-
nistas aceitem as nossas condições”, foi 
ainda preciso travar muitas lutas. Uma 
batalha cujo rosto púbico foi o ministro 
das Infraestruturas. António Costa 
tem estado em silêncio, falou apenas 
na véspera do acordo, para dizer que 
ainda esperava um entendimento, e 

APÓS O MINISTRO  
DAS INFRAESTRUTURAS  
TER ANUNCIADO QUE  
O PRESIDENTE EXECUTIVO 
DA TAP TERÁ DE SAIR  
“DE IMEDIATO”, HÁ QUE 
ENCONTRAR RAPIDAMENTE 
UM SUBSTITUTO

Primeiro-ministro foi 
muito claro esta sexta- 
-feira: “Não vale a pena 
estarmos com ilusões  
e a esconder”

António 
Costa “Haverá 
consequências 
sobre o 
emprego”

O primeiro-ministro não tem 
dúvidas de que a reestruturação 
da TAP, como contrapartida do 
empréstimo de €1,2 mil milhões 
que o Estado vai conceder à em-
presa, terá “consequências so-
bre o emprego”. “Todos sabem 
que, para haver agora esse fi-
nanciamento, a rees truturação 
vai ter de existir, implicando 
seguramente uma diminuição 
do número de rotas, uma dimi-
nuição do número de aviões, o 
que necessariamente terá con-
sequências sobre o emprego na 
TAP”, afirmou António Costa.

“Não vale a pena estarmos 
com ilusões e a esconder, por-
que seria o mesmo que dizer a 
uma pessoa que vai ser operada 
que não irá ter dores na opera-
ção. Em qualquer operação há 
dor.” O ministro das Infraes-
truturas tem dito que os despe-
dimentos não são inevitáveis. 
Esta sexta-feira, o presidente 
do conselho de administração 
da TAP, Miguel Frasquilho, dis-
se o mesmo. Página 35
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Conheça os sinais de alerta
e cuide da sua saúde mental

Faça férias em Portugal:
A torre e os segredos de Beja
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Reino Unido  
exclui Portugal
Portugal foi excluído dos “cor-
redores de viagem internacio-
nais” com destinos turísticos 
que o Reino Unido vai abrir 
para permitir aos britânicos 
passarem férias sem cumpri-
rem quarentena no regresso.

Piquenique da CGTP 
em Lisboa
A Interjovem/CGTP-IN 
promove uma iniciativa no 
âmbito dos 50 anos desta 
central sindical, hoje à tarde, 
na Ribeira da Naus, em Lis-
boa. A organização promete 
que “serão tomadas medidas 
para garantir que a iniciativa 
decorre em segurança”.

Mais patrulhas  
e meios nas praias
As temperaturas deste fim 
de semana, em que os ter-
mómetros podem superar os 
40 graus em alguns distritos, 
merecem “cuidado redobra-
do” da Autoridade Marítima 
Nacional, com mais patrulhas 
e meios a vigiar as praias.

Ivo Rosa adia  
Operação Marquês
O juiz de instrução Ivo Rosa 
justificou, no final do debate 
instrutório, o porquê de não 
anunciar em dez dias se o 
caso vai a julgamento. “Este é 
o tempo da justiça”, afirmou.

24h

Já há cinco 
interessados 
em comprar 
a Efacec E6

Menos 450 
mil visitas a 
monumentos 
e museus P19

A ÚLTIMA VIAGEM

FOTO TIAGO MIRANDA

Pedro Diogo morreu há uma 
semana, mas soube há seis meses 
que o seu tempo estava a chegar ao 
fim. Esta é a história desses dias R34

GOVERNO SEM GARANTIAS PARA PEQUENOS INVESTIDORES DA TAP P5eE16

“Críticas à 
Educação são 
demagógicas, 
paternalistas 
e injustas”

Tiago Brandão 
Rodrigues fala sobre  
o que vai mudar no 
próximo ano letivo e diz 
que a escola não falhou

Em entrevista, ministro 
apresenta plano para o pró-
ximo ano letivo, que passa 
por aulas presenciais, pro-
longar o período de aulas e 
cortar nos períodos de férias 
da Páscoa. P8

“O PM não 
pode passar 
a vida em 
debates. Tem 
de trabalhar”

Líder do PSD explica 
porque quer mudar 
debates quinzenais 
com Costa. Os dois 
negociaram OE

Rio diz que “gritaria” não dig-
nifica AR. Negociações com 
Costa provocaram dano co-
lateral: PS complicou futuro  
à esquerda e azedou relações 
num momento de grande 
tensão no Governo. P12a16

Dinheiro da 
Europa pode 
demorar 
dois anos 
a chegar

Portugal tem o sexto 
maior pacote de ajuda, 
mas eurodeputados 
avisam que os fundos 
vão chegar tarde P18eE9

Marcelo 
marca 
almoços  
com a direita 
que o ataca

Presidente da República 
junta influentes de 
direita e alguns opinion 
makers para refletir 
sobre o futuro P4

Empresas  
já estão a 
preparar 
despedimentos 
após lay-off

Escritórios de 
advogados têm em 
mãos dezenas de 
despedimentos coletivos 
e insolvências E24

Covid Hospitais 
desmentem 
números da DGS
> Há laboratórios, universidades e médicos que não 
registam os infetados  > Boletim da DGS tem concelhos 
sem casos há semanas, mas continuam a aparecer doentes  
> Graça Freitas reconhece “várias disfunções” P6
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O que é feito do Magalhães?
António Costa quer um computador por aluno no próximo ano letivo. JP Sá Couto já disse estar disponível

Maria João Bourbon 

A mediática e polémica inicia
tiva impulsionada pelo Governo 
de José Sócrates há 12 anos, que 
passava por ter um computador 
com acesso a banda larga por 
aluno nas escolas portuguesas, 
parece estar de regresso. O pri
meiroministro, António Costa, 
anunciou, em abril, a intenção 
de dar acesso a computador e 
internet a todos os alunos do 
ensino básico e secundário já 
no próximo ano letivo — um 
investimento que considera es
sencial dada a atual pandemia 
de covid19 e que garante que 
será mais ambicioso do que o 
anterior Magalhães (projeto 
eescolinhas para o 1º ciclo) e 
do que o eescolas, destinado ao 
3º ciclo do ensino básico.

Para já, ainda não são conhe
cidos os moldes desta nova ini
ciativa do Governo, mas a JP 
Sá Couto — a empresa, fundada 
em 1989 pelos irmãos Sá Couto, 
que ficaria conhecida como fa
bricante dos computadores Ma
galhães — já se mostrou pronta 
e disponível para produzir os 
novos dispositivos.

“Já dissemos que estamos 
completamente disponíveis 
para colaborar num projeto 
destes”, diz ao Expresso o vice
presidente da empresa, João 
Paulo Sá Couto. “Com o nosso 
conhecimento e capacidade 
produtiva, e com os projetos que 
temos tido a nível internacio nal, 
estamos preparados para esse 
desafio”, defende, acrescentan
do que ainda falta conhecer os 
detalhes da inicia tiva do Go
verno. “Estamos certos de que 
quando chegar a altura nos vão 
contactar. Nem que seja através 
de um concurso público, vamos 
concorrer.”

Questionado pelo Expresso 
sobre os moldes desta iniciati

va, o Ministério da Educação 
não respondeu até ao fecho des
ta edição.

Um legado polémico

Foi precisamente a ausência 
de um concurso público inter
nacional — e a opção por uma 
alegada adjudicação direta à JP 
Sá Couto — que gerou polémica 
na primeira fase desta iniciati
va do Governo de Sócrates. De 
acordo com o relatório final de 
uma comissão de inquérito par
lamentar realizada em 2010, o 
Governo fugiu à obrigação de 
promover um concurso público 
para a distribuição dos compu
tadores Magalhães, criou uma 
fundação que não se justificava 

e que controlava diretamente 
(para mascarar uma iniciativa 
pública) e gerou um monopólio 
para a JP Sá Couto.

Já o Executivo e a JP Sá Couto 
defendiam que não se tratava de 
um ajuste direto, uma vez que 
foram as operadoras a contra
tar os equipamentos — mas os 
deputados concluíram que “o 
Governo e a Fundação [para as 
Comunicações Móveis] condi
cionaram inequivocamente a 
escolha por parte dos opera
dores”. Também Bruxelas con
siderou a adjudicação direta 
ilegal, mas decidiu arquivar o 
processo de infração contra Por
tugal depois de o Governo ter 
decidido abrir concurso público 
na segunda fase da iniciativa.

Apesar disso, os irmãos Sá 
Couto não consideram que este 
passado envolto em polémica 
possa prejudicar a imagem da 
empresa nesta fase. “Passa
ram 12 anos e, com a grande 
experiên cia que temos, até é o 
contrário. Pode ter havido al
gum estigma, mas penso que 
já não haverá”, acredita o pre
sidente do conselho de admi
nistração, Jorge Sá Couto, real
çando que a empresa está bem 
posicionada para agarrar a nova 
iniciativa do Governo. “Prová
mos que conseguimos executar 
grandes projetos no mundo. O 
contrassenso seria não dar [este 
projeto] à nossa empresa só por
que há 12 anos tivemos um pro
jeto pelo qual um líder político 
torcia muito.”

Os sucessores do 
Magalhães pelo mundo

Depois do mediático Maga
lhães, o negócio de educação 
da JP Sá Couto — a jp.ik, que 
representa cerca de 60% das 
receitas da empresa — andou 
a viajar pelo mundo. Apesar 
de o seu outro negócio de dis
tribuição de marcas (jp.di) ser 
essencialmente nacional, nos 
últimos anos Portugal tem re
presentado menos de 1% da 
faturação da jp.ik, através de 
projetos para determinados 
agrupamentos de escolas por 
intermédio das câmaras muni
cipais. Mas a empresa espera 
conseguir reforçar a aposta em 
Portugal com o novo projeto 
Magalhães e estima que a edu
cação terá este ano um peso de 
5% nas suas receitas.

Foi precisamente a iniciativa 
Magalhães, que os irmãos con
sideram “pioneira”, que contri
buiu para o sucesso que a JP Sá 
Couto tem hoje a nível mun dial. 
“Portugal foi o primeiro país 
do mundo a ter um projeto de 

tecnologias da informação de 
um computador por aluno”, su
blinha João Paulo Sá Couto. “A 
partir daí, tivemos um trajeto a 
nível internacional”, que teve 
início em 2009 com projetos na 
Venezuela e Argentina. Hoje, a 
empresa de Matosinhos já de
senvolveu projetos de tecnolo
gias para a educação em mais 
de 70 países — como Quénia, 
Uruguai, México, Espanha, Ti
mor Leste e Japão —, chegando 
a mais de 16 milhões de alunos 
e 300 mil professores em todo 
o mundo.

Os últimos anos serviram 
para a JP Sá Couto ir aperfei
çoando o modelo subjacente ao 
Magalhães, acreditando assim 
que agora está mais preparada 

para dar resposta a uma nova 
iniciativa portuguesa. “Temo
nos focado na vertente tec
nológica, no desenvolvimento 
dos sucessores do Magalhães”, 
explica Jorge Sá Couto. “Estes 
computadores, por serem para 
alunos, precisam de alguns re
quisitos especiais, nomeada
mente uma maior resistência 
e acesso a ferramentas para 
estimular a aprendizagem”, 
realça, exemplificando com a 
webcam que se transforma em 
microscópio quando se acres
centa uma simples peça.

A empresa não só desenvolve 
dispositivos e software para a 
área da educação dentro e fora 
da sala de aula, destinados a 
crian ças, jovens, estudantes 

universitários e professores, 
como implementa projetos 
educativos que aliam tecnolo
gia, engenharia e pedagogia 
(formação de professores e alu
nos). É disso exemplo a pop-up 
school, uma sala de aula modu
lar, montada em cinco dias, que 
recorre a tecnologia inovadora 
e energias renováveis.

Além disso, a jp.ik aposta 
também na transferência de 
tecnologia para países com 
projetos educativos de grande 
dimensão, como é o caso da
quele que irá ser desenvolvido 
no Quénia e que passa não só 
pela educação mas está tam
bém focado na instalação de 
fábricas locais, de modo a que 
o país possa produzir os seus 
próprios equipamentos.

Covid-19, uma oportunidade

Foi a experiência portuguesa, a 
par do aperfeiçoamento do mo
delo, que permitiu à JP Sá Cou
to crescer. Entre 2009 e 2019 a 
empresa teve receitas de cerca 
de €3,2 mil milhões, dos quais 
€1,9 mil milhões no negócio 
da educação. No ano passado, 
concretamente, totalizou nesta 
área €248 milhões, mais 38% 
do que no ano anterior.

Mas 2020 poderá ser um ano 
menos bom para o negócio da 
educação — embora constitua 
também uma oportunidade. 
“Este ano vamos ter um com
passo de espera por causa da 
pandemia”, dizem, especifican
do que vários projetos previs
tos estão a ser adiados para 
2021. “Mas foi também a pan
demia que veio reforçar a im
portância do ensino à distân
cia a nível mundial. Nós temos 
uma solução para isso, que tem 
de estar pronta em setembro, 
quando arranca o ano escolar 
na Europa.”

mjbourbon@expresso.impresa.pt 

JP Sá Couto usou 
a experiência do 
Magalhães em Portugal 
para se lançar a nível 
internacional  
FOTO OCTÁVIO PASSOS

Negócio de educação 
da JP Sá Couto tem 
dado cartas a nível 
internacional. 
Portugal representa 
só 1% da faturação

Covid-19 é 
oportunidade para o 
ensino à distância. 
“Temos solução para 
isso, que tem de estar 
pronta em setembro”

NÚMERO

70
é o número de países  
onde a unidade de educação 
da JP Sá Couto, jp.ik, tem 
presença. Argentina, Quénia, 
Uruguai, México, Reino Unido, 
Timor Leste e Japão são 
alguns deles

16
milhões de alunos em todo  
o mundo foram impactados 
com os projetos de educação 
da JP Sá Couto. Em Portugal, 
foram 700 mil crianças

300
mil professores estiveram 
abrangidos pelos projetos de 
tecnologias para a educação 
da empresa a nível mundial. 
Em Portugal foram 160 mil

1%
é quanto pesa Portugal  
na faturação da jp.ik.  
Mas a empresa acredita  
que a área da educação vai 
representar 5% em 2020Página 37
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OPINIÃO PESSOAS

Análise 
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-benefício
LUÍS TODO BOM 
E29

Palavras 
leva-as  
o vento
MANUELA  
FERREIRA LEITE E31

Gente de má fama
FRANCISCO LOUÇÃ E5

> Benedita Miranda  
é a nova diretora--geral 
da Sitel  
na Grécia  
E27

> Dicas Como se pode 
destacar entre uma 
multidão de candidatos E27

Porque  
sobem  
as bolsas  
em tempo  
de crise? E8

ATAQUE AO 
FACEBOOK Empresas 
cortam publicidade 
na rede social por 
causa do discurso de 
ódio. Ações tremem, 
mas impacto nas 
receitas é limitado E30

Imobiliário 
soma mais 
de €1,3 mil 
milhões  
desde março E18

POR ONDE ANDA O MAGALHÃES?
Costa quer ressuscitar iniciativa de Sócrates, mas numa versão mais 
ambiciosa. JP Sá Couto acredita que a sua experiência internacional 
a deixa bem posicionada para participar no projeto E10

Angola 
negoceia 
moratória  
com  
a China E6

Portugal tem o 6º 
maior pacote de fundos 

Negociações na Europa apontam 
para €3500 por habitante E9

TAP: Estado 
assume 
maioria e um 
problema para 
reestruturar

Quem vai gerir a TAP? Como 
vai ser feita a reestruturação? 
São questões que estão em 
aberto depois de o Governo ter 
fechado um acordo com David 
Neeleman para o afastar com-
pletamente da companhia aé-
rea e que lhe permite assumir 
a maioria do capital. E16

Negociações tumultuosas 
entre Governo e Neeleman 
levaram à saída do 
empresário americano  
e evitaram litígios

Já há cinco 
interessados 
em comprar 
a Efacec

Egípcia Elsewedy fez  
a oferta mais elevada, de 
€130 milhões. Há também 
empresas portuguesas  
e americanas na corrida

A Efacec ainda agora foi 
nacio nalizada, mas o proces-
so da venda já estava aberto, 
havendo um núcleo duro de 
interessados no seu capital 
que já avançou com propos-
tas antes da decisão tomada 
pelo Governo esta quinta-
-feira. Além da Elsewedy, há 
também interesse das portu-
guesas Alpac e Sodecia e das 
americanas Oaktree e First 
Reserve. E6

Grande 
distribuição 
acusada de 
concertação 
de preços

Autoridade da 
Concorrência avançou 
com mais um processo 
contra seis grupos de 
distribuição

A Autoridade da Concorrên-
cia acusa as cadeias de súper 
e hipermercados Continente, 
Pingo Doce, Auchan, Lidl, In-
termarché e E.Leclerc, assim 
como a Sumol+Compal e a So-
grape, de combinarem os pre-
ços das bebidas destes grupos 
à venda nas suas lojas. E8

Empresas preparam 
despedimentos para 
depois do lay-off

> Escritórios de advogados já têm em mãos dezenas de despedimentos 
coletivos e insolvências  > Programa de Estabilização fez aumentar 
pedidos  > Desemprego deverá disparar no final do ano E24
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Com os EUA, o Brasil e África 
parados, a companhia está em 
serviços mínimos. Instabilidade 
acionista e recuo no plano de voos 
ajudaram a retardar a retoma

TAP tem estado praticamente sem voar e os concorrentes 

O céu voltou a ser cruzado por aviões, 
mas a TAP é avistada menos vezes do 
que seria de esperar. A companhia por-
tuguesa esteve praticamente parada 
em junho. Houve mesmo dias em que 
fez menos voos a partir de Lisboa, o seu 
hub, do que algumas das concorrentes 
europeias.

Julho e agosto prometem ser diferen-
tes, mas a TAP está a perder terreno 
para as suas concorrentes, que come-
çam a ocupar o espaço deixado livre 

pela companhia. Para já timidamente, 
até porque a Associação Internacional 
de Transportes Aéreos (IATA), tendo 
em conta a situação provocada pela 
pandemia, pediu alguma tolerância às 
regras do sector, que ditam que os slots 
(direito a levantar voo e a aterrar) ou 
são usados pelas companhias ou são 
libertados. Mas as transportadoras po-
dem estar já a começar a ganhar ter-
reno e a ocupar os melhores horários 
dos slots. A alemã Lufthansa, sabe o 
Expresso, tem estado a aumentar o 
número de voos para o Brasil a partir 
de Frankfurt, mas são sobretudo, para 
já, voos de carga.

Com os voos para os EUA e o Brasil 
— os grandes mercados da companhia 

portuguesa — praticamente interditos 
e com Espanha, Angola e Moçambique 
— outros mercados relevantes — com os 
aeroportos fechados, a transportadora 
ficou praticamente colada ao chão em 
junho, quando já muitas das suas con-
correntes estavam a levantar voo. 

Instabilidade acionista desfoca

Não foi, porém, apenas o fecho do espa-
ço aéreo dos seus principais mercados 
que manteve a TAP em serviços míni-
mos nas últimas semanas. O conflito 
latente entre o Estado e os acionistas 
privados, a somar ao atraso da injeção 
de capital na companhia, que obriga a 
maior prudência, e o recuo no primeiro 

plano de voos por causa dos protestos 
dos autarcas do Porto e do Algarve tam-
bém não ajudaram a que a TAP fosse 
mais ousada na sua oferta de voos e ti-
vesse um planeamento mais constante. 
A retoma da atividade arrastou-se. E os 
clientes afastam-se com a instabilidade 
das companhias e procuram as ofertas 
de voos onde elas existam. “A TAP tem 
de sair dos jornais por causa da guerra 
acionista e focar-se nos planos de voo 
e nos clientes”, defende um quadro da 
companhia.

Com a pequena exceção de Paris e Lis-
boa, a TAP quase não fez voos ponto a 
ponto na Europa em junho, o que levou 
a que em alguns dias desse mês a com-
panhia portuguesa, que habitual mente 

ocupa metade do Aeroporto Humberto 
Delgado, tenha levantado do chão me-
nos vezes do que a Lufthansa, a Brussels 
Airlines, a Ryanair, a EasyJet ou a Tran-
savia France.

Ainda assim, dados dos voos previstos 
para junho a que o Expresso teve acesso 
mostravam que a TAP tinha 155 voos, 
mais do que os 76 da Lufthansa, os 57 
da Air France e os 46 da KLM, mas 
longe dos 5501 voos que a companhia 
previa, em 2019, fazer em 2020 no mês 
em que começa o verão. Ainda que a 
pequena distância, continuou, em ju-
nho, a ter a maior taxa de ocupação do 
aeroporto de Lisboa. E voltará a tê-la, 
tudo o indica, em julho. Os tempos são, 
porém, de grande agitação e incerteza.

AVIAÇÃO

Rutura Há muito que o Governo tinha decidido que o empresário americano 
teria de sair da TAP. O Estado fica com 72,5% e Pedrosa acompanha-o

Neeleman sai,  
mas reestruturação  
vai ser a doer

Anabela Campos  
e Pedro Lima

O 
Governo quer arru-
mar rapidamente a 
casa na nova TAP, 
depois de com sofri-
mento ter recuperado 
a maioria do capital 
da companhia aérea. 
Após uma longa ma-
ratona negocial, che-

gou a acordo com um dos acionistas 
privados, o norte-americano David Ne-
eleman, que sai quatro anos depois de 
ter entrado. Agora, o Estado tem um 
calendário pesado pela frente.

Neeleman deu luta, mas acabou por 
ceder, saindo da TAP por €55 milhões. 
Sai visto como um problema, quando 
em 2015, ano em que chegou à compa-
nhia aérea no processo de privatização, 
era visto como a solução. Vende os seus 
22,5% ao Estado, que assim passa a ter 
72,5% do capital. Humberto Pedrosa, 
dono do grupo de transportes Barra-
queiro, manterá os seus 22,5% — depois 
de ter sido noticiado que iria comprar 
parte da posição de Neeleman. Os tra-
balhadores continuarão com os 5% que 
já têm na empresa.

O acordo de última hora, que será as-
sinado nos próximos dias, foi a forma de 
evitar o “colapso da TAP”, nas palavras 
do ministro das Finanças, João Leão, na 

conferência de imprensa de quinta-feira 
à noite, em que foi anunciado o enten-
dimento. Fica assim aberta a via para 
o Estado emprestar €1,2 mil milhões à 
empresa. Esta “não era a opção inicial do 
Estado português”, explicou o ministro 
das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

Na segunda-feira à noite, Neeleman 
forçou o chumbo das condições impos-
tas pelo Estado para viabilizar o emprés-
timo do dinheiro estatal à companhia 
aérea e levou o Governo a concluir que a 
única alternativa era avançar para uma 
nacionalização da empresa, com o obje-
tivo claro de expulsar o acionista norte-
-americano. E aí havia duas vias: uma 
solução negociada em que este sairia a 
bem — uma nacionalização ‘negociada’ 
— e uma nacionalização ‘forçada’. Até à 
última hora esteve em cima da mesa o 
cenário conflituoso, com um ultimato 
dado até à hora da reunião do Conselho 
de Ministros desta quinta-feira: se Nee-
leman e a empresa de que é acionista, 
a companhia brasileira Azul, não acei-
tassem as condições finais do Estado, 
a nacionalização pura e dura avançava. 
Por €55 milhões, Neeleman vende as 
ações, abdica dos direitos de saída (não 
recebe o valor que tinha emprestado à 
TAP através de prestações acessórias) e 
renuncia a qualquer potencial litigância.

E a Azul também aceitou as condições 
do Estado: inicialmente, o Governo que-
ria que convertesse de imediato o seu 
empréstimo obrigacionista de €90 mi-

David Neeleman 
sai da TAP de 
forma inglória: 
antes era visto 
como a solução, 
agora era visto 
como o problema  
FOTO JOSÉ CARIA
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A companhia aérea 
cresceu e modernizou  
a frota, mas continuou  
a dar prejuízo. E o índice 
de pontualidade piorou

Como 
evoluiu a 
TAP 
semiprivada?

O que mudou entre a TAP estatal 
e a TAP semiprivada? Os números 
dos últimos oito anos da empresa, 
quatro ainda nas mãos do Estado e 
outros quatro já com David Neele-
man e Humberto Pedrosa a bordo, 
revelam que a companhia cresceu, 
mas a rentabilidade é ainda uma 
miragem.

Se entre 2012 e 2015 a TAP acu-
mulou prejuízos de €272 milhões, 
no período pós-privatização não 
foi muito melhor, com as perdas 
acumuladas entre 2016 e 2019 a as-
cenderem a €230 milhões. Olhando 
apenas para os resultados opera-
cionais, os quatro anos que prece-
deram a privatização acumularam 
resultados negativos, enquanto os 
quatro anos após a privatização 
geraram resultados operacionais 
positivos.

Pelo meio, os acionistas privados 
trouxeram algum oxigénio e apoia-
ram um processo de modernização 
da frota da companhia aérea. Com 
o acordo de privatização, a Atlantic 
Gateway (de David Neeleman, dono 
da brasileira Azul, e de Humberto 
Pedrosa, dono da portuguesa Barra-
queiro) injetou €154 milhões. 

Posteriormente, em março de 
2016, a Azul subscreveu um em-
préstimo obrigacionista da TAP no 
valor de €90 milhões, enquanto a 
Parpública subscreveu €30 milhões.

Hoje, a TAP apresenta uma dívida 
líquida em torno dos mil milhões 
de euros. Em 2015, a dívida líquida 
do grupo era de €805 milhões e em 
2014 era de €921 milhões.

Certo é que a situação patrimonial 
da empresa se deteriorou ao longo 
do tempo, refletindo a acumulação 
de prejuízos (os dois melhores anos 
da TAP nos últimos oito exercícios 
foram 2017, com um lucro de €21 
milhões, e 2013, com um prejuízo 
de €6 milhões). A empresa, que em 
2012 tinha capitais próprios negati-
vos de €381 milhões, chegou a 2015 
(quando o Estado decidiu vender 
parte da TAP à Atlantic Gateway) 
com capitais próprios negativos de 
€530 milhões.

Aquele patamar foi melhorado 
nos dois anos seguintes, voltando a 
situa ção a agravar-se em 2018, com 
os capitais próprios a ficarem nega-
tivos em €618 milhões. Situação que 
melhoraria ligeiramente em 2019: 
agora, o grupo TAP tem capitais 
próprios negativos de €581 milhões.

No plano operacional, a TAP cres-
ceu de uma faturação anual de €2,6 
mil milhões antes da privatização, 
quando tinha 11 milhões de passa-
geiros anuais, para os atuais €3,3 
mil milhões, com um recorde de 17 
milhões de passageiros em 2019.

O grupo manteve quase o mesmo 
número de trabalhadores (13 mil), 
mas passou de 77 aviões em 2015 
para 105 agora. Embora 2019 tenha 
gerado um resultado operacional po-
sitivo de €58,6 milhões (face a uma 
perda de €44 milhões em 2018), o 
grupo não se livrou de um resultado 
líquido negativo de €105 milhões.

Por outro lado, o índice de pontua-
lidade da companhia aérea piorou 
nos últimos anos. A TAP, que che-
gou a ter em 2015 um rácio de 79% 
de voos com atraso inferior a 15 mi-
nutos na partida, atingiu em 2018 
um mínimo de 58% de voos com 
atraso até 15 minutos (os restantes 
42% saíram com mais de 15 minutos 
de atraso). Em 2019, a TAP melho-
rou esse indicador de pontualidade 
para 64%.

Miguel Prado
mprado@expresso.impresa.pt

55
milhões de euros foi o valor 
que o Estado acordou pagar a 
David Neeleman para comprar 
os seus 22,5%. Inicialmente, o 
empresário norte-americano 
tinha pedido €65 milhões e 
o Estado teria proposto €40 
milhões. Com a saída, Neeleman 
não só vende as suas ações da 
TAP como abdica do valor das 
prestações acessórias e renuncia 
a qualquer litigância futura

 começam a ocupar-lhe o espaço
O facto de ter como grandes mercados 

(e como fator de distinção) os EUA e o 
Brasil, cujos espaços aéreos têm estado 
vedados ou fortemente restringidos, é 
muito penalizador para a sua operação, 
já que a companhia não se afirma no 
mercado das viagens ponto a ponto, 
mais explorado pelas low cost. E isso é 
uma das explicações para a sua quase 
paragem. A TAP tem como hub Lisboa, 
um hub que beneficia, sobretudo, das 
ligações aéreas ao mercado norte-ame-
ricano e ao Brasil. A contribuir para a 
sua paragem está também o mercado 
africano de língua portuguesa, nomea-
damente Angola e Moçambique, países 
que têm imposto muitas limitações e 
obrigado quem chega, nomeadamente 

de Portugal, a entrar em quarentena. A 
esperança na TAP é de que os mercados 
fora da Europa comecem a abrir e a 
companhia possa acelerar a operação, 
ainda assim a um ritmo muito lento. Se 
tudo correr como planeado, a TAP tem 
previstos 948 voos para o mês de julho. 
Em agosto, o grande mês do sector, a 
companhia prevê ter 25% da operação 
retomados. É pouco. Tudo isto é, no 
entanto, muito imprevisível, já que irá 
depender da forma como evoluir o com-
bate ao vírus da covid. E agora como irá 
reagir a empresa à saída de David Nee-
leman e ao provável afastamento de An-
tonoaldo Neves, o presidente executivo 
da TAP e um dos principais responsáveis 
pelo plano e estratégia de voos? A.C.

Crise provocada pela covid-19 
bateu forte nos aeroportos,  
e a concessionária portuguesa 
não saiu ilesa. Meses de abril  
e maio foram dramáticos

ANA chegou 
a perder 
mais de um 
milhão/dia

Ninguém está imune à crise que 
afeta a aviação mundial por causa 
da covid-19. Nem os aeroportos, 
como tem sido o caso da ANA. O 
pior pode já ter passado, uma vez 
que as companhias aéreas começa-
ram a retomar lentamente os voos 
em junho. Mas a ANA terá perdido 
mais de um milhão de euros por dia 
no pico da paragem do sector, sabe 
o Expresso. A companhia, confron-
tada com a informação, não quis 
confirmar os números.

Em 2019, a ANA teve receitas de 
quase €900 milhões. Abril e maio 
foram meses praticamente sem 
receita, quando habitualmente a 
concessionária arrecada mais de 
€70 milhões, em média, por mês. 
A ANA vive das taxas que cobra às 
companhias aéreas mas também da 
renda das lojas e dos negócios que 
estão nos aeroportos e que pesam 
bastante nas contas.

Foram meses trágicos para os 
donos dos aeroportos um pouco 
por todo o mundo. Fontes do sector 
admitem mesmo que os aeroportos 
terão sido mais afetados do que as 
companhias aéreas com esta pa-
ragem forçada do espaço aéreo, já 
que suportam custos fixos mais ele-
vados do que as transportadoras, 
que se deixarem de voar não têm, 
por exemplo, custos com combus-
tíveis ou com suplementos salariais 
de pilotos e tripulação, dois indica-
dores que pesam bastante nas suas 
contas.

Um sinal de que a crise foi séria 
foi o facto de alguns aeroportos pri-
vados terem optado simplesmente 
por encerrar nos meses mais duros 
da crise. A ANA nunca o fez. Assim 
como não colocou os seus cerca de 
3000 trabalhadores em lay-off. A 
concessionária, controlado pelos 
franceses Vinci, tem um balanço 
robusto — devido ao facto de o nú-
mero de passageiros ter crescido 
exponencialmente nos últimos 
anos, o que levou a ANA a poder su-
bir as taxas por estes terem aumen-
tado. Isto permitiu-lhe enfrentar o 
impacto da pandemia sem grandes 
sobressaltos. O lucro da ANA em 
2019 superou os €300 milhões, e 
tem vindo sempre a subir.

Apesar da situação de conforto 
de balanço da ANA, a concessio-
nária do aeroporto, a quem foram 
dirigidos alguns pedidos de cortes 
de taxas por parte das companhi-
as aéreas, acanhou-se no aligeira-
mento dos custos destas. Acabou 
por ficar-se para já apenas pela 
isenção temporária do pagamen-
to da taxa de estacio namento das 
aeronaves, através da emissão de 
notas de crédito. Está em cima da 
mesa, à espera da aprovação do 
regulador do sector, uma descida 
das taxas de aterragem e assistên-
cia em escala. A ANA apresentou 
uma proposta à ANAC para pro-
ceder, com efeitos a junho, a uma 
redução das taxas de aterragem e 
assistência em escala regulada em 
40%, antecipando os efeitos dos 
ajustamentos tarifários previstos 
no contrato de concessão, os quais 
iriam acontecer em 2021. Mas até 
agora não teve luz verde.

Em sua defesa, a ANA vai dizendo 
que tem sido fortemente afetada 
pela crise. E que tem às costas dí-
vidas de alguns dos seus clientes. 
A empresa está neste momento 
a alargar o Aeroporto Humberto 
Delgado, e o ministro das Infraes-
truturas disse esta semana que o 
Montijo — uma opção que agrada 
à ANA — é para avançar. A.C.

lhões, que vence em 2026 (o que permi-
tia abater esse valor à dívida e a levava a 
prescindir do juro de 7,5%), mas a em-
presa brasileira recusou, dizendo que só 
o faria se o Estado prestasse uma garan-
tia nesse montante. O Governo recusou 
e impôs então que a Azul renunciasse à 
conversão das obrigações em ações em 
2026 — desta forma, evitava ter de con-
tar com um acionista indesejado nessa 
altura, que teria 6% do capital e 41,25% 
dos dividendos. Um acionista que faria 
de alguma forma Neeleman regressar 
à empresa.

Reestruturação pode ser dolorosa

Mas passado é passado, e agora é pre-
ciso olhar para a frente. Se a saída de 

Neeleman põe fim ao conflito entre a 
gestão privada e o Estado, abre um novo 
capítulo, que é a reestruturação da com-
panhia, um processo que promete ser 
doloroso. Ultrapassado este imbróglio, 
a TAP tem de arregaçar as mangas e 
desenhar um plano de reestruturação 
que terá de estar pronto para ser apli-
cado dentro de seis meses. Uma das 
grandes incógnitas é quem do lado da 
TAP irá desenhar a reestruturação e a 
estratégia futura, tema complexo e que 
vai exigir grande perícia. A saída de An-
tonoaldo Neves, presidente executivo 
da TAP, foi confirmada na quinta-feira 
à noite pelo ministro das Infraestrutu-
ras. “No imediato, vai ter de sair”, disse 
Pedro Nuno Santos, referindo que o 
Governo já está à procura de um subs-
tituto, tendo inclusive contratado uma 
empresa de recrutamento para fazer a 
seleção no mercado internacional.

Antonoaldo sempre foi visto como um 
homem de mão de Neeleman, respon-
sável pela “má gestão” da empresa nos 
últimos anos, nas palavras do ministro, 
tendo acumulado prejuízos. E o epi-
sódio dos prémios atribuídos a alguns 
quadros à revelia do Estado levou Pedro 
Nuno Santos a lamentar não ter poder 
para despedir a Comissão Executiva, 
composta por dois representantes de 
Neeleman e um de Humberto Pedrosa. 
Mas era-lhe reconhecida experiência, 
competência e conhecimento do sector 
da aviação, e por isso dentro da adminis-
tração da TAP a sua saída imediata não 
era totalmente desejada, atendendo à 
gravidade da situação provocada pela 
pandemia de covid-19 no sector da avia-
ção e à reestruturação à vista.

A urgência de capitalizar a TAP é 
grande, e o primeiro passo será avançar 
com o empréstimo até €1,2 mil milhões 
aprovado pela Comissão Europeia. 
Será aqui que ficará definido o papel 
de Humberto Pedrosa, que em 2015 se 
juntou a David Neeleman para fazer a 
privatização da TAP. Pedrosa esteve até 
ao fim a lutar por uma solução nego-
ciada, fazendo a ponte entre Neeleman 
e o Governo, que conta com ele para 
desenvolver a empresa. Para já, man-
tém os 22,5% na TAP, mas quando parte 
do empréstimo de €1,2 mil milhões for 
transformado em capital a sua posição 
vai diluir-se muito, admite-se. Um dos 
caminhos possíveis é transformar a sua 
parte nas prestações acessórias de €220 
milhões em capital social, algo que os 
acionistas privados já tinham acordado 
com o Governo no âmbito das negocia-
ções das últimas semanas.

“Desiludido com Portugal”

David Neeleman “sai muito desiludido 
com Portugal e a perder dinheiro”, ga-
rante fonte ligada ao empresário ame-
ricano. Quanto vai perder? É uma per-
gunta que não é respondida. Neeleman 
decidiu sair a bem, abdicando assim 
de litigância, que poderia arrastar-se 
nos tribunais. O empresário está neste 
momento a precisar de dinheiro para 
outro investimento nos EUA e talvez por 
isso tenha preferido chegar a acordo e 
salvaguardar que não perde tudo, como 
aconteceria numa nacionalização.

A TAP tinha muitos desafios, e Neele-
man acreditava que a companhia estava 
a crescer na direção certa. Tanto assim é 
que gerou o interesse na Lufthansa. Vá-
rias fontes da empresa — e Pedro Nuno 
Santos já falou nisso — asseguram que o 
interesse da companhia alemã de avia-
ção foi efetivo e que houve mesmo uma 

GOVERNO FICA PARA JÁ 
COM 72,5% DA TAP, MAS 
DEVERÁ CONVERTER 
PARTE DO EMPRÉSTIMO 
DE €1,2 MIL MILHÕES EM 
CAPITAL, REFORÇANDO  
A SUA POSIÇÃO

oferta em cima da mesa que avaliava a 
TAP em €850 milhões. Sempre se soube 
que a intenção de Neeleman a prazo 
seria colocar a TAP em Bolsa e reduzir 
a sua participação por essa via — aliás, 
os seus críticos dizem que o crescimento 
exponencial da companhia no último 
ano era com essa meta no horizonte.

Neeleman resistiu enquanto pôde, 
mas na madrugada de quarta-feira para 
quinta-feira, com a ameaça da nacio-
nalização a um par de horas, atirou a 
toalha ao chão. É certo que o que estava 
a travar o acordo era a Azul e, embora 
não seja Neeleman sozinho a decidir 
o que faz a companhia brasileira, de 
que é um dos maiores acionistas, terá 
influenciado.

Neeleman tinha rompido esta semana 
o silêncio para agradecer o empréstimo 
do Estado e mostrar abertura para a 
entrada deste na Comissão Executiva, 
quando sabia que o Governo preten-
dia aumentar o seu poder através do 
reforço dos poderes no Conselho de 
Administração, presidido por Miguel 
Frasquilho. Mas quis também dizer 
que não estava disponível para con-
verter já os seus créditos em capital. 
Era uma provocação. Neeleman, diz 
fonte próxima do empresário, já estava 
com vontade de sair. Ficou desagradado 
com o resultado das negociações com 
a Comissão Europeia. O empresário e 
Antonoaldo Neves defenderam desde 
sempre que a TAP tinha de ser ajudada 
ao abrigo dos apoios a danos da covid-19 
e não da emergência e reestruturação. 
E consideram que não foram envolvidos 
como deviam ter sido no processo de 
negociações com Bruxelas. O ministro 
das Infraestruturas tratou no entanto 
de reafirmar esta semana que não havia 
alternativa: atendendo à má situação 
financeira da empresa, a Comissão Eu-
ropeia só permite um empréstimo que, 
não sendo pago no prazo de seis meses, 
levará a uma pesada reestruturação. 
Um processo que levará a um corte de 
rotas, aviões e trabalhadores. Podendo 
assim mudar o rumo traçado pelo em-
presário norte-americano e que passava 
muito pelos EUA, com uma TAP virada 
para fora.

Um dos motivos que levou a uma rutu-
ra com o Estado é o facto de o Governo 
ter considerado que Neeleman fez o que 
quis da TAP. Haverá, de acordo com o 
Governo, casos de contratos de aluguer 
de aviões pela Azul à transportadora 
portuguesa em que os valores pagos 
pela TAP foram superiores aos montan-
tes pagos pela Azul pelo leasing desses 
mesmos aviões. Ou seja, considera o Es-
tado, Neeleman estava a descapitalizar 
a TAP, beneficiando a ‘sua’ Azul. Aliás, 
os negócios entre a Azul e a TAP deve-
rão ser uma matéria que a nova gestão 
da empresa terá de analisar.

Outra das questões que irritou o Go-
verno foi o facto de o advogado de Nee-
leman, Diogo Perestrelo, ser simultane-
amente o advogado da TAP, o que era 
visto como uma certa ‘promiscuidade’.

Nas negociações que conduziram à 
saída de Neeleman esteve do outro lado 
da barricada, a representar o Estado, o 
advogado Jorge Bleck. E também esti-
veram quase sempre presentes o minis-
tro das Infraestruturas e o secretário 
de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, 
ex-presidente da Parpública e uma das 
pessoas que esteve nas negociações do 
contrato de reversão da privatização 
da TAP — o que nem sempre o deixou 
confortável.

acampos@expresso.impresa.pt
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mas impacto nas 
receitas é limitado E30

Imobiliário 
soma mais 
de €1,3 mil 
milhões  
desde março E18

POR ONDE ANDA O MAGALHÃES?
Costa quer ressuscitar iniciativa de Sócrates, mas numa versão mais 
ambiciosa. JP Sá Couto acredita que a sua experiência internacional 
a deixa bem posicionada para participar no projeto E10

Angola 
negoceia 
moratória  
com  
a China E6

Portugal tem o 6º 
maior pacote de fundos 

Negociações na Europa apontam 
para €3500 por habitante E9

TAP: Estado 
assume 
maioria e um 
problema para 
reestruturar

Quem vai gerir a TAP? Como 
vai ser feita a reestruturação? 
São questões que estão em 
aberto depois de o Governo ter 
fechado um acordo com David 
Neeleman para o afastar com-
pletamente da companhia aé-
rea e que lhe permite assumir 
a maioria do capital. E16

Negociações tumultuosas 
entre Governo e Neeleman 
levaram à saída do 
empresário americano  
e evitaram litígios

Já há cinco 
interessados 
em comprar 
a Efacec

Egípcia Elsewedy fez  
a oferta mais elevada, de 
€130 milhões. Há também 
empresas portuguesas  
e americanas na corrida

A Efacec ainda agora foi 
nacio nalizada, mas o proces-
so da venda já estava aberto, 
havendo um núcleo duro de 
interessados no seu capital 
que já avançou com propos-
tas antes da decisão tomada 
pelo Governo esta quinta-
-feira. Além da Elsewedy, há 
também interesse das portu-
guesas Alpac e Sodecia e das 
americanas Oaktree e First 
Reserve. E6

Grande 
distribuição 
acusada de 
concertação 
de preços

Autoridade da 
Concorrência avançou 
com mais um processo 
contra seis grupos de 
distribuição

A Autoridade da Concorrên-
cia acusa as cadeias de súper 
e hipermercados Continente, 
Pingo Doce, Auchan, Lidl, In-
termarché e E.Leclerc, assim 
como a Sumol+Compal e a So-
grape, de combinarem os pre-
ços das bebidas destes grupos 
à venda nas suas lojas. E8

Empresas preparam 
despedimentos para 
depois do lay-off

> Escritórios de advogados já têm em mãos dezenas de despedimentos 
coletivos e insolvências  > Programa de Estabilização fez aumentar 
pedidos  > Desemprego deverá disparar no final do ano E24
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Massa Crítica

Luís Marques
l.s.marques@sapo.pt

1 
Perguntaram um dia ao 
magnata inglês Richard 
Branson, dono do grupo 
Virgin, qual era a receita 

para ser milionário. Ao que ele 
respondeu: “Ser multimilionário 
e comprar uma companhia de 
aviação.” O tempo deulhe razão. 
Branson acaba de perder uma 
parte da fortuna com a falência 
da sua transportadora aérea, a 
Virgin Atlantic. Cerca de 3 mil 
trabalhadores, incluindo 600 
pilotos, já foram despedidos. A 
Virgin Austrália vai à frente e 
fechou portas.

Por estes dias o mundo da avia
ção tem alguns multimilionários 
transformados em milionários, 
como diz Branson, uns tantos ri
cos um pouco menos ricos, mui
tos pequenos e médios acionistas 
que já perderam ou vão perder 
os investimentos, e milhares, 
muitos milhares, de trabalha
dores sem emprego, incluindo 
90 mil pilotos. A seu tempo os 
contribuintes irão pagar a gigan
tesca operação financeira de res
gate das empresas de transporte 
aéreo, um negócio que nos pró
ximos anos não se recomenda a 
privados.

2 Não sei em que lugar da mi
lionária escala de sir Richard 
Branson estão situados o se

nhor David Neeleman e o senhor 
Humberto Pedrosa, donos de 
45% da TAP através da Atlantic 
Gateway. Em 2015 compraram, 
não 45%, mas 61% do capital da 
TAP por €354 milhões, dos quais 
€150 milhões foram imediata
mente utilizados para pagar sa
lários. Há ainda, neste intricado 
e opaco novelo financeiro, um 
empréstimo de €90 milhões à 
TAP por parte de uma empresa 
do senhor Neeleman. Tal como o 
excêntrico magnata inglês, tam
bém eles têm dinheiro, ou patri
mónio, em risco neste negócio.

Ambos querem salvar o que 
for possível, aparentemente com 
táticas diferentes. É o que está 
em causa na TAP. De um lado 
estão privados que arriscaram, 
do outro estão políticos que não 
correm risco nenhum. De um 
lado está quem tenta proteger o 
seu investimento, do outro está 
quem fala em nome do dinhei
ro dos contribuintes mas não 
do seu. Faz toda a diferença. A 
diferença entre o pragmatismo 
capitalista e o preconceito ide
ológico socialista. Entre quem 
sabe de onde vem o dinheiro e os 
que só sabem para onde ele vai. 
Foi para este beco sem saída que 
o Governo conduziu a discussão 
sobre a salvação da TAP.

3 Escrevo horas antes de ser 
conhecido o desfecho desta 
triste novela. Tudo indica, 

no entanto, que o ministro Pe
dro Nuno Santos poderá cantar 
vitória. A TAP regressará, nacio
nalizada ou controlada, às “boas 
mãos” do Estado. Do BE ao PSD, 
ou parte dele, todos baterão pal
mas. E falarão de miríficos “pla
nos estratégicos”, como prome
te o Governo e insiste Catarina 
Martins, ou de rigorosos “planos 
de negócios”, como defende Rui 
Rio. Blá, blá, blá. Tudo conversa.

E este negócio não está para 
conversas. Está para perder di
nheiro. Sem uma reestruturação 
séria, dolorosa e com os parcei
ros certos, a TAP receberá agora 
€1,2 mil milhões e daqui a um 
ano estará a pedir outro tanto. 
Tudo o resto que se diga é ali
mentar ilusões que os contribu
intes irão pagar caro. Serão eles 
as vítimas desta estúpida guerra 
ideológica.  

As vítimas 
da TAP
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A semana 
em dois  
minutos

   > O Estado vai ficar com 
72,5% da TAP depois de ter 
acordado pagar €55 milhões 
a David Neeleman pela sua 
posição. Fica assim aberto 
o caminho à injeção de 
€1,2 mil milhões de capital 
público na transportadora 
aérea. A TAP registou  
no 1º trimestre prejuízos  
de €395 milhões.

   > O Governo nacionalizou 
a posição de Isabel dos 
Santos na Efacec (de 71,5%). 
De imediato deverá ser 
aberto um processo de 
reprivatização, sendo que  
já há interessados.

   >  O Orçamento suplementar 
deverá ter sido ontem 
aprovado, já depois do 
fecho desta edição. Teve 
aprovação na especialidade 
na passada quinta-feira.

   > O Conselho das Finanças 
Públicas alertou para 
“riscos historicamente 
elevados” no Orçamento 
suplementar. O otimismo  
do cenário macro  
do Governo pode levar  
o Ministério das Finanças  
a falhar a meta das receitas 
fiscais e a gastar mais  
com os subsídios de 
desemprego e de doença  
ou o rendimento social  
de inserção.

   > O Governo mantém  
a intenção de avançar  
com o aeroporto do 
Montijo, apesar dos efeitos 
da pandemia sobre o sector  
da aviação.

   > 89% dos 160 associados  
do Montepio aprovaram as 
contas de 2019 e rejeitaram 
proposta de antecipação  
de eleições internas.

   > O consumo de energia 
elétrica desceu 5,1% no 
primeiro semestre, em 
comparação com igual 
período de 2019, e atingiu o 
valor mais baixo desde 2004.

   > Portugal emitiu €4 mil 
milhões em obrigações 
do Tesouro, com uma 
maturidade a 15 anos, a uma 
taxa de juro de 0,928%.

   > A dívida pública aumentou 
para €264,4 mil milhões 
em maio, um novo valor 
recorde, superior aos €262,1 
mil milhões de abril.

   > A Fitch baixou o rating de 
risco de longo prazo do 
banco Montepio face à 
deterioração de capital  
e às fracas perspetivas  
de negócio.

   > O sector do alojamento 
turístico deve ter tido em 
maio, segundo o INE, 157,8 
mil hóspedes e 324,3 mil 
dormidas, menos 93,9%  
e 95,0% do que no mesmo 
mês de 2019.

   > A taxa de inflação 
homóloga terá sido  
de 0,2% em junho, superior 
em 0,9 pontos percentuais  
à registada em maio,  
de acordo com o Instituto 
Nacional de Estatística.

   > A Associação Portuguesa 
de Centros Comerciais 
alerta para a possibilidade 
de encerramento de alguns 
espaços perante a criação 
de um regime excecional 
que permite aos lojistas 
pagarem até março de 
2021 apenas a componente 
variável das rendas. Página 43
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Faltam mais 
apoios para 
candidatos 
à adoção 

Pedido alargamento 
da licença parental 
e faltas justificadas 

FAMÍLIA  O alargamento da 
licença de parentalidade 
para os pais adotantes e a 
justificação de faltas para 
que os pais de crianças ado-
tadas possam participar nas 
sessões de formação previs-
tas pela lei foram as propos-
tas apresentadas por Luísa 
Ponte, representante do 
Instituto da Segurança So-
cial dos Açores, ontem, na 
audição do Conselho Nacio-
nal de Adoção, na subcomis-
são para a Igualdade e Não 
Discriminação. 

A audição foi pedida pela 
deputada Sandra Cunha, do 
Bloco de Esquerda, numa 
tentativa de saber os núme-
ros da adoção em Portugal. 
"O BE já apresentou estas 
propostas na legislatura pas-
sada mas não foram aprova-
das", referiu a deputada. 

Em matéria de adoção, 
existem quatro organismos 
de Segurança Social res-
ponsáveis pelo processo: o 
Instituto da Segurança So-
cial, a Santa Casa da Mise-
ricórdia de Lisboa, o Insti-
tuto da Segurança Social 
dos Açores e o Instituto da 
Segurança Social da Madei-
ra. Este ano, a coordenação 
do Conselho Nacional de 
Adoção (CNA) é assegura-
da pelo Instituto da Segu-
rança Social da Madeira. 

16% POR PESSOAS SÓS 

"Queremos saber dados 
concretos e números sobre 
a adoção em Portugal mas, 
numa clara violação da lei, 
esses dados não são forneci-
dos à Assembleia da Repú-
blica", frisou Sandra Cunha. 
Na audição parlamentar, 
apenas foi divulgado que 
82% das adoções são feitas 
por casais de sexo diferente, 
2% por casais do mesmo 
sexo e 16% por pessoas sin-
gulares. 

O CNA remete a divulga-
ção de dados para a publica-
ção do relatório referente a 
2019, elaborado pela Segu-
rança Social dos Açores, que 
deverá acontecer "em bre-
ve". •  ~ MONTEM° Página 44
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Calendário escolar 2020/21 
Periodos 
letivos Inicio Termo 

1.° Entre  14 e 17 setembro de 2020 >  18 dezembro  de 2020 

2.° 4 janeiro  de 2021 24 março  de 2021 

3° 6 de 2021 9 de 2021 abril junho 
11.'e 12.°ano 

   

15 junho  de 2021 

  

7.°, 8°e 10.° ano 

  

30 junho  de 2021 

  

Educação Pré-Escolar, 
1.° e 2." ciclos do 

  

Ensino Básico 

INFOGHAFIAJN 

o 

Alunos a um metro de 
distância, aulas com 
intervalos menores 

Estudantes do 3.°, 6.° e 9.° anos farão prova 
para aferir impacto do ensino à distância 

Regime misto pode ditar divisão de turmas 
e intercalar aulas presenciais e online 

Alexandra Inácio 
alexandra.inacio@jn.pt 

ANO LETIVO  Menos cinco 
dias de férias na Páscoa e um 
ano mais longo para os alu-
nos do Pré-Escolar, 1.° e 2.° 
ciclos, que vão terminar as 
aulas a 30 de junho. O mi-
nistro da Educação quer "se-
gurança máxima" e um re-
gresso às escolas pelos alu-
nos o "mais normal possí-
vel". A diminuição de estu-
dantes por turma não está 
prevista. "Se possível", os 
alunos devem sentar-se a 
um metro de distância (no 
regresso às aulas presenciais 
do 11.° e 12.°, a distância era 
de 1,5 metros). As turmas 
devem almoçar em horários 
desfasados e os intervalos 
"ter a menor duração possí-
vel". As escolas receberam 
ontem as novas orientações 
para organizar o próximo 
ano letivo, que arranca en-
tre 14 e 17 de setembro. 

O ano que terminou "teve 
perdas e não podemos fazer 
de conta que não acontece-
ram", sublinhou o secretá-
rio de Estado Adjunto e da 
Educação, João Costa. 

O Ministério da Educação 
quer fazer um diagnóstico 
ao impacto do ensino à dis-
tância e, por isso, será feita 
durante o primeiro período 
uma nova prova de aferição 
a uma amostra de alunos do 
3.0, e 9.° anos. A avalia-

 

ção incidirá sobre "áreas 
transversais". 

FECHOS POR REGIÕES? 

As aulas serão preferencial-
mente presenciais, mas um 
regime misto e à distância 
são equacionados como pos-
síveis cenários consoante o 
evoluir da pandemia, espe-
cialmente para o 3.° ciclo e 
oSecundário. A partir do 5.°  

ano, os alunos terão de usar 
máscaras dentro dos estabe-
lecimentos. 

O regime misto prevê, por 
exemplo, a possibilidade de 
uma turma ser dividida e os 
grupos intercalarem entre 
aulas presenciais e à distân-
cia ou trabalho orientado. O 
regime presencial será, no 
entanto, a regra e os outros 
dois cenários a "exceção", 
frisou o ministro. 

"Cada uma das escolas en-
contrará as suas soluções", 
frisou Tiago Brandão Rodri-
gues. O ministro não exclui 
a possibilidade de a pande-
mia, durante o próximo 
ano, poder voltar a fechar 
escolas por regiões. 

"A resolução do Conselho 
de Ministros não impede 
que isso aconteça", mas essa 
será uma decisão determi-
nada pelas autoridades de 
saúde, sublinhou. 

Os agrupamentos terão 
autonomia para flexibilizar 
horários (começar mais ce-
do, terminar mais tarde), 
rendibilizar espaços para di-
vidir alunos, apesar da redu-
ção de alunos por turma não 
estar prevista. Assim como 
não será alterada a carga  

curricular. O ministro volta 
ainda a prometer mais pro-
fessores, funcionários e téc-
nicos especializados, como 
psicólogos ou terapeutas, 
para assegurar a recupera-
ção das aprendizagens e evi-
tar o aumento do abandono 
precoce e do insucesso. 

ORIENTAÇÕES TARDIAS 

"Tardias" e "insuficientes". 
Foi assim que o secretário-
-geral da Fenprof (Federa-
ção Nacional de Professo-
res) classificou as novas 
orientações. Mário Noguei-
ra acusou o Ministério da 
Educação de passar para os 
diretores "várias batatas 
quentes" e pouco tempo 
para produzirem os novos 
regulamentos. 

A Fenprof estima que os 
125 milhões de euros previs-
tos no Orçamento Suple-
mentar possam, em média, 
reforçar com mais sete pro-
fessores cada agrupamento. 
O problema, frisou, é que a 
verba não é exclusiva para 
docentes, tornando-se "ma-
nifestamente insuficiente". 
"Os diretores continuam 
sem saber requisitos e limi-
tes desse reforço", disse. • 

• fr.,.:•,.? • 
• 
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Matrículas 
O Portal das Matrícu-
las continuou ontem 
em manutenção. Tia-

go Brandão Rodrigues 
garantiu que nenhum 

aluno ficará por ins-
crever e que o Minis-

tério "está a trabalhar 
na regularização" da 
plataforma. Para já, 
não está previsto o 
prolongamento do 

prazo para renovações 
do 2.° ao 12.° ano 

(termina a 12 
de julho). 

Casos de infeção 
A secretária de Estado 

da Educação, Susana 
Amador, revelou que 

o número de professo-
res infetados com co-

vid-19 "não chega a 
dez" e que, no global 
do setor, abrangendo 

alunos e funcionários, 
"são poucas dezenas" 
num universo de 200 

mil. 

Alunos prioritários 
As aulas presenciais 
são o desejado para 

todo o ano letivo, mas 
se a evolução da pan-

demia não o permitir, a 
prioridade será manter 

nas escolas os alunos 
do Pré-Escolar, 1.° e 2.° 
ciclos, beneficiários da 

Ação Social Escolar e 
alunos em risco. 

soo funcionários 
As escolas terão auto-

rização para lançar 
concursos para a con-
tratação de 600 assis-
tentes operacionais e 
200 assistentes técni-

cos (secretarias). 

Refeição takeaway 
Nas orientações en-
viadas às escolas, é re-
comendado que "sem-
pre que possível" as 
turmas almocem em 
horários desfasados e 
criem a possibilidade 
de refeições na moda-
lidade takeaway. Os 
bares e bufetes vão ter 
lotação máxima. 

Alunos mentores 
É uma das novidades 
do próximo ano: um 
programa de mentoria 
que deve ser criado 
por todas as escolas. 
Bons alunos ajudarão 
colegas com maiores 
dificuldades. A adesão 
do aluno mentor pode 
ser "valorizada" na 
sua classificação final. 

Mais zsoo tutores 
O programa de tuto-
rias vai ser alargado ao 
Secundário e aos alu-
nos que chumbaram 
este ano. A dotação vai 
triplicar e permitir 
mais 2500 horários 
completos para refor-
çar os professores tu-
tores. As primeiras 
cinco semanas do ano 
serão dedicadas à re-
cuperação das apren-
dizagens. 

Plano digital 
O plano digital terá 
execução faseada e co-
meçará em setembro 
por dar prioridade aos 
alunos carenciados 
com a disponibiliza-
ção de equipamentos 
e acesso digital. A do-
tação é de 400 mi-
lhões de euros. 

"Esperando 
e trabalhando 
cara o melhor, 
é importante 
que todos nos 
possamos preparar 
para o pior" O novo ano letivo 

em pormenor 

Tiago Brandão Rodrigues 
ministro da Educação 
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,v, 
Pais podem 

5 ir buscar 
manuais 

Quem já entregou 
os manuais pode ir 
buscá-los. Em cima 
da mesa, apurou o 
JN, estará também 
a possibilidade de a 
devolução aos alu-
nos ser feita no re-
gresso às aulas. 
Apesar de ser "uma 
entropia" e um 
"revés", o Governo 
vai cumprir a deci-
são do Parlamento, 
que aprovou a pro-
posta do CDS de 
suspender a devo-
lução dos manuais 
escolares este ano. 
A medida, voltou a 
repetir o minis-
tro, vai custar 
"iso milhões de 
euros" - uma ver-
ba que não está 
prevista no orça-
mento do Estado 
ou Suplementar. 
Este seria o ano 
"em que pratica-
mente todos os 
manuais do 3.° ci-
clo e Secundário 
iam poder ser reu-
tilizados". O Mi-
nistério vai "estu-
dar um plano" que 
pode implicar, por 
exemplo, a altera-
ção do calendário 
de distribuição de 
vouchers. 

PROGRAMA 

ESTUDO  A necessidade de 
clarificar os critérios de ava-
liação no ensino à distância, 
nomeadamente para fins 
classificatórios, é uma das 
principais conclusões do es-
tudo "Ensino e avaliação à 
distância em tempos de co-
vid-19 nos ensinos Básico e 
Secundário", apresentan-
do, ontem, pelo Centro de 
Investigação em Estudos da 
Criança (CIEC) da Univer-
sidade do Minho. 

De acordo com a coorde-
nadora do projeto, Assun-
ção Flores, num inquérito 
realizado a 2369 professo-
res de todo o país, entre 26 
de maio e 12 de junho, os in-
tervenientes admitiram 
que a avaliação foi uma das 
"dificuldades mais senti-
das" neste período, "quer 
pela falta de motivação dos 
alunos, quer pela insegu-
rança na fiabilidade dos re-
sultados" dos trabalhos pro-
postos aos estudantes. 

FIABILIDADE DOS DADOS 

"Os professores mostra-
ram dificuldades na atri-
buição de notas e uma ne-
cessidade de clarificar o 
que se espera em termos 
de avaliação de aprendiza-
gem dos alunos", declarou 
a investigadora ao JN, fri-
sando que apenas 9,8% dos 
docentes disse ter recorri-
do aos testes. "Há insegu-
rança na fiabilidade dos re-
sultados obtidos em ins-
trumentos que não são tes-
tes", frisou Maria João 
Freitas, do Agrupamento 
de Escolas Diogo de Mace-
do, em Vila Nova de Gaia, 
durante a apresentação on-
line do estudo. 

Sobre isto, o secretário de 
Estado Adjunto e da Educa-
ção, João Costa, admitiu 
que o Governo está a traba-
lhar "na diversificação dos 
instrumentos de avalia-
ção", condenando, por 
exemplo, a ideia de que "o  

Secundário serve para os 
exames". 

O governante também 
mostrou estar atento às de-
sigualdades sociais, que se 
tornaram "mais visíveis" 
com o ensino à distância. 
De acordo com o estudo, 
em média, os professores 
não conseguiram interagir, 
por falta de recursos ou 
equipamentos, com dois 
alunos por turma, mas hou-
ve casos em que chegaram 
aos 20 alunos. 

O trabalho alerta ainda 
para o facto de quase um 
terço dos professores ter as-
sumido que não foram cria-
das equipas de apoio para 
ensino à distância, como 
determinou a tutela, ou 
que desconheciam a sua 
existência. • 

EM PORMENOR 

Falta de apoio 
A maioria dos professores 
(71,8%) admitiu que recor-
reu aos colegas para ultra-
passar as dificuldades do 
ensino à distância. Apenas 
25,7% recorreram às equi-
pas de apoio nas escolas, 
cuja existência muitos 
desconheciam. 

Gastaram mais tempo 
Cerca de 81% dos inquiri-
dos acusaram "cansaço" e 
assumiram que o tempo 
despendido com o ensino 
e avaliação à distância, 
em comparação com o 
horário com aulas presen-
ciais, aumentou (29,8%) 
ou aumentou muito 
(59,3%). 

Telescola pouco usada 
Apenas 15,3% dos docen-
tes disseram ter recorrido 
"sempre" às aulas da teles-
cola na RTP Memória. A 
maioria respondeu que 
"nunca" o fez ou "rara-
mente". 

Professores: 
faltam critérios 
de avaliação para 
ensino à distância 

Estudo da Universidade do Minho mostra 
que houve dificuldade na atribuição de notas 
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MEM 
PCP e BE 
querem mais 
Tanto o BE como o PCP 
avançaram ontem com 
uma apreciação parla-
mentar do diploma do 
Governo que nacionali-
za 71,73% da Efacec, cri-
ticando que a medida 
seja temporária e que 
esteja prevista a repri-
vatização no mais curto 
prazo possível. 

CDS está contra e 
pede venda rápida 
O presidente do CDS, 
Francisco Rodrigues dos 
Santos, afirmou, por seu 
lado, que o partido não 
vê com bons olhos a na-
cionalização da Efacec e 
disse esperar que o Esta-
do 

 
venda a empresa em 

breve sem prejuízo para 
os contribuintes. 

Teletrabalho e lay-off 
explicam pouco 
movimento 
na sede da Efacec 

• o 
1 

Rui Paulo Silva 
Funcionário da Efacec 
no setor da produção 

Lay-off da Efacec 
fica mais pesado 
após nacionalização 

"Vendeu-se ao 
Estado, mas vai ser 
preciso pagar a 
dívida aos bancos e 
ainda irá parar 
dinheiro as mãos de 
Isabel dos Santos" 

Cortes vão atingir mais pessoas a partir de segunda-feira devido a 
falhas de matérias-primas. Problemas com bancos sufocam gestão 

Pedro Araújo 
paraujo@jn.pt 

CRISE Os funcionários acolheram 
com agrado a entrada do Estado na 
Efacec. No entanto, a dura realidade 
económica criada pela pandemia 
impõe-se: devido à falta de maté-
rias-primas para fabricar transfor-
madores e outro material semelhan-
te, o setor da produção vai reforçar o 
lay-off já a partir de segunda-feira. 
Vários trabalhadores confirmaram 
igualmente que as dificuldades de 
gestão são evidentes quando há a 
necessidade de obter garantias ban-
cárias para lidar com clientes e for-
necedores. 

Os cortes vão alargar-se a mais gen-
te, numa empresa onde 70% dos cer-
ca de 2500 trabalhadores já estão pa-
rados ou com redução de horário. 
Miguel Moreira, dirigente do Sindi-
cato dos Trabalhadores das Indús-
trias Transformadoras, Energia e Ac-
tividades do Ambiente (Site) do 
Norte, confirma esse agravamento 
do lay-off, que ocorrerá apenas qua-
tro dias após a nacionalização. 

Os problemas da Efacec, com ou 
sem Estado, decorrem tanto da pan-
demia, que dificultou a cadeia da 
produção, como das dificuldades 
crescentes da empresa em obter o 
apoio da Banca. "Os problemas le-
gais com Isabel dos Santos, que foi 
desde 2015 até agora a nossa princi-
pal acionista, levaram os bancos a fe-
char-nos a torneira. As garantias 
bancárias passaram a ser um proble-
ma", relata Sílvia Lopes, funcioná-
ria do departamento de controlo de 
gestão, à saída da sede, em Matosi-
nhos. "Vou para casa. Eu pessolmen-
te nunca estive em lay-off, mas faço 
50% do trabalho aqui e a outra me-
tade em casa, depois da hora do al-
moço", relata Sílvia Lopes, que tra-
balha na empresa há 21 anos. 

"Uma empresa sem garantias ban-
cárias não funciona. Um fornecedor 
só vende à empresa se houver uma 
garantia bancária, caso o comprador 
falhe no pagamento", comenta Mi-
guel Moreira, do Site Norte. Um en-
genheiro da empresa saía, ontem à 
hora de almoço, da empresa, dirigin-
do-se para casa. De crachá ao peito,  

óculos escuros e máscara, parou e fa-
lou com o JN, mas preferiu não ser 
identificado. "Garanto-lhe que os 
problemas com os fornecedores são 
graves. Devido à pandemia e tam-
bém à falta de garantias bancárias da 
nossa parte. Estamos a perder con-
tratos", referiu. 

Rui Paulo Silva, funcionário da 
produção, lamenta o reforço do lay-
-off e diz que a falta de material é 
aflitiva. Desconhece os problemas 
com os bancos, mas garante que a 
matéria-prima escasseia. "Os barcos 
com o material não chegam cá", 
acrescenta o colega Rui Paulo Silva, 

CÂMARA SAÚDA SOLUÇÃO 
"Saudamos a decisão do Governo de 
salvar uma empresa que é estratégi-
ca tanto para o município como para 
opaís. Num momento extraordiná-
rio, a Efacec precisava também ela de 
uma intervenção extraordinária. A 
empresa pode ganhar equilíbrio fi-
nanceiro e ser reprivatizada. Já há 
dez grupos privados interessados", 
afirma ao JN Luísa Salgueiro, presi-
dente da Câmara de Matosinhos.® 

í. 

Atou«, 
Ricardo Moutinho 
Funcionário da Efacec 
no setor da produção 

"A partir de 
segunda-feira, 
teremos mais 
funcionários da 
produção em lay-
off. Não há 
matérias-primas" 

Sílvia Lopes 
Funcionária na área 
de controlo de gestão 

"Os fornecedores 
têm falhado. Isso 
agravou-se com a 
pandemia. E devido 
a Isabel dos Santos, 
os bancos fecharam 
a torneira à Efacec" 
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Estrutura acionista efacec 
Winterfell 2 

Isabel dos Santos Estado 

Outros 
Antes • 0,27% • Agora 

Têxtil Manuel 
Gonçalves 

• 14% • 

Grupo José 
de Mello 
• 14% • 

1 ONT U +Nele 1NFOGRAFIA dN 

Decreto-lei trava 
debandada 
dos fornecedores 
e dos clientes 
São nulas as cláusulas de contratos que 
admitam quebra devido a acionista novo 
EFACEC  O decreto-lei do 
Governo que nacionaliza a 
Efacec contém uma novida-
de absoluta neste tipo de 
processo. Eventualmente 
receando urna debandada 
dos fornecedores ou clien-
tes que têm contratos com a 
empresa de Matosinhos, o 
diploma anula, com efeitos 
retroativos, quaisquer cláu-
sulas que prevejam uma 
rescisão ou até oposição à 
renovação só pelo facto de 
haver um novo acionista, 
neste caso o Estado. 

"O que parece verdadeira-
mente estranho no diploma 
da nacionalização da Efacec 
é o artigo É uma cláusu-
la de retroatividade e altera-
ção de efeitos de contratos 
celebrados pela Efacec no 
passado. O facto de o Estado 
se ter apropriado das ações 
ou de vir a vender as mes-
mas no futuro implica que 
uma qualquer empresa com 
contrato celebrado há anos 
com a Efacec perca direitos 
decorrentes desse tipo de 
cláusula", explica Paulo de 
Moura Marques, advogado. 

Isabel dos Santos, empre-
sária angolana, entrou no 
capital da Efacec Power So-
lutions em 2015, após com-
prar a sua posição aos gru-
pos portugueses José de 
Mello e Têxtil Manuel Gon-
çalves, que continuam ain-
da a ser acionistas da empre-
sa, com 28% do capital da 
empresa. A empresa que re-
presenta os direitos de Isa-

  

bel dos Santos chama-se 
Winterfell 2. 

Chegados a este ponto, 
num cenário de nacionali-
zação e havendo um pedido 
de arresto dos bens de Isabel 
dos Santos, feito por Ango-
la ao Estado português, a 
pergunta é óbvia: a quem 
pertence o valor da indem-
nização a desembolsar pelo 
erário público nacional? A 
Isabel dos Santos ou ao Es-
tado angolano? 

PAGAR A QUEM? 

Durante o anúncio da na-
cionalização-relâmpago, 
anteontem, o ministro da 
Economia não quis dizer 
que o Estado português vai 
pagar a Isabel dos Santos. 
Primeiro disse que, nos ter-
mos da lei, o Governo tem 
de proceder a urna avalia-
ção. A seguir explicou que o 
valor será pago apenas 
quando for definido quem é 
o titular desta participação. 
E para ficar claro, recordou 
que sobre essa participação 
de Isabel dos Santos na Efa-
cec existem penhores dos 
bancos credores [entidades 
portuguesas que a financia-
ram na compra]. 

"Nacionalizar sem avaliar 
é estranho. Dá a ideia de que 
oEstado está à espera de no-
vos factos para ver como 
fica a conta do deve e do ha-
ver", explica Paulo de Mou-
ra Marques, especialista em 
direito público. • 
PEDRO ARAÚJO 
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Admnistração pública

Novo concurso para 
mais 200 técnicos 
superiores do Estado 
O Governo anunciou ontem 
que concluiu o processo de 
selecção de técnicos 
superiores, que permite 
constituir uma bolsa 
centralizada de 800 destes 
profissionais na administração 
pública, estando previsto novo 
concurso em Agosto, para 
chegar aos mil. Os 800 
candidatos a técnicos 
superiores aprovados 
correspondem a menos 200 
do que previa o aviso de 
abertura do concurso lançado 
há um ano. Por esse motivo, o 
Ministério da Modernização 
do Estado e da Administração 
Pública anunciou que vai 
lançar em Agosto uma 
segunda fase do recrutamento 
centralizado, para selecção 
dos 200 que faltam.

Página 51



A52

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87377712 04-07-2020

No início da segunda década do nosso 

século estávamos já no global, no uso fácil do 

avião, como nas décadas de 1960 e 1970 havia 

acontecido com o Inter-rail. Com essa 

democratização do transporte aéreo, com as 

companhias low-cost a que se juntavam as 

ofertas de alojamento de baixo custo, milhões 

de cidadãos passaram a viajar ao preço que 

melhor lhes 

convinha, quase 

nunca na TAP, quase 

sempre num 

qualquer voador 

alternativo. 

Os negócios 

continuaram a 

fazer-se (cada vez 

menos) na TAP, em 

boa verdade porque 

a tal saudade e a 

ambição de um 

melhor serviço ainda 

sobrelevavam. Mas 

as empresas que 

olhavam e olham os 

custos também 

deixaram de voar na 

“verde e rubra”, as 

agências de viagens 

abriram a oferta a 

todas as demais 

companhias e, nos 

uxos 

intercontinentais, a 

TAP passou a ter 

concorrência feroz, 

quase sempre 

ganhadora. 

A dimensão do 

mercado português, Deputado do PS

Ascenso Simões

TAP — o maior erro político  
de António Costa

A
 TAP está em morte cerebral há 

muito tempo, os seus principais 

órgãos já faliram e ninguém quer 

desligar a máquina e fazer o 

funeral que se impõe. 

Perante este cenário, radical 

mas profundamente verdadeiro, 

o Governo português decide 

entrar de cabeça num processo 

que nos vai levar ao maior 

fracasso político dos Governos de António 

Costa, a um calvário que se vai desenvolver no 

próximo decénio e que marcará a vida política 

de forma grave. 

Quando, na década de 1990, se mudou o 

registo das nomeações das administrações da 

transportadora, com a entrada de Fernando 

Pinto e uma equipa que, aparentemente, 

poderia encontrar uma estratégia, os 

principais eixos assentavam no equilíbrio da 

exploração, a garantia das rotas que eram 

centrais na perspetiva da diáspora 

portuguesa e, ainda, a externalização de 

funções que possibilitasse a oferta no 

mercado de serviços não core. Fernando 

Pinto encarnou essa missão e contou com o 

apoio, mais militante ou mais distante, de 

cinco primeiros-ministros ao longo das duas 

décadas de gestão. Não resultou, adiou-se o 

inevitável. 

Os negócios da TAP no Brasil, as opções 

relativas a algumas rotas, as decisões sobre 

a aquisição de aeronaves, a transformação 

da marca TAP em linha branca com um dos 

piores serviços, a progressiva di culdade 

em garantir a delização dos clientes e a 

imprevisibilidade dos seus horários são, 

porém, as marcas mais visíveis das 

administrações que, na dependência 

estratégica do Estado, quase consagraram 

uma companhia propriedade dos seus 

gestores. 

O processo de privatização desenvolvido 

pelo Governo de Passos Coelho 

desmereceu, porém, o elemento saudade 

das elites portuguesas. Para muitos, de 

acesso fácil à formação da opinião, a TAP 

ainda era a grande empresa onde as 

hospedeiras marcavam a moda, onde se 

podia beber o melhor uísque e o melhor 

champanhe em qualquer viagem, a 

empresa que era um pouco da presença de 

Portugal em todo o mundo, uma referência 

de saudade visível na chegada de Simone 

depois de um Festival da Eurovisão. 

olhando as métricas do negócio, também 

desgraduou o interesse em voar para e a 

partir do Porto e, não raras vezes, 

impuseram obrigações no transporte aéreo 

para as ilhas que implicavam a visão 

“unitária” do país e desmereceriam nas 

determinações estratégicas que o acionista 

Estado deveria fazer cumprir. É esta 

sensação que leva o Norte a revoltar-se e a 

dizer, agora sem cuidados, que já se 

passaram os limites da paciência perante o 

centralismo lisboeta. 

Um olhar atento sobre o processo de 

extinção da Varig e da mais recente integração 

da Iberia no grupo British Airways deveria ter 

obrigado a um pensamento estruturado sobre 

o negócio da aviação em Portugal. O grande 

grupo brasileiro, que havia formado 

Fernando Pinto, caiu com estrondo em 2006, 

já com o Governo Lula. A incapacidade para 

gerir a enorme dívida, a abertura dos 

mercados, o peso excessivo da máquina 

(também, os interesses cruzados dos partidos 

políticos) impediram a Varig de se refazer. Os 

conhecedores do mercado dizem mesmo que 

se a rma complexa a transformação de uma 

companhia marca para uma marca como 

integrante de várias companhias. 

Ora, foi exatamente o que aconteceu com a 

integração da Iberia no aglomerado British 

Airways, uma marca que tem como objetivo 

consagrar ofertas para todos os segmentos e 

corresponder ao transporte à escala global 

com sinergias na gestão da cadeia de valor. 

O processo Iberia pode responder aos 

grandes argumentos que se apresentam hoje 

para uma intervenção estatal na TAP. A 

relação com a América Latina era, no 

universo espanhol, muito mais relevante que 

a nossa relação com os países que falam 

Em política, por 
este tempo, 
voltar atrás tem 
um preço alto, 
não fazer o  
que se impõe 
cria danos 
irreparáveis.  
A TAP não  
tem futuro 
nesta visão 
salazarista  
de ‘orgulho- 
samente sós’samente sós

português, a importância insular do 

transporte aéreo espanhol era 

incomensuravelmente maior do que a que se 

a rma nas nossas relações com as regiões 

autónomas, e o transporte doméstico entre 

regiões sempre observou uma dimensão que 

não tem qualquer comparação com a ligação 

Porto-Lisboa. 

Apesar de tudo isso, a Iberia não tinha 

qualquer capacidade para sobreviver no 

modelo clássico e pesado, pejado de 

interesses, que sempre havia adotado, razão 

bastante para que em Portugal, e por leitura 

análoga, se observem as reservas mais negras. 

O que vai acontecer na TAP, olhando para 

todas as transformações que se estudaram 

nas últimas três décadas no espaço europeu, 

tem uma clareza tal que nos deixa perplexos 

com a imperícia para enfrentarmos, com 

coragem, o futuro. 

O Estado português vai voltar a ser o ente 

responsável pelo que se passar, agora sem 

qualquer desculpa, agora sem poder dizer 

que não conhecia o enquadramento global 

em que nos movemos. A TAP vai precisar já 

dos 1,2 mil milhões de euros para continuar 

com a boca fora de água; vai precisar de mais 

capital, talvez o dobro, para se reestruturar; 

vai reduzir consideravelmente o seu pessoal, 

as suas rotas, a sua operação; vai alienar 

aeronaves; vai car sujeita à resposta política 

do dia, às obrigações de corresponder às 

notícias do dia; vai viver forte instabilidade 

laboral e vai perder os melhores quadros; vai 

fazer crescer os seus preços; vai ter pior 

serviço por ter de voar com aeronaves de 

outros; vai ser sujeita aos condicionalismos 

regionais que já hoje se fazem sentir; vai voltar 

a ser porta aberta dos interesses partidários e 

do amiguismo; vai chegar à terceira década 

do século com uma situação tal que mais não 

restará que a sua alienação a um preço 

módico e se houver, nessa altura, algum 

interessado. 

Em política, por este tempo, voltar atrás 

tem um preço alto, não fazer o que se impõe 

cria danos irreparáveis. A TAP não tem futuro 

nesta visão salazarista de “orgulhosamente 

sós”; não tem qualquer viabilidade se não 

ceder no provincianismo do verde e do 

vermelho; não terá qualquer relevância 

quando se concluir que o tempo de hoje foi 

um mau tempo. 

A pergunta que se faz, perante o que aqui 

está escrito, é simples: como se pode ser tão 

descarado na previsão de um futuro distante? 

A resposta parece simples: o conhecimento, 

cada vez mais profundo, dos movimentos dos 

interesses e o custo enorme em que, nas 

últimas décadas, se a rmaram as opções 

ideológicas que negam o movimento da 

História. Esta são as duas razões bastantes 

para o que aqui dizemos. Estaremos cá!

NUNO FERREIRA SANTOS

O Estado português vai voltar 
a ser o ente responsável pelo 
que se passar, agora sem 
qualquer desculpa
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Saúde
Ana Maia

Numa carta aberta, dez 
associações pedem que  
o modelo de entrega usado 
durante o período  
de emergência seja reposto

amaia@publico.pt

Dez associações de doentes crónicos 

exigem “a continuidade, com carác-

ter imediato”, da entrega de medica-

mentos hospitalares em casa ou em 

farmácias próximas da residência ou 

do local de trabalho, à semelhança do 

que aconteceu durante o estado de 

emergência. “O contributo das asso-

ciações representantes dos doentes 

tem sido desperdiçado desde que se 

iniciou esta pandemia”, lamentam  

numa carta aberta, a que o PÚBLICO 

teve acesso. 

O documento vai ser enviado à 

ministra da Saúde, ao gabinete do 

primeiro-ministro, à comissão parla-

mentar de saúde, aos presidentes dos 

partidos políticos, ao Infarmed e à 

Associação Portuguesa dos Adminis-

tradores Hospitalares. Nele, as asso-

ciações de doentes defendem que a 

“participação dos cidadãos, na toma-

da de decisões que a todos afectam, 

não pode resumir-se a meros proces-

sos de consulta sem in uência prática 

na melhoria do bem-estar das pessoas 

afectadas”. 

Em causa está a entrega de medi-

camentos hospitalares em farmácias 

de proximidade ou no domicílio a 

doentes crónicos, à semelhança do 

que foi feito na fase inicial da pande-

mia e replicando projectos que já 

existem com as farmácias comunitá-

rias com o VIH. Esta solução, apon-

tam as associações, protege os doen-

tes crónicos de carem expostos à 

covid. Evita que tenham de faltar ao 

trabalho ou o cenário ainda pior que 

é o de não irem buscar a medicação 

por falta de dinheiro. 

Na carta aberta, mostram alguns 

resultados preliminares da Operação 

Luz Verde, projecto da Ordem dos 

Farmacêuticos e da Associação Nacio-

nal de Farmácias, que garantiu quase 

15 mil dispensas de medicamentos 

hospitalares a doentes crónicos 

durante o estado de emergência e que 

terminou a 31 de Maio: 30,4% dos 

doentes evitaram faltar meio dia ou 

mais ao trabalho e, em média, por 

cada dispensa, foi evitada uma deslo-

Associações de doentes 
crónicos exigem acesso  
de proximidade a 
medicação hospitalar

cação de 101km (ida e volta) para 

levantamento do medicamento na 

farmácia hospitalar. 

As associações alertam que, desde 

o nal de Maio, “muitas pessoas ca-

ram sem acesso de proximidade à sua 

medicação hospitalar, pelo que, nuns 

casos, voltaram a ter que se deslocar 

dezenas a centenas de quilómetros, 

noutros, por medo ou di culdades 

económicas, deixaram mesmo de 

tomar os medicamentos que são 

essenciais para controlar a sua doen-

ça”. Lamentam que, apesar dos pedi-

dos para uma solução de nitiva e dos 

alertas feitos, o Ministério da Saúde 

tenha remetido para Setembro a apre-

sentação de uma proposta concreta. 

“Queremos garantir que com a tute-

la e os hospitais de nimos um mode-

lo nacional com a devida exibilida-

de permita atender às particularida-

des de todos e que todos saibam que 

o procedimento é obrigatório. Quem 

sofre mais é quem vive longe dos 

grandes centros”, diz ao PÚBLICO 

Paulo Gonçalves, vice-presidente da 

Sociedade Portuguesa de Esclerose 

Múltipla (SPEM). 

O responsável lembra que o despa-

cho do ministério e a norma do Infar-

med que permitiram a entrega de 

proximidade não tem data limite e por 

isso, a rma, os hospitais deviam estar 

a garantir esta opção. “Não há coimas 

a quem não cumpre, nem auditorias”, 

lamenta. Apesar dos vários projectos-

-piloto, alguns com dez anos, até ago-

ra não foi possível avançar com uma 

iniciativa nacional.

Durante o estado de emergência 
houve quase 15 mil entregas Página 53
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ARS garante que ao m-de-semana há 
inquéritos e Medina quer ver os dados

A Administração Regional de Saúde 

de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) 

desmente o presidente da Câmara 

Municipal de Lisboa e garante que são 

feitos inquéritos epidemiológicos aos 

ns-de-semana. “Não acho normal 

haver interrupção da realização de 

inquéritos epidemiológicos ao m-de-

-semana. O vírus não descansa”, dis-

se Fernando Medina, numa entrevis-

ta à RTP. O autarca já tinha deixado 

durante a semana críticas à organiza-

ção que está a ser feita pela saúde no 

combate à pandemia, que centra 

esforços em cinco concelhos da área 

metropolitana de Lisboa. 

Questionada pelo PÚBLICO, sobre 

qual o motivo para nos ns-de-sema-

na não se realizarem inquéritos epi-

demiológicos e se esta era uma situa-

ção em toda a Grande Lisboa, a 

ARSLVT foi taxativa: “Tal não corres-

ponde à verdade já que as equipas de 

SP [saúde pública] zeram IE [inqué-

ritos epidemiológicos] aos ns-de-se-

mana, desde o início”. 

A ministra Marta Temido foi ques-

tionada na conferência de imprensa 

sobre as palavras de Fernando Medi-

na. “O que é mais relevante para dizer 

é que estamos profundamente empe-

nhados a trabalhar em identi car 

casos, contactos e cortar cadeias de 

transmissão. Os demais aspectos des-

focam-nos do central. Continuamos 

a trabalhar, os números ainda não são 

o que desejamos”, a rmou, referindo 

que os “números de Lisboa têm dado 

muita luta”. 

O autarca de Lisboa reagiu ao início 

da noite, numa nota enviada ao 

PÚBLICO, na qual a rma que “é públi-

co e notório que há quebras evidentes 

e abruptas no número de inquéritos 

epidemiológicos realizados durante 

os ns-de-semana”. “A diminuição ou 

paragem dos inquéritos ao m-de-se-

mana, conforme o concelho, tem sido 

con rmada por vários especialistas e 

pro ssionais de saúde no terreno”, 

a rma, prosseguindo: “A declaração 

da ARS não corresponde à verdade 

que se veri ca no terreno, com a exis-

tência durante um período longo de 

centenas de inquéritos em atraso 

Autoridade Regional de Saúde desmente presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Fernando Medina  
a rma que é notório que há quebras abruptas e pede à ARS que divulgue o número de inquéritos por dia

das equipas em LVT visa fazer IE nas 

primeiras 24 horas após a noti cação 

do caso. E isso está a ser realizado”, 

assegurou a ARS, adiantando que 

estes pro ssionais começaram a tra-

balhar “de forma faseada, desde há 

cerca de 15 dias”. Há ainda mais 40 

médicos em formação. Quanto às 

equipas multidisciplinares constituí-

das por pro ssionais de saúde, da 

Segurança Social, da Protecção Civil 

Municipal e das forças de segurança, 

em três dias realizaram acções de rua 

e “visitaram 250 famílias, bem como 

579 indivíduos”, avançou a ARSLVT, 

indicando que, no total, foram con-

tactadas 1147 pessoas. 

Mais gente e mais rapidez 
O presidente da Associação Nacional 

dos Médicos de Saúde Pública, Ricar-

do Mexia, a rma que é “importante 

que os recursos humanos cheguem 

rapidamente” e que segundo relatos 

que recebe de colegas, estes “conti-

nuam a ser insu cientes”. Questiona-

do sobre as declarações de Fernando 

Medina, os relatos que tem é que 

“pelo menos em alguns concelhos a 

capacidade de realização de inquéri-

RUI GAUDÊNCIO

As equipas de Saúde Pública vão à procura de todos os que estiveram em contacto com um infectado

tos epidemiológicos é mais reduzida 

[nos ns-de-semana] que nos dias de 

semana”. E deixa um alerta: “Os 

recursos humanos são precisos agora. 

Espero no inverno não termos o mes-

mo problema. 

“Se estamos a querer quebrar 

cadeias e a diminuir os números, não 

pode haver folgas nem ns-de-sema-

na. Temos de ter uma estrutura mon-

tada capaz de fazer testes e inquéritos 

todos os dias e de identi car os con-

tactos próximos dos casos positivos. 

Por cada minuto que nos atrasamos, 

o vírus multiplica-se várias vezes”, 

a rma António Diniz, que faz parte 

da task force da DGS. 

O médico salienta que é fundamen-

tal ter velocidade na resposta. “Quan-

to tempo demora uma pessoa infec-

tada a ser testada? Eu acho que deve 

ser no mesmo dia. E depois quanto 

tempo demora a ter o resultado? 

Também deve ser no mesmo dia. E 

no mesmo dia devem ser testados os 

contactos próximos, mesmo os assin-

tomáticos. Sabemos que há uma per-

centagem de pessoas assintomáticas 

e que podem transmitir a doença. É 

mais provável que estejam nos con-

tactos próximos de pessoas infecta-

das”, aponta. 

No microsite da DGS para a covid, 

é possível ver que o número de amos-

tras processadas é sempre inferior 

nos domingos. Na resposta ao PÚBLI-

CO, a ARSLVT esclarece que “há 

pequenos laboratórios privados e 

vários laboratórios das universidades 

que não realizam testes aos ns-de- 

-semana e alguns também às segun-

das-feiras”, mas assegura que esse 

facto “não atrasa a comunicação de 

casos positivos”. Porque “há uma 

tendência clara de diminuição da 

colheita de amostras neste período, 

o que também acompanha o usual 

movimento de doentes: aos ns-de-

semana, os laboratórios a funcionar 

recebem menos amostras, dado que 

os utentes recorrem menos aos servi-

ços”. Sobre o tempo, a ARSLVT diz 

que leva entre oito a 12 horas entre a 

realização do teste a um caso suspei-

to e a comunicação do resultado. O 

inquérito epidemiológico dá-se “nas 

24 horas decorrentes”.

Covid-19
Ana Maia

ana.maia@publico.pt

Fonte: DGS PÚBLICO
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durante vários dias e a perda de con-

trolo das cadeias de transmissão — 

como aliás já foi reconhecido pelo 

Governo”. E remata: “Assim sendo, e 

até pelo dever de transparência que 

compete às instituições públicas, exi-

ge-se à ARS de Lisboa e Vale do Tejo 

que divulgue o número de inquéritos 

realizados desde o início da pande-

mia, por dia e por concelho, permi-

tindo que cada um tire as suas pró-

prias conclusões”. 

A falta de recursos humanos em 

saúde pública já foi assumida pelo 

Ministério da Saúde. Na quarta-feira, 

na comissão parlamentar de saúde, a 

ministra Marta Temido adiantou que 

o Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

“tem 360 médicos de saúde pública, 

com uma média etária de 59 anos”, a 

que se juntam cerca de 300 enfermei-

ros e 500 técnicos superiores. Nas 

últimas semanas, as equipas de saúde 

pública dos concelhos que mais casos 

positivos têm registado nas últimas 

semanas começaram a ser reforçadas. 

Primeiro, com voluntários da acade-

mia e mais recentemente com 80 

médicos internos do ano comum e de 

várias especialidades, que “vão refor-

çar escalas das equipas já existentes, 

incluindo ns-de-semana”. “O reforço 
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Jornalista 
jmtavares@outlook.com

O RESPEITINHO NÃO É BONITO

Este é o país do desenrasca. Queriam milagres, era?

“O
s transportes públicos 

não estão associados a 

nenhum dos novos casos 

de infecção”, a rmou 

Marta Temido esta 

semana na Comissão 

Parlamentar da Saúde. É uma frase 

extraordinariamente absurda da 

ministra, no seu misto de 

irresponsabilidade política e 

desonestidade cientí ca, tendo em 

conta que ninguém sabe a origem 

de inúmeras infecções. No entanto, 

a frase encaixa como uma luva 

naquela que tem sido a resposta do 

Governo sempre que as coisas 

correm mal no controlo da 

pandemia: 1) nunca há problemas 

em tudo aquilo que o Estado se 

mostra incapaz de resolver (não há 

mais comboios disponíveis, logo, ir 

enlatado numa carruagem não 

causa infecções; não há máscaras 

no mercado, logo, as máscaras 

conferem uma falsa sensação de 

segurança); 2) nunca há problemas 

em tudo aquilo que o Estado 

autoriza que se faça (para a DGS, a 

João Miguel Tavares

cerimónia do 25 de Abril foi 

seguríssima, a vinda da Champions 

para Portugal uma maravilha e o 

descon namento não teve impacto 

na curva epidemiológica). 

É certo que esta técnica 

trambiqueira não é exclusiva do 

actual Governo, e que a pandemia 

tem uma dimensão aleatória, 

agravada pelo desconhecimento 

dos seus mecanismos. Ainda assim, 

o descon namento tem revelado 

di culdades do Estado em tantas 

áreas que se torna obrigatório 

re ectir sobre as razões de tamanha 

fragilidade. Não se trata apenas de 

incompetência dos governantes 

(embora ela exista), nem de falta de 

empenho para que as coisas corram 

bem. O ponto central é outro — é a 

cultura de mediocridade que se foi 

instalando no Estado ao longo de 

décadas de desleixo, de alocação 

duvidosa de recursos e de ausência 

de meritocracia. Quando 

necessitamos de uma competência 

que não passa pelo talento 

individual (gente boa há em todo o 

lado, felizmente) mas pela e cácia 

simultânea de várias estruturas 

estatais, essa competência não 

aparece, porque ela simplesmente 

não existe. 

Se temos nas mãos um Fiat 

Punto, ele nunca vai acelerar como 

um Ferrari, por muito que 

pressionemos o pedal. É esse o 

estado do nosso Estado. Temos 

di culdades na saúde, na 

educação, nos transportes, porque 

são áreas muito complexas, onde 

tudo é difícil de fazer. E, no país do 

facilitismo, tudo o que é difícil não 

mexe. Fomos bons a fechar em 

Março? Fomos, porque fechar é 

fácil. Somos bons a fazer leis? 

Somos espectaculares — é gente 

sentada a digitar palavras. Somos 

bons a organizar eventos? Sim, 

porque é trabalho intenso durante 

um período curto, em prol de uma 

cena vistosa. Agora, quando saímos 

daí… está quieto. A inércia é 

tremenda; a vontade de inovar, 

nula; e toda a complexidade mete 

medo. No país do desenrasca não 

há milagres de planeamento e de 

estratégia. 

O que pode um Governo fazer 

contra isto? Sejamos justos: 

ninguém faz milagres em quatro 

anos. Mas podiam talvez começar 

por não nos aldrabar. Podíamos 

não pagar o Fiat Punto a preços de 

Ferrari. Costa e Centeno podiam 

não ter passado quatro anos a 

pintar o Punto de vermelho e a 

ngir que assim ele ia chegar aos 

200. E a esquerda podia não andar 

há quase uma década a dizer-nos 

que isto só não é um Ferrari por 

causa de Passos Coelho. Tamanho 

cacharolete de aldrabices 

contribuiu para termos um país 

alienado, pouco consciente da sua 

mediocridade estrutural e 

desinteressado em passar para um 

nível superior de competência e 

desenvolvimento. 

E se, por acaso, o caro leitor 

estava à espera que eu hoje 

escrevesse sobre a TAP, é muito 

fácil: substitua “pandemia” por 

“TAP” que vai dar tudo 

exactamente ao mesmo.

MIGUEL MANSO

Se temos nas mãos  
um Fiat Punto, ele nunca 
vai acelerar como  
um Ferrari, por muito  
que pressionemos  
o pedal. É esse o estado  
do nosso Estado
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Governo gasta 
menos com a crise 
do que o previsto 
inicialmente 
No início da crise, o Governo estimava que iria gastar, apenas 
com o layoff, 1000 milhões de euros por mês. Mas, no OES,  
os valores agora previstos são consideravelmente mais baixos, 
atirando o impacto orçamental das medidas para 1,7% do PIB

Sérgio Aníbal

D
epois de estimativas iniciais 

que apontavam, só no caso 

do layoff simpli cado, para 

uma despesa de 1000 

milhões de euros por mês, 

o Governo reviu em baixa 

as suas estimativas logo em Maio, 

quando foi entregue o Programa de 

Estabilidade e agora, com o Orça-

mento do Estado Suplementar 

(OES), volta a reduzir a sua projec-

ção de impacto orçamental imedia-

to das medidas de combate à crise 

do coronavírus. São menos 1800 

milhões de euros de impacto entre 

o primeiro momento e o último, que 

se explicam sobretudo pelo facto de 

o recurso às medidas anunciadas 

pelo Governo, principalmente o 

layoff, ter sido menor do que o pro-

jectado. 

De acordo com os números apre-

sentados pelo Conselho de Finanças 

Públicas (CFP) no relatório de aná-

lise ao Orçamento Suplementar 

publicado quarta-feira, as medidas 

excepcionais e temporárias de con-

tenção e mitigação dos efeitos da 

pandemia covid-19 incluídas no OES 

têm, entre aumento de despesas e 

reduções de receitas, um efeito no 

dé ce orçamental no decorrer deste 

ano de 3408 milhões de euros, ou 

1,7% do PIB. 

Este é um valor calculado “com 

base em informação prestada pelo 

Ministério das Finanças em resposta 

a questão do Conselho das Finanças 

Públicas”, esclareceu fonte o cial 

desta entidade. 

Mas, no início da crise, as estima-

tivas que eram feitas, também com 

base nos números então disponibi-

lizados pelo Governo, eram bem 

maiores. O think tank europeu Brue-

gel, que calculou para 12 países o 

impacto orçamental das medidas de 

combate à crise implementadas 

pelos respectivos Governos, estima-

va que, no caso de Portugal, o 

impacto orçamental imediato seria 

de 5200 milhões de euros (cerca de 

2,5% do PIB), um valor que é quase 

1800 milhões mais elevado do que 

o actual.  

Tanto num caso como no outro, 

não está incluída qualquer estimati-

va de despesa pública com a injec-

ção de capital em empresas, que, no 

caso da TAP, ascende a perto de 

1000 milhões de euros. 

Também não entram nestas con-

tas as medidas, como a concessão 

de garantias de crédito ou o diferi-

mento do pagamento de impostos, 

que não têm no imediato um impac-

to orçamental, apenas um impacto 

potencial futuro. 

Nas contas do Bruegel, com um 

impacto orçamental imediato das 

medidas equivalente a 2,5%, Portu-

gal era um dos países com valores 

mais baixos, bem longe dos 3,4% de 

Itália, dos 3,7% de Espanha, dos 

4,4% de França ou dos 13,3% da Ale-

manha. Agora, poderá ter cado 

ainda mais distante. 

Layo  reduzido 
A maior parte da diferença entre as 

primeiras estimativas de custos e as 

actuais está na principal medida de 

mitigação da crise adoptada pelo 

Governo: o layoff simpli cado. 

Inicialmente, quando a medida foi 

lançada, o executivo dizia que iria 

custar aos cofres do Estado 1000 

ORÇAMENTO SUPLEMENTAR

milhões de euros ao mês. As estima-

tivas de impacto total, como a reali-

zada pelo Bruegel, assumiam que a 

medida iria ser aplicada durante três 

meses e, por isso, o custo para o 

Estado atingiria os 3000 milhões de 

euros.   

No entanto, logo em Maio, quan-

do apresentou o Programa de Esta-

bilidade, o Governo reviu as contas, 

apontando para um custo mensal de 

373 milhões com o pagamento de 

parte das remunerações dos traba-

lhadores em layoff, mais 190 milhões 

de euros ao mês de perda de receita 

devido à isenção de pagamento das 

contribuições sociais associada ao 

layoff simpli cado. No total, o custo 

mensal da medida passou a ser de 

563 milhões de euros ao mês. 

E, tendo em conta que a medida 

do layoff simpli cado vai acabar por 

ter uma duração de quatro meses, 

isso signi caria que, em vez dos 

3000 milhões de euros de custo ini-

cial, no Programa de Estabilidade o 

Governo passou a assumir um 

impacto orçamental dessa medida 

de 2252 milhões. 

Agora, apesar de entretanto o exe-

1,7% 
Medidas covid-19 incluídas no 
OES têm, entre aumento de 
despesas e reduções de 
receitas, um efeito no défice 
orçamental este ano de 1,7% do 
PIB, calcula o CFP 

2,5% 
No início da crise, impacto 
orçamental imediato previsto 
pelo  think tank europeu Bruegel 
era de cerca de 2,5% do PIB 
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cutivo ter decidido avançar, ao m 

dos quatro meses de layoff simpli

cado, com uma prorrogação parcial 

da medida até ao nal do ano, a ver-

dade é que o impacto orçamental 

previsto no OE Suplementar acaba 

por ser mais baixo. 

De acordo com os dados publica-

dos pelo Conselho das Finanças 

Públicas, aquilo que o OE Suple-

mentar assume este ano com o 

layoff simpli cado e prorrogação é 

uma despesa de 1100 milhões de 

euros, a que se tem de acrescentar 

550 milhões de perda de receitas 

com contribuições. No total, são 

1550 milhões de euros, um pouco 

mais de metade da estimativa ini-

cial. 

Uma diferença tão grande encon-

tra a sua explicação no facto de o 

acesso das empresas à medida ter 

cado bastante abaixo daquilo que 

era considerado possível pelo 

Governo numa fase inicial. Primei-

ro, esperava-se que fossem abran-

gidos 1,5 milhões de trabalhadores, 

mas, a nal, esta medida, no seu 

pico, não chegou a visar mais de 

850 mil trabalhadores. 

Suplementar feita pelo Governo, 

não incluindo, por isso, as alterações 

que entretanto foram realizadas, na 

discussão na especialidade, pelo 

Parlamento. 

Não foram apresentadas, quer 

pelo Governo, quer pelos partidos, 

estimativas de impacto orçamental 

de medidas agora aprovadas, como 

o reforço do apoio aos sócios-geren-

tes, o m da obrigatoriedade do 

pagamento por conta de IRC pelas 

micro e pequenas empresas ou a 

exclusão das empresas com sede em 

paraísos scais dos apoios ofereci-

dos no âmbito da pandemia (esta 

última medida com um potencial 

impacto positivo no Orçamento). 

O PÚBLICO pediu esclarecimen-

tos ao Ministério das Finanças sobre 

estes valores, solicitando, em parti-

cular, uma estimativa do impacto 

orçamental das medidas de comba-

te à crise, incluindo as aprovadas no 

Parlamento na discussão do diplo-

ma na especialidade, mas não obte-

ve qualquer resposta até ao fecho 

da presente edição.

sergio.anibal@publico.pt

DIOGO VENTURA

Medidas com impacto por quantificar

Apoio aos sócios gerentes e a grupos offshore  
e pagamento por conta de IRC com alterações

A
lgumas das medidas 
aprovadas na 
especialidade, com 
impacto orçamental, ainda 

estão por quantificar, mas nem 
todas são em sentido negativo.  
No debate em especialidade, 
foram consagradas algumas das 
alterações propostas pelos 
partidos, como por exemplo a 
do PSD para o pagamento de 
um apoio extra aos 
sócios-gerentes das micro e 
pequenas empresas e 
empresários em nome 
individual, que pode ser de 635 
ou 1905 euros. A medida 
assegura a concessão de apoio 
“aos gerentes das micro e 
pequenas empresas [...], aos 
empresários em nome 
individual, bem como aos 
membros dos órgãos 
estatutários de fundações, 
associações ou cooperativas 
com funções equivalentes às 
daqueles, que estejam, nessa 
qualidade, exclusivamente 
abrangidos pelos regimes de 
segurança social”. 

Do PCP veio a proposta para 
isentar do primeiro e segundo 
pagamento por conta as micro, 
pequenas e médias empresas e 
as cooperativas. A proposta 
aprovada refere também que as 
referidas entidades possam 
solicitar, em 2020, “o reembolso 

integral da parte do pagamento 
especial por conta que não foi 
deduzida, até ao ano de 2019”. 
O PCP defendeu que “para 
muitas micro, pequenas e 
médias (MPME), os lucros de 
2019 não serão replicados em 
2020 – muito provavelmente, 
terão prejuízos ou lucros muito 
próximos de zero, levando à sua 
não tributação em IRC ou a uma 
tributação mínima, 
incomparável com o ano 
anterior”.  
Com um potencial impacto 
positivo para o OE está a 
viabilização de várias propostas 
que proíbem apoios públicos a 
empresas sediadas em paraísos 
fiscais (offshore). Em debate 
estiveram quatro propostas, do 
BE, Verdes, da deputada 
não-inscrita Joacine Katar 
Moreira e do PCP, tendo apenas 
a dos comunistas sido rejeitada. 
As empresas e entidades com 
sede fiscal em países, territórios 
e regiões com regimes de 
tributação privilegiada ficam 
excluídas dos apoios públicos 
criados para dar resposta ao 
impacto económico da 
pandemia de covid-19. Em causa 
está a lista das Finanças que 
elenca os “países, territórios e 
regiões com regimes de 
tributação privilegiada, 
claramente mais favoráveis”.

Há ainda diferenças signi cativas 

noutras medidas. O apoio extraor-

dinário à retoma da actividade 

empresarial — relacionado precisa-

mente com as empresas que recor-

reram ao layoff simpli cado —, cujo 

custo inicialmente estimado era de 

1000 milhões de euros, no Progra-

ma de Estabilidade passou a ser cal-

culado em 508 milhões e agora, no 

Orçamento Suplementar, de 297 

milhões de euros. 

A despesa extraordinária com o 

subsídio de doença, que, em Maio, 

no Programa de Estabilidade, se 

projectava poder ascender aos 155 

milhões de euros ao mês, agora, de 

acordo com o CFP, não passa dos 

nove milhões de euros no OE Suple-

mentar. 

O apoio excepcional à família, que 

em Maio o Governo dizia ir custar 

133 milhões de euros ao mês enquan-

to durassem as medidas de con na-

mento, acaba por ter no Orçamento 

Suplementar uma verba prevista, 

para  a totalidade do ano, de somen-

te 100 milhões de euros. 

Todos estes números dizem res-

peito à proposta de Orçamento 

Menos peso das 
prestações 
sociais explicam 
também a 
revisão em baixa 
do impacto da 
covid-19 no OE

MÁRIO CRUZ/LUSA
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ORÇAMENTO SUPLEMENTAR

Orçamento suplementar aprovado, 
com PS a tentar descolar-se do PSD

O
 orçamento suplementar foi 

aprovado ontem com os 

votos a favor do PS, a abs-

tenção do PSD, BE, PAN e a 

deputada não inscrita Cris-

tina Rodrigues. Comunistas 

e Verdes recuaram no apoio político 

ao Governo de António Costa ao 

votar contra, depois de uma primei-

ra abstenção, e juntaram-se ao CDS, 

Iniciativa Liberal e Chega. Joacine 

Katar Moreira, em quarentena, não 

votou (ver pág. ao lado). BE e PCP 

criticaram convergência entre PSD e 

PS. No m, os socialistas salientaram 

que o voto dos sociais-democratas foi 

fundamental para pressionar as con-

tas públicas. 

“Constituíram-se aqui maiorias 

que aprovaram propostas com 

impacto orçamental” e que tiveram 

o “voto favorável do PSD”, disse o 

deputado do PS João Paulo Correia, 

explicando que estas propostas “que-

bram bastante a receita e aumentam 

a despesa”. “Se [o PSD] não é cam-

peão da responsabilidade orçamen-

tal, muitas destas propostas causam 

pressão” nas contas públicas, acres-

centou.  

João Paulo Correia deixou, contu-

do, um aviso aos sociais-democratas, 

ensaiando um possível discurso para 

os próximos tempos: “Não venham 

daqui a algumas semanas pedir res-

ponsabilidades pelo não cumprimen-

to das metas.” 

A reacção do PS aconteceu depois 

de tanto o Bloco de Esquerda como 

o PCP terem visto “convergência” 

entre Rui Rio e António Costa neste 

orçamento suplementar, o que serviu 

aos comunistas para justi car a 

mudança de voto (de abstenção para 

será aberto já o diálogo para o Orça-

mento do Estado para 2021 “para que 

tenha o mais amplo consenso possível 

na sociedade portuguesa”. 

Nesse sentido, o primeiro-ministro 

garantiu que será recuperado o diá-

logo com o PCP e o PEV, que votaram 

contra o Orçamento, ao contrário do 

que aconteceu nos quatro anos ante-

riores. “Este é o Orçamento que o 

país precisa e que pode ter neste 

momento”, disse, lamentando a posi-

ção de ambos os partidos. “Não com-

promete em nada” a relação futura 

com PCP e PEV, assegurou depois. 

“Claro que gostaria que o Orça-

mento tivesse sido aprovado por 

unanimidade. Acho que o PCP e Ver-

des não zeram uma avaliação cor-

recta, mas registo o que disse ontem 

o líder parlamentar no sentido de 

que este voto não compromete em 

nada o diálogo que temos mantido 

desde 2015”, concretizou. “Este voto 

do PCP foi a excepção que con rma 

Marta Moitinho Oliveira  
e Sónia Sapage

MIGUEL A. LOPES/LUSA

António Costa ontem no debate de encerramento sobre orçamento suplementar

a regra”, sublinhou, insistindo que o 

Orçamento está legitimado. 

Já depois de António Costa falar, 

Rui Rio disse que os sociais-democra-

tas deixariam sempre passar o orça-

mento suplementar, “a não ser que 

houvesse alguma proposta mons-

truosa”. Para Rio, “não faria sentido 

nenhum votar contra”, e isso seria 

até “dramático” porque “em Setem-

bro ou Outubro deixaria de haver 

dinheiro para o país”. 

Catarina Martins, do BE, por seu 

lado, deixou claro que “um Orçamen-

to que o PS decida negociar com o 

PSD não contará seguramente com 

o BE” e lembrou que o Bloco sempre 

disse que iria abster-se na votação 

por considerar que o documento era 

insu ciente. “Lamentamos que não 

tenha sido possível ir mais longe”, 

disse ainda.

BE e PCP vêem 
convergência entre Rio  
e Costa. PS fecha debate  
do Orçamento com aviso 
para os sociais-democratas

marta.oliveira@publico.pt 
sonia.sapage@publico.pt

voto contra) e aos bloquistas para 

manter a abstenção (não passando 

para voto a favor).  

Quase quatro meses depois do iní-

cio do con namento por causa da 

crise pandémica, Portugal tem assim 

um Orçamento que enquadra a res-

posta à crise económica e social que 

o país atravessa. Segundo o Ministé-

rio das Finanças, a economia vai 

encolher este ano 6,9%, o dé ce dis-

para para 6,3% e a dívida pública 

sobe para 134,4% do PIB. 

“Excepção con rma regra” 
À saída do plenário em que o orça-

mento suplementar foi aprovado, o 

primeiro-ministro, António Costa, 

mostrou-se satisfeito com o resultado 

e lembrou que foi a primeira vez, des-

de a sua eleição, que foi forçado a 

apresentar um documento deste tipo. 

“Este não é um momento para a aus-

teridade, é o momento de reforçar o 

Estado social”, disse, anunciando que 

O QUE ELES DIZEM

Eu creio que o PCP e os 
Verdes não fizeram uma 
avaliação correcta 
deste orçamento 
suplementar 
António Costa 
Primeiro-ministro 
 
 
Teria sido possível ir 
mais longe 
Catarina Martins 
Líder do BE 
 
 
Parece que há um 
género de colaborações 
patrióticas que  
mais parecem 
coligações exóticas  
e que o braço  
da “geringonça “está 
cada vez mais largo 
Francisco Rodrigues dos 
Santos 
Líder do CDS 
 
 
Em nome do interesse 
nacional, votar  
contra o orçamento 
suplementar não  
faz sentido nenhum,  
a não ser que tivesse 
algo de absolutamente 
monstruoso, que  
não tem 
Rui Rio 
Líder do PSD

o tem 
Rio
r do PSD
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A
 polémica entre a deputada 

não inscrita Joacine Katar 

Moreira e a presidência da 

Assembleia da República 

estalou ontem, depois de 

a deputada ter tecido 

duras críticas ao Parlamento por 

estar em casa, na sequência de um 

contacto com uma pessoa infectada 

com o novo coronavírus, e não ter 

podido participar online no plená-

rio. Ao PÚBLICO, e numa nota envia-

da pelo gabinete de imprensa, a 

presidência da Assembleia da Repú-

blica responde, considerando que 

“nunca os deputados não inscritos 

tiveram tantos direitos como na 

actual legislatura”. 

Ora, prossegue a explicação dada 

pela presidência da Assembleia da 

República, segundo o que foi o deli-

berado pela conferência de líderes a 

13 de Maio, “o registo de deputados 

deve ser presencial, o que natural-

mente inclui a votação, excepção 

feita para os deputados eleitos pelas 

regiões autónomas e pelos círculos 

da Europa e fora da Europa, atenden-

do a evidentes constrangimentos nas 

ligações a Portugal continental, 

decorrentes da descontinuidade ter-

ritorial em presença — regras que 

todos os deputados têm a obrigação 

de conhecer e que são, aliás, do 

conhecimento público”. 

Assim, o entendimento da presi-

dência da Assembleia da República 

é que “não era possível abrir uma 

excepção às regras estabelecidas 

que permitisse acomodar o propó-

sito” de Joacine Katar Moreira, que, 

“além do mais, não intervinha nas 

avocações do orçamento suplemen-

tar”. De acordo com a explicação 

veiculada no comunicado, “o presi-

dente da Assembleia da República 

não podia, por si, tomar a decisão 

pretendida, tanto mais que iria con-

trariar o determinado pela confe-

rência de líderes”. 

A reacção da presidência da Assem-

bleia da República surge depois das 

críticas feitas pela deputada não ins-

crita Joacine Katar Moreira por não 

ter podido participar online no plená-

rio, nem votar na votação nal global 

Parlamento não permitiu participação online de deputada em quarentena

do orçamento suplementar: “Por ter 

tido contacto directo com uma pes-

soa infectada pelo novo coronavírus, 

e apesar do resultado negativo do 

teste, o SNS pede-me que que em 

casa durante 14 dias, coisa que cum-

prirei com todo o sentido de respon-

sabilidade”, explica, também em 

Maria João Lopes
nota enviada à comunicação social. 

Ainda de acordo com a deputada 

não inscrita, “no dia em que se deba-

te o teletrabalho no Parlamento e a 

sua importância para o combate à 

pandemia”, foi-lhe “recusado um 

requerimento no qual solicitava ao 

presidente da Assembleia da Repú-

blica a participação via videoconfe-

rência nos trabalhos em plenário, 

para poder votar iniciativas legislati-

vas e marcar presença, tal como já 

acontece nas reuniões ordinárias das 

comissões parlamentares”.  

Com o pedido recusado, não pou-

pa nas críticas: “Num tempo de medi-

das de excepção, a Assembleia da 

República prova mais uma vez que 

tem enormes di culdades em corres-

ponder àquilo que é pedido a todo o 

país: que se adapte e que não deixe 

ninguém de fora.” 

 

maria.joao.lopes@publico.pt

A Assembleia tem enormes 
dificuldades em corresponder 
àquilo que é pedido a todo o país 
Joacine Katar Moreira 
Deputada não inscrita
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Coleção de Arte Contemporânea do Estado

Fugas 
Passeio  
    noAlgarve 
     natural  
  do Baixo  
Guadiana
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Governo gasta menos com a crise 
do que o inicialmente previsto 
O Orçamento do Estado Suplementar, ontem aprovado só com votos a favor do PS, prevê um gasto 
de menos 1800 milhões do que o calculado no início da crise. O impacto é de 1,7% do PIB Destaque, 2 a 5

Ano lectivo será maior e 
com reforço de apoio. Se a 
pandemia piorar, os mais 
pequenos são os últimos a 
deixar a escola p6/7 e Editorial

MNE classi cou de absurda 
decisão britânica de deixar 
Portugal fora dos destinos 
de baixo risco p15

Alunos mais 
novos serão  
os últimos a 
voltar a casa

Tensão com 
Inglaterra  
por limitações  
a turistas

DR

Projecto de inventariação 
do património religioso da 
Diocese de Beja acabou por 
não ver a luz e as verbas da 
UE foram devolvidas p38 a 40

Meio milhão 
gasto em 
projecto de 
Beja para nada

Colecção Conservas VARINA               
Sete conservas de sardinha, com receitas 
originais, criadas por chefes nacionais   

HOJE Conserva 1  
Sardinhas em azeite 
de manjericão 
com pimenta- 
-da-jamaica e canela 
Chefe Vítor Sobral 

hefes nacionais 

1
Oferta

Válida apenas 
para a edição 
em papel

Violência 
doméstica 
“É uma grande 
traição para 
as mulheres” 
p30/31

Por não ter testemunhas, Josina Machel, filha de Samora, viu anulada a sentença ao seu ex-companheiro que a deixou parcialmente cega 
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Joacine ficou em quarentena e não votou 
A deputada não-inscrita Joacine Katar 
Moreira falhou ontem a votação do 
Orçamento Suplementar na sua versão final. 
Numa nota enviada aos órgãos de comunica-
ção social, a parlamentar esclareceu que não 
participou por estar em quarentena. «Por ter 
tido contacto direto com uma pessoa infeta-
da pelo novo coronavírus, e apesar do resul-
tado negativo do teste, o SNS pede-me que 
fique em casa durante 14 dias, coisa que 
cumprirei com todo o sentido de responsabi-
lidade», precisou a parlamentar, queixando-
-se dos serviços do Parlamento. Joacine 

Katar Moreira queria ter participado nos tra-
balhos e nas votações por teleconferência. E 
fez um requerimento para o efeito. «Foi-me 
recusado um requerimento no qual solicitava 
ao Presidente da Assembleia da República a 
participação via videoconferência nos traba-
lhos em plenário, para poder votar iniciativas 
legislativas e marcar presença, tal como já 
acontece nas Reuniões Ordinárias das 
Comissões Parlamentares», escreveu a par-
lamentar, exortando o Parlamento a adaptar-
-se às situações originadas pela pandemia e 
a não deixar ninguém de fora. 

FANTASMA DO 
BLOCO CENTRAL 
ACABA COM A 
`GERINGONÇA' 
Cristina Rita  
cristina.rita@sol.pt 

Costa lançou a mão ao PCP - viu o seu voto 
contra no suplementar como uma exceção -
mas o BE não tem dúvidas: há um acordo en-
tre PS e PSD. Bloco Central? Rio diz que não! 

Em 2015, na noite eleitoral das le-
gislativas, o PCP deixou o caminho 
aberto ao aparecimento da gerin-
gonça: «O PS tem todas as condi-
ções para formar Governo». Vol-
vido mês e meio, o PS assinou acor-
dos bilaterais com o PCP, o Bloco 
de Esquerda e o PEV. As posições 
conjuntas permitiram aos socialis-
tas governar por quatro anos, ter 
quatro orçamentos aprovados e en-
trar na atual legislatura, sem maio-
ria absoluta, com pontes junto dos 
partidos da esquerda, apesar de já 
não haver acordos escritos. O orça-
mento de 2020 passou, mas no Su-
plementar os socialistas viram, 
pela primeira vez, o PCP votar con-
tra o documento. O PEV acompa-
nhou o PCP e o Bloco de Esquerda 
absteve-se com a certeza de que o 
cenário mudou. 

Os comunistas colocaram-se 
fora da equação e apontaram o 
dedo às convergências entre PS e 
PSD. Aliás, o Bloco de Esquerda 
também reconheceu que há «um 
acordo entre PS e PSD» e não é 
só no Orçamento Suplementar. 
Também se aplica a alterações re-
gimentais no Parlamento (como 
ofim dos debates quinzenais), ou 
à escolha de Francisco Assis, ex-
-eurodeputado do PS, para o Con-
selho Económico e Social (CES). 
Catarina Martins considerou 
mesmo que o ex-eurodeputado é 
um defensor do Bloco Central 
para sinalizar o seu desagrado 
pela escolha. O Parlamento vota 
onome de Francisco Assis no pró-
ximo dia 10...1á o PSD, pela voz de 
Rui Rio, considerou a escolha de 
Assis uma solução «feliz►►. 

Nas últimas semanas, os blo-

  

quistas não têm escondido o seu 
desagrado. Pedro Filipe Soares, 
líder parlamentar do BE, escre-
veu no Público: «A 'geringonça' 
já lá vai, parece cheirar a blo-
co central. É o pântano a ins-
talar-se na política, o fim de 
um ciclo e o início de uma ou-
tra coisa». Catarina Martins não 
quis ontem ir tão longe na apre-
ciação (até para não comprome-
ter possíveis entendimentos fu-
turos), mas avisou que «o que o 
Bloco de Esquerda faz é não 
mudar de posição►►. 

À direita do PSD já se fala em 
reedição do Bloco Central sem o 
ser efetivamente. Ou, então, 
numa nova versão da geringonça 
que inclui o PSD. «De facto, a 
`geringonça' tem um braço 
cada vez maior», declarou a de-
putada do CDS Cecília Meireles, 
referindo-se, por exemplo, ao dos-
siê da legislação sobre o travão a  

Mário Centeno para o Banco de 
Portugal. Os centristas não per-
doam ao PSD permitir que Cen-
teno seja ouvido já no Parlamen-
to para a supervisão, sem esperar 
pelo resultado do trabalho legisla-
tivo que previa um período de 
nojo de políticos para o Banco de 
Portugal. Assim, somam-se o Or-
çamento Suplementar, alterações 
regimentais no Parlamento, a es-
colha de Assis (um socialista 
mais ao centro dentro do partido) 
para o Conselho Económico e So-
cial e o travão à lei que poderia 
impedir o ex-ministro das Finan-
ças de ser o novo governador do 
Banco de Portugal. 

No PSD, poucos arriscam co-
mentar a estratégia de Rui Rio. 
Mas há um sinal de mal-estar ou, 
então, de anestesia geral dentro 
do partido, como relataram ao 
SOL várias fontes sociais-demo-
cratas, sob anonimato. Mais: 
quem arrisca falar é, normal-
mente, alguém com estatuto pró-
prio no partido. 

Na bancada do PSD houve 
quem ficasse chocado por saber 
pela comunicação social das pro-

  

poder vira ser uma muleta do PS, 
alimentando a tese de que teria 
um entendimento tácito com o 
primeiro-ministro. Por outro 
lado, há quem admita que Rio 
está a fazer tudo para não lhe ser 
assacado o desgaste do Governo, 
cumprir uma estratégia em nome 
do interesse nacional e, no fim, 
chegar ao poder a partir de 2021, 
após as autárquicas. Ou seja, 
existem várias teses, mas as cer-
tezas são escassas. Rui Rio parti-
lha pouco a sua estratégia. Mas 
uma coisa é certa: os contactos 
que faz com o PS são ao mais alto 
nível. Ou seja, com António Cos-
ta. Não há outro interlocutor. 

Sobre o cenário de Bloco Cen-
tral, Rui Rio acusou ontem o to-
que. Refutou a ideia, até porque 
não deu a mão ao PS, mas ao país. 
Este foi o mantra com que se fez à 
estrada na sua liderança. E fé-lo 
por duas vezes. Rio assegurou que 
não votou contra porque não en-
controu nada de «monstruoso» 
no Orçamento Suplementar, e não 
faz votações de ordem tática. 

No PSD há quem tenha estado 

ii 

postas de alteração ao regimento 
do Parlamento. A maioria dos de-
putados só recebeu a lista de me-
didas no dia seguinte à conferên-
cia de imprensa de Rui Rio, a par-
tir da sede do Porto (e fora do 
Parlamento), conforme avançou 
a Renascença. 

Nas conversas de bastidores há 
quem alerte para os riscos de Rio 
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• 

1 1 Rio com Costa: líder social-democrata diz que a abstenção no Suplementar foi pelo país e não pelo PS 

do lado oposto a Rio nas eleições 
diretas de janeiro e não acredita 
que este seja só um momento de 
oposição colaborante, fruto da 
pandemia da covid-19. É um pro-
jeto político. Quem o diz é Carlos 
Abreu Amorim, ex-deputado do 
partido. Em declarações ao SOL, 
Carlos Abreu Amorim considera 
que «a pandemia da covid-19 
nada tem a ver com algumas 
das coisas que se passaram. A 
pandemia é o pano de fundo, 
mas não é o pretexto. O pretex-
to se calhar é anterior». Para o 
ex-deputado social-democrata o 
que está em causa «é um proje-
to político em que o PSD subs-
titui o PCP e o Bloco de Esquer-
da como parceiro preferencial 
do Partido Socialista, pelo me-
nos para o Dr. Rui Rio. Vamos 
lá ver se será também o parcei-
ro preferencial para o Dr. An-
tónio Costa para futuro». 

Carlos Abreu Amorim está con-
vencido de que António Costa vai 
querer Rio «exatamente onde 
ele está», ou seja, usar o líder do 
PSD e a força da sua bancada  

quando for necessário. Porém, os 
aliados preferenciais de Costa 
continuarão a ser os parceiros de 
esquerda, particularmente o Blo-
co de Esquerda, que « ao contrá-
rio do PCP não se mostrou con-
trário a fazer fretes quando 
eles foram necessários». O ex-
-deputado frisa que Costa fará o 
que fez na Câmara de Lisboa: con-
soante seja necessário no momen-
to, volta-se para a esquerda ou 
para o PSD, fazendo lembrar «o 
Partido Revolucionário Insti-
tucional, do México». 

Para Carlos Abreu Amorim, 
Rio «predispôs-se, não a fazer 
uma alternativa de oposição, 
mas de coadjuvação do Gover-
no e do PS. É uma opção legíti-
ma». As contas fazem-se a médio 
prazo nas autárquicas e a longo 
prazo nas legislativas. O ex-depu-
tado acrescenta que o'fim dos de-
bates quinzenais era um velho so-
nho de Costa, desde 2007, e Rio 
«estendeu o tapete vermelho, 
fez os arranjos de flores e fez o 
frete». Carlos Abreu Amorim dei-
xou ainda outro desabafo: «Nes-

  

te momento não temos alterna-
tiva partidária ao PS, nem se-
quer há equilíbrio institucio-
nal, porque o Dr. Rui Rio faz o 
que o Dr. António Costa quer 
ou deseja, e a seguir o Profes-
sor Marcelo Rebelo de Sousa 
aparece como uma espécie de 
oráculo a posteriori de justifi-
cador das opções do Governo». 

Já Rui Machete, antigo líder do 
PSD, diz ao SOL que o PSD «na 
prática tem abdicado de mui-
tos aspetos que deveriam ser 
criticados». O ex-dirigente dá a 
entender que, perante a pande-
mia, o PSD deveria ter-se abstido 
(como fez) no Orçamento Suple-
mentar, mas poderia ser mais as-
sertivo nas críticas. 

Ontem, no final da votação, An-
tónio Costa recusou a ideia de um 
bloco central (tal como Rui Rio), e 
lançou a mão ao PCP. «Vamos con-
tinuar a dialogar com PCP e 
Verdes no mesmo espírito, para 
que haja renovada estabilidade 
no horizonte da legislatura», de-
clarou aos jornalistas, já a pensar 
no Orçamento de 2021 e seguintes. 
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Altice quer continuar a primar pela proximidade junto da população e entidades parceiras 
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REGRESSA 
AO TERRENO 
A empresa assinalou o regresso ao território 
com um investimento de 10 milhões. Da tec-
nologia à responsabilidade social, a operadora 
tem como objetivo apostar na proximidade. 
Foi em 10 distritos, 20 municípios 
e com 3.700 quilómetros percorri-
dos que a comissão executiva da 
Altice Portugal regressou ao terri-
tório nacional com mais unia des-
locação a várias regiões do país e 
com um investimento superior a 
10 milhões de euros. A proximida-
de tem sido uma política de bandei-
ra naquilo que é a estratégia ope-
radora, visitando autarcas, clien-
tes, parceiros e cidadãos. Para trás 
ficam mais de 20 mil quilómetros 
percorridos ao lado das populações 
de todos os distritos e regiões au-
tónomas portuguesas, com vista a 
dotar estes territórios de mais e 
melhores acessos, combatendo as 
dicotomias territoriais, gerando 
emprego e dinamizando as econo-
mias locais. 

Alexandre Fonseca, presiden-
te executivo da Altice Portugal 
não tem dúvidas em relação à im-
portância desta proximidade e 
mostra-se muito satisfeito com o 
resultado. «Como tem sido há-
bito nestas nossas incursões 
pelo território, o balanço é po-
sitivo. Estamos a reunir com 
autarcas, empresários, gesto-
res e estamos a levar o investi-
mento, inovação. Na realidade 
estamos a sentir que este nos-
so passo, que queríamos que 
fosse simbolicamente um 
exemplo para outras organiza-
ções, é também importante 
voltarmos à estrada, porque é 
também importante voltarmos 
à normalidade», diz. 

Proximidade, investimento. 
inovação, qualidade de serviço e 
responsabilidade social foram os 
pilares que deram o mote ao re-
gresso das deslocações da comis-
são executiva da Altice Portugal  

a várias regiões de norte a sul de 
Portugal, com o anúncio de in-
vestimentos e de vários projetos 
e iniciafivas. Destaque para o 
reforço de cobertura de redes, o 
apoio tecnológico a instituições 
de saúde, as parcerias com a 
Academia através da Altice 
Labs e ainda a inauguração de 
novas cabines de leitura da Fun-
dação Altice. 

Investimento 
e qualidade de serviço 
Mas há mais: este regresso ao 
território marca uma nova vaga 
de investimento em Portugal, 
em especial no que diz respeito 
ao reforço da expansão de fibra 
ótica de última geração, um pro-
jeto que a Altice Portugal tem le-
vado a cabo em prol de um país 
mais equilibrado no acesso às 
oportunidades, não olhando à di-
mensão dos territórios. 

Num investimento privado, au-
tónomo e totalmente voluntário, 
uma dezena de municípios vão 
beneficiar cio reforço das suas re-
des de fibra ótica e. em alguns ca-
sos, de rede móvel, em coberturas 
que em muitos casos superam os 
90%. Abrantes, Cantanhede, Ce-
lorico da Beira, Constância, Covi-
lhã, Figueira da Foz, Guarda, 

Este regresso 
ao território marca 
uma nova vaga 
de investimento 
em Portugal por 
parte da operadora 

Mangualde, Pombal, Santa Maria 
da Feira são os municípios visa-
dos nesta nova vaga de investi-
mento da Altice Portugal. 

Hoje, são já mais de 5,1 milhões 
de lares e empresas abrangidos 
pela infraestruturação de fibra óti-
ca, num projeto que levará esta tec-
nologia às 5,3 milhões de casas e 
empresas portuguesas, tornando 
Portugal num dos primeiros paí-
ses europeus com maior cobertu-
ra integral de fibra ótica. 

Inovação 
O eixo da inovação materializa-se 
na inauguração de mais um espa-
ço colaborativo da Altice Labs, o 
laboratório AlticeLabs@ 1SEC. e 
ainda na celebração de um proto-
colo com a Universidade de Coim-
bra, para o desenvolvimento de 
projetos no âmbito de I&D. Estes 
espaços constituem uma nova 
plataforma colaborativa e um re-
forço da parceria entre a Altice 
Labs e a Academia, como já vem 
sendo tradição. 

Abrem-se assim as portas de um 
novo centro de investigação, ino-
vação e desenvolvimento tecnoló-
gico no Instituto de Engenharia de  

Coimbra, o AlticeLabs@ISEC, que 
marca o arranque de um projeto 
de cooperação entre as duas enti-
dades com vista ao desenvolvimen-
to de sistemas e soluções em cloud. 

«É de uma importância extre-
ma, porque normalmente fala-
-se da ligação das empresas às 
universidades e das universida-
des às empresas. E, neste caso, é 
uma concretização dessa liga-
ção e que permitirá querá estu-
dantes quer aos próprios profes-
sores poderem trabalhar em 
áreas concretas da investigação, 
da inovação que o ISEC tem vin-
do a encetar ao longo destes úl-
timos tempos», acrescentando 
que, «este laboratório vivo den-
tro do ISEC é também um estí-
mulo para nós e estamos obvia-
mente muito satisfeitos porque 
é um projeto incrível com uma 
empresa que não necessita de 
apresentações, uma empresa 
como a Altice, que é uma das 
maiores empresas do mundo. E 
portanto para nós é um orgulho, 
uma satisfação muito grande», 
defende Mário Velindro, presiden-
te do Instituto Superior de Enge-
nharia de Coimbra (ISEC). 

Um projeto que representa um 
investimento de 120 mil euros, a Al-
tice Labs une-se também ao. Cen-
tro de Informática e Sistemas da 
Universidade de Coimbra com vis-
ta à realização de ações de colabo-
ração científica, tecnológica e de 
inovação, designadamente em Big 
Data & Analytics, Data Science e 
Artificial Intelligence and Cogni-
tive Systems. 

Cláudia Cavadas, vice-reitora da 
Universidade de Coimbra, não tem 
dúvidas: «Este tipo de parcerias 
são fundamentais para que a in-
vestigação que está a decorrer 
nos centros de investigação, nes-
te caso da informática, consiga 
ter impacto na sociedade, ou 
seja, acho que é o passo óbvio 
para a investigação. Por um 
lado, porque torna a investiga-
ção mais relevante em termos 
de impacto, por outro, vai per-
mitir a formação de mais estu-
dantes de doutoramento, de 
mestrado, aumentando a capa-
cidade formativa da universida-
de», diz. A responsável defende 
ainda que «a Universidade de 
Coimbra tem 1.800 investigado-
res, são 38 centros de investiga-
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ção, em que a atuação da Altice 
poderá ter muito impacto». Testemunhos 

Responsabilidade Social 
No âmbito do seu pilar de responsa-
bilidade social e dando resposta às 
atuais circunstâncias impostas 
pela covid-19, a Altice Portugal 
apresenta um programa que dará 
primazia a projetos de promoção 
de condições para melhor presta-
ção de cuidados de saúde. 

Assim, a empresa une-se uma 
vez mais ao seu parceiro Huawei 
Portugal colocando à disposição de 
7 hospitais portugueses - Hospital 
de Santa Maria, Hospital de Faro, 
Centro Hospitalar de São João, Hos-
pital Distrital de Santarém, Centro 
Hospitalar e Universitário de Coim-
bra, Unidade Local de Saúde de 
Castelo Branco, Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/Espinho - um 
conjunto de sistemas de videocon-
ferência e tabiets. A disponibiliza-
ção destes equipamentos visa asse-
gurar a tecnologia para potenciar 
a colaboração entre várias unida-
des de saúde portuguesas, nomea-
damente no que concerne ao estu-
do de casos clínicos. 

Para Carlos Santos, presidente 
do conselho de administração do 
Centro Hospitalar Universitário de 
Coimbra «é evidente que a qua-
lidade destas plataformas é de-
terminante para a adesão de to-
dos a esta forma de comunicar». 

Do lado do Centro Hospitalar de 
Vila Nova de Gaia / Espinho, tam-
bém chegam elogios: «Numa altu-
ra em que o mundo mudou, que 
os comportamentos de facto es-
tão muito diferentes e que come-
çámos a dar uso efetivo a mui-
tas ferramentas que já tínha-
mos, o donativo é de extrema 
importância porque nos vai per-
mitir ter uma sala de videocon-
ferência, que tenha qualidade, e 
com a qual vamos poder fan'r es-
tudos de casos clínicos com ou-
tros hospitais, reuniões com 
ARS, ACSS, com o Ministério da 
Saúde e acreditem que, numa al-
tura que os nossos recursos são, 
acima de tudo, investidos naqui-
lo que os nossos doentes e os nos-
sos profissionais precisam, mui-
tas vezes acabamos por não ter 
a capacidade para investir em 
recursos como estes», diz Paulo 
Filipe Diz, vogal financeiro do con-
selho de administração do centro 
hospitalar. 

Ainda no que respeita ao eixo de 
responsabilidade social também as 
típicas cabines de leitura ganham 
mais um município na sua já ex-
tensa lista por todo o país. 

Alexandre Fonseca, 
CEO da Altice 
«de facto temos tido essa 
recetividade por parte dos 
municípios e das entidades 
que temos visitado e 
acreditamos que outros se 
seguirão a nós no que toca a 
trazer investimento e a vir 
conhecer as realidades do 
nosso país. e portanto dá-nos 
confiança para continuarmos 
o nosso trabalho e sabemos 
que estamos no caminho certo, 
porque a estratégia que temos 
a implementar tem dado 
resultados. os nossos 
resultados têm-no mostrado e 
portanto estamos confiantes 
também para o futuro». 

Maria Helena de 
Teodósio, Presidente 
CM de Cantanhede 
«Os tempos que atravessámos 
no país, com a pandemia, mos-
trou claramente que, realmen-
te, a fibra ótica, as novas tecno-
logias, a banda larga, todos es-
tas questões como são 
importantes. Esta cobertura 
que a Altice Portugal traz fun-
ciona também como um outro 
pilar perfeitamente essencial 
para o desenvolvimento de um 
município, de uma região. Esta 
época que nós atravessámos, e 
estamos ainda a atravessar, re-
velou que essa falta de cobertu-
ra que ainda existe em algumas 
zonas foi-muito problemática e 
para nós, é um investimento da 
empresa de forma extraordiná-
ria que a nós nos vai trazer um 
impacto muito importante». 

Carlos Monteiro, 
Presidente CM de 
Figueira da Foz 
«Este protocolo para nós é 
muito importante porque inde-
pendentemente de sermos um 
concelho do litoral, temos uma 
extensão grande na ordem dos 
380 km também temos alguma 
externalidade e este alarga-
mento da fibra ótica vai au-
mentar bastante a coesão terri-
torial do nosso território. Vai 
melhorar serviços, fixar pes-
soas em zonas onde normal-
mente não se fixariam. Portan-
to, para nós tem toda esta im-
portância que permite 
melhorar os cuidados de saú-
de, os cuidados de educação, a 
fixação de pessoas e mesmo 
todo o tecido empresarial que o 
concelho tem». 

Carlos Ascensão, 
Presidente CM 
de Celorico da Beira 
«De facto, o que estamos aqui a 
fazer é um momento histórico. 
É criar as condições para o 
presente e para o futuro destes 
territórios. Sabemos que 
muitas vezes têm sido 
relegados para segundo plano 
por força de várias 
circunstâncias. O interior é um 
território de oportunidade. O 
nosso agradecimento muito 
obrigado à Altice que nos tem 
dado esta oportunidade. Não 
nos podemos esquecer que é 
uma empresa privada que 
muitas vezes substitui as 
responsabilidades públicas e 
aquilo que não foi feito por 
ventura por outros que tinham 
essa responsabilidade». 

Diogo Mateus, 
Presidente CM 
de Pombal 
«Temos de procurar esta cir-
cunstância da promoção da 
igualdade entre os cidadãos e 
tentar ter o território servido 
da melhor forma possível. E 
aqui damos um passo para 
passar de 75% para 90%, com 
uma parte importante da po-
pulação servida. Temos de ter 
em conta a dimensão de Pom-
bal, o número de localidades 
que tem. É um esforço que eu 
reconheço à Altice pelo facto 
de o realizar, de empenhar aqui 
uma parte do seu investimento 
e dar a Pombal uma reforçada 
capacidade de contar com estas 
Infraestruturas e de melhorar 
a qualidade de vida e a sua ati-
vidade empresarial também». 

Carlos Chaves 
Monteiro, Presidente 
CM da Guarda 
«E se não olharmos para o 
desenvolvimento futuro, se 
não apostarmos nesta 
capacidade de proximidade 
com as empresas, aqui a Altice 
tem um papel preponderante, 
mas também a vontade de nós 
próprios, preocupados com o 
desenvolvimento do nosso 
território, mas querendo fazer 
cada vez mais, não será 
possível se não tivermos um 
instrumento fundamental que 
é usar os meios da ciência, da 
tecnologia, do conhecimento, 
da conectividade para fazer 
com que esse desenvolvimento 
esteja perto dos cidadãos do 
interior e dos municípios; e das 
freguesias, que o querem 
promover». 

11` 

Sérgio Oliveira, 
Presidente CM 
de Constãncia 
«Efetivamente foi um 
investimento importante 
naquilo que é o dia-a-dia das 
pessoas. Portanto, era uma 
ambição que as populações 
desta freguesia há muitos 
anos, que se veio agora a 
concretizar, que permitiu, e 
permite, aceder a um conjunto 
de serviços na internet que até 
então não era possível aceder 
porque não havia cobertura de 
fibra e a internet existente era 
muito débil e muito fraca. 
Efetivamente um território 
que não esteja dotado de uma 
boa rede de fibra ótica, de uma 
boa rede móvel, de bons 
equipamentos não consegue 
fixar pessoas». 

Vítor Pereira, 
Presidente CM 
da Covilhã 
«Este é um sinal de que a Alti-
ce dá também a outros respon-
sáveis, a outras entidades, e de-
signadamente ao Governo da 
República, sem escamotear, 
sem se considerar aquilo que o 
Governo da República faz em 
prol do desenvolvimento do in-
terior, a verdade é que a Altice 
está aqui na linha da frente a 
dizer estamos aqui, estamos 
aqui para melhor servir as po-
pulações, estamos aqui para 
melhor proporcionar condi-
ções a quem cá está, a quem 
nos visita e aqui num sítio 
onde cada vez mais o turismo 
de natureza existe, o turismo 
de saúde, todos aqueles seg-
mentos do turismo que hoje se 
exploram». 
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DGS 
RECORRE 
A EMPRESA 
PARA 
ANÁLISE 
DA COVID-19 
Marta E Reis  
marta.reis@sol.pt 

Direção-Geral da Saúde contratou bolsa de ho-
ras para ciência de dados. Saída de epidemio-
logista-chefe deixou equipa desfalcada. Recru-
tamento para o cargo está agora em curso. 

É o segundo contrato assinado este ano entre a Koaki Analytics e a DOS 

A Direção Geral da Saúde contra-
tou uma empresa para passar a 
fazer análise de dados sobre a 
pandemia covid-19. O SOL sabe 
que a saída da especialista que 
coordenava a divisão de epide-
miologia e estatística deixou des-
falcada a equipa que tem lidado 
com as estatísticas da covid-19, 
e que tem há quatro meses como 
uma das tarefas a elaboração 
dos boletins diários sobre a evo-
lução da epidemia. Parte da solu-
ção encontrada foi contratar uma 
bolsa de horas à empresa Koaki 
Analytics, que em fevereiro já ti-
nha fechado um contrato com a 
DGS para a elaboração de da-
shboards, plataformas de apre-
sentação de informação estatísti-
ca sobre indicadores de saúde. 

A informação sobre o novo con-
trato foi publicado no dia 26 de ju-
nho no Portal BASE, não sendo 
disponibilizado o contrato como é 
suposto acontecer na plataforma 
de transparência na contratação 
pública - o que de resto tem acon-
tecido noutras adjudicações do Es-
tado e já acontecia também antes 
da pandemia. A página dá conta 
de um ajuste direto por «ausên-
cia de recursos próprios» no va-
lor de 9900 euros (mais IVA) para 
a «aquisição de uma bolsa de 
horas para desenvolvimento de 
serviços na área da ciência de 
Dados no âmbito do COVID-19». 

O SOL tentou perceber junto da 
Direção Geral da Saúde qual a fi-
nalidade desta prestação de ser-
viços e respetivo caderno de en-
cargos, assim como se está rela-
cionada com a saída de Rita Sá 
Machado. A DGS respondeu ape-
nas que a «aquisição de serviços 
pela Direção-Geral da Saúde é 
um procedimento habitual nos 
termos da legislação aplicável, 
não estando relacionada com a 
saída de qualquer colaborador 
ou dirigente». A DGS não esclare-
ceu também quais os procedimen-
tos relativos à privacidade de da-
dos, nomeadamente se serão ano-
nimizados previamente pela DGS 
ou se são cedidas informações pes-
soais a esta empresa, tema que 
tem sido sensível no decurso da 
pandemia, dos pedidos da acade-
mia para aceder a mais informa-
ção às dúvidas suscitadas mais re-
centemente pela Comissão Nacio-
nal de Proteção de Dados para a 

Após saída de Rita 
Sá Machado, 
DGS procura novo 
chefe para a Divisão 
de Epidemiologia 
e Estatística 

implementação de uma app de 
rastreio de contactos de pessoas 
diagnosticadas com covid-19. 

Antes deste contrato, a Koaki 
Analytics tinha assinado uma 
prestação de serviços com a DGS 
no valor de 74.540 mil euros, mais 
IVA, o que perfaz a quantia de 
91.684 mil euros. Na altura, o con-
trato foi disponibilizado no Portal 
Base e consistiu na aquisição de 
serviços para desenvolvimento de 
dashboards em Power-Bi. Estas 
ferramentas têm sido usadas pelo 
Ministério da Saúde na apresen-
tação de indicadores sobre saúde 
em várias vertentes e já este ano a 
DGS apresentou novas páginas 
que permitiam analisar as causas 
de morte no país e diferenças por 
regiões. O contrato na altura indi-
cava um prazo de execução de 182 
dias, visando concretamente a ela-
boração de dashboards do Progra-
ma Nacional de Doenças Respira-
tórias, Programa Nacional de Dia-
betes e Sinave (o sistema nacional 
de vigilância epidemiológica que 
acompanha a notificação de casos 
de doenças de notificação obriga-
tória, como são as doenças infec-

  

ciosas). Neste primeiro contrato, 
incluíam-se cláusulas relativas à 
confidencialidade dos dados, es-
tando a empresa obrigada ao de-
ver de sigilo sobre informação téc-
nica e não técnica a que tivesse 
acesso no decurso da prestação de 
serviços. Este foi de resto o primei-
ro contrato público assinado pela 
empresa com o Estado, pelo me-
nos de acordo com a informação 
disponível no Portal Base. Os atos 
societários revelam que foi criada 
em agosto do ano passado por in-
vestigadores desta área. Uma das 
fundadoras, Matilde Valente Rosa, 
foi consultora da DGS em regime 
de voluntariado, pode ler-se no si-
te da Direção-Geral da Saúde. 

Transição programada, 
e recrutamento em curso 
A saída de Rita Sá Machado, que 
irá assumir funções na equipa 
missão permanente de Portugal 
junto dos Organismos e Organiza-
ções Internacionais das Nações 
Unidas, em Genebra, foi concreti-
zada esta semana e noticiada pelo 
Observador. A especialista que até 
aqui era um dos elementos chave  

da DGS na resposta à covid-19 as-
sinalou o momento de despedida 
nas redes sociais. «Hoje é dia de 
despedida. Hoje é dia de refle-
xão. Hoje é dia de mudar. Obri-
gada @DGSaude por todos os 
bons e maus momentos, obriga-
da pelos desafios...mas sobretu-
do, obrigada por me mostrares 
a importância de termos uma 
casa da Saúde Pública isenta e 
forte [Vamos construir isso?]», 
escreveu Rita Sá Machado. A DGS 
indicou ao Observador que foi «fei-
ta uma transição programada, 
tendo sido assegurada a conti-
nuidade de funções por um pro-
fissional qualificado». 

Segundo o SOL apurou, a ida de 
Rita Sá Marchado para Genebra já 
era de facto esperada há várias se-
manas, mas não houve até aqui um 
reforço da equipa. O procedimen-
to concursal para o cargo de Chefe 
de Divisão em Epidemiologia e Es-
tatística da Direção-Geral da Saú-
de, até aqui ocupado por Rita Sá 
Machado, foi publicado esta sema-
na, a 30 de junho, e está agora em 
curso até 14 de julho. O candidato 
deve ser licenciado em Medicina. 
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Vaga de calor oriunda 
do norte de Africa faz 
subir temperaturas acima 
dos 400  C já amanhã 
e nos próximos dias. 
Especialistas, como Xavier 
Viegas, saúdam melhorias 
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COMANDOS 
DA TAP 
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João Amaral Santos 
joao.santos(sol.pt 

Governo paga 55 milhões para afastar Neele-
man. E 'salva' empresa com empréstimo de até 
1,2 mil milhões. 

            

            

            

            

            

            

            

             

A TAP volta a ser controlada pelo Estado português cinco anos depois 

O Estado voltou aos comandos da 
TAP precisamente cinco anos de-
pois de o Governo majoritário de 
Pedro Passos Coelho anunciar• a 
privatização da companhia aérea. 
Estávamos em junho de 2015, e o 
acordo com o consórcio Atlantic 
Gateway, controlado por David 
Neeleman e Humberto Pedrosa -
na altura anunciado por 354 mi-
lhões de euros -, abria uma nova 
Era na empresa, que se arrasta-
va em prejuízos sucessivos, des-
de 2008 (cerca de 700 milhões só 
neste período). 

Em outubro de 2015, já depois 
das Legislativas onde perdeu a 
maioria, o então primeiro-minis-
tro Passos Coelho avançou com a 
formalização do acordo, porém, a 
queda do Governo de coligação 
PSD/CDS-PP, 19 dias após as elei-
ções, e a subida ao poder do PS de 
António Costa - com o apoio par-
lamentar de Bloco de Esquerda e 
PCP -, viria a dar início ao pro-
cesso de reversão da privatização. 
As negociações entre Estado e pri-
vados prolongaram-se durante 
várias semanas, culminando, já 
em 2016, com um contrato que 
permitiu ao Estado ficar com 50% 
da TAP, a Atlantic Gateway com 
45% e os trabalhadores com 5%. 
O Estado voltava a ser o maior 
acionista da companhia, mas ti-
nha perdido o controlo da estra-
tégia e gestão da empresa: o acor-
do previa representantes do Esta-
do no conselho de administração, 
mas a perda da liderança na co-
missão executiva. 

A TAP conhecia assim novos 
protagonistas e, em 2018, Anto-
noaldo Neves - ex-presidente da  

companhia Azul (de Neeleman)-, 
subia a presidente da comissão 
executiva, substituindo Fernan-
do Pinto, no cargo há 17 anos. A 
companhia foi crescendo além do 
próprio plano estratégico, com-
prando aviões, abrindo rotas, so-
mando passageiros e criando pos-
tos de trabalho. As receitas tam-
bém aumentaram, mas as apostas 
e investimentos efetuados simul-
taneamente nunca permitiram al-
cançar os resultados ambiciona-
dos, agravando a situação finan-
ceira da empresa. 

Após a privatização, o grupo 
TAP só registou lucros em 2017 
(21,2 milhões). Em 2016 (-27,7 mi-
lhões), 2018 (-118 milhões) e 2019 
(-106 milhões) as contas não saí-
ram do 'vermelho'. E já no pri-
meiro trimestre de 2020, incluin-
do o período que antecedeu a 
suspensão dos voos devido à pan-
demia, a 19 de março, o saldo ne-
gativo chegou aos 395 milhões. A 
covid-19 agravou a situação já 
por si complexa: uma dívida to-
tal calculada em 3,3 mil milhões 
de euros, segundo o Governo, e 
capitais próprios negativos na 
ordem dos 600 milhões. A situa-
ção de caixa da empresa encon-
trava-se, no início deste mês, sem 
fundos para pagar os ordenados 

Governo vai con-
tratar especialistas 
em aviação para 
reestruturarem 
a companhia aérea 

de julho aos cerca de 10 mil tra-
balhadores. 

A intervenção do Estado com 
objetivo 'salvar' a TAP da falên-
cia recebeu o aval da Comissão 
Europeia, que aprovou um em-
préstimo do Estado à companhia 
de até 1,2 mil milhões de euros. A 
falta de acordo com os privados 
quanto às condições para a cedên-
cia dessa verba arrastou-se ainda 
por 20 dias, colocando em cima da 
mesa o cenário da nacionalização. 

O acordo entre as partes foi al-
cançado na reta fmal das negocia-
ções. O Governo libertará o di-
nheiro depois de formalizadas as 
saídas de David Neeleman e Anto-
noaldo Neves, seu homem de con-
fiança, da liderança da empresa. 

Contactado pelo SOL, António 
Pires de Lima, ministro da Eco-
nomia em 2015, não quis comen-
tar o tema: «Não tenho feito co-
mentários públicos sobre a 
TAP e, por enquanto, não os 
irei fazer». Já o antigo o secre-
tário de Estado das Infraestrutu-
ras, Transportes e Comunicações 
do Governo de Passos Coelho, 
Miguel Pinto Luz - e que assinou 
o acordo de privatização em 2015 
-, considerou que os últimos des-
envolvimentos apenas «vieram 
provar que este processo foi 
mal gerido, desde o início, a 
partir do momento em que o  

projeto de privatização, bem 
consolidado, foi revertido, em 
2016, pelo Governo PS, colo-
cando o Estado e a TAP numa 
situação mais frágil». Pinto 
Luz, considera que a reversão 
privatização se tratou apenas de 
«uma ação de cosmética ideo-
lógica, pura e dura, pois, afi-
nal, o Estado, mesmo como 
acionista majoritário, nunca 
teve verdadeiro controlo so-
bre a empresa». 

O ex-governante não esconde 
a preocupação em relação ao fu-
turo da 'nova' TAP, afirmando 
que o Governo de António Costa 
«tem gerido este dossiê de for-
ma errática». «Havia a opor-
tunidade de envolver, por 
exemplo, autarcas e empresá-
rios na busca por uma solu-
ção, mas isso não foi feito. O 
Governo do PS tem mostrado, 
mais uma vez, falta de visão 
estratégica, colocando em cau-
sa o futuro da própria compa-
nhia», disse ao SOL. 

A nova realidade da TAP 
O acordo entre Governo e priva-
dos permite ao Estado passar a de-
ter 72,5% do capital da TAP. O Es-
tado comprou a posição de Neele-
man por 55 milhões de euros, 
ficando Humberto Pedrosa com 
22,5% do capital da empresa. Os  

restantes 5% mantém-se, como até 
aqui, na posse dos trabalhadores. 
Para se alcançar um acordo, a 
Azul de Neeleman teve ainda de 
abdicar do direito a converter 90 
milhões de euros de empréstimo 
à TAP, feito em 2016, em 6% do ca-
pital da empresa, condição impos-
ta pelo Governo para se chegar a 
um consenso. 

O desfecho permite ao Governo 
injetar 946 milhões de euros até ao 
final do ano - segundo a verba ins-
crita no Orçamento Suplementar 
aprovado, esta sexta-feira, pela As-
sembleia da República -, depois do 
Executivo de António Costa decla-
rar 'interesse público' para contor-
nar a providência cautelar inter-
posta em tribunal pela Associação 
Comercial do Porto, com vista a 
travar o apoio. 

Entretanto, Antonoaldo Neves 
sai da companhia aérea. O Gover-
no vai entregar o plano de reestru-
turação da companhia, exigido 
por Bruxelas no ámbito do em-
préstimo, a uma empresa interna-
cional contratada para nomear 
uma equipa de gestão profissional 
especialista no setor da aviação 
para a Comissão Executiva. Será 
esta equipa a ficar responsável 
pela reestruturação da empresa, 
que deverá incluir a redução de 
rotas, frota e postos de trabalho, 
até ao final do ano. 
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Çlyi TU 
O Algarve 'é prejudicado pela situação 
que se vive em Lisboa', disse respon-
sável do setor turístico. O Governo quei-
xa-se de uma decisão 'injusta'. 

ill

á se sabia que seria um 
verão atípiéo, mas agora 
tornou-se ainda mais: na 
sexta-feira foi publicada 
a lista de 59 países e ter-
ritórios com corredores 

turísticos com o Reino Unido, que 
começarão a funcionar a partir 
de 10 de julho, e Portugal conti-
nental não está lá - entram ape-
nas as regiões autónomas da Ma-
deira e dos Açores. Ou seja, os tu-
ristas britânicos que costumam 
encher as praias, restaurantes e  

hotéis do Algarve no verão, caso 
queiram visitar o país, conti-
nuam a ter de fazer 14 dias de 
qUarentena no regresso. A medi-
da será revista quinzenalmente, 
mas, enquanto durar, tirará o 
apetite por Portugal a muitos 
britânicos. Em vez disso, podem 
optar por mercados turísticos 
competidores, como Espanha, 
Grécia ou Itália, que ficarão 
isentos de restrições. 

«O Algarve ficou pratica-
mente fora da pandemia e é  

prejudicado pela situação que 
se vive em Lisboa», queixa-se Eli-
dérico Viegas, presidente da Asso-
ciação dos Hotéis e Empreendime-
ntos Turísticos do Algarve (AHE-
TA), ao SOL. Refere-se ao recente 
alastrar da covid-19 na região de 
Lisboa e Vale do Tejo, (ver pági-
nas 6-7) onde se registou a maior 
parte dos novos casos nos últimos 
14 dias - o principal critério para 
decisão britânica. «O impacto é 
enorme, tanto nas empresas 
hoteleiras e turísticas, como 
na economia da região e do 
país», avisa Elidérico Viegas. 

Importa lembrar que, segundo 
as estatísticas oficiais do Reino 
Unido, cerca de 2,5 milhões de ci-
dadãos britânicos visitaram Por-
tugal só em 2019. No Algarve, os 
turistas britânicos representam  

cerca de um terço das dormidas 
na região, bem como quase 50% 
dos passageiros que desembar-
cam aeroporto de Faro. 

«Embora os britânicos pos-
sam continuar a vir, apesar 
das restrições, é óbvio que não 
é a mesma coisa». De facto, no 
fim de semana passado, registou-
-se um pico nas reservas de férias 

'Será seguro 
viajar para paí-
ses que testam 
metade?, 
questiona João 
Fernandes 

nas maiores agências turísticas 
britânicas e os destinos que mais 
ganharam foram aqueles em que 
oGoverno de Boris Johnson con-
firmara que não haveria quaren-
tena no regresso. 

Para o presidente da AHETA, 
trata-se de uma injustiça, e o pre-
sidente da Região de Turismo do 
Algarve, João Fernandes, concor-
da. «É uma decisão que lamen-
tamos e que não compreende-
mos à luz dos factos», assegu-
rou, em comunicado, associando 
o elevado número de casos em 
Portugal, per capita, com a taxa 
de testagem elevada. «Será mais 
seguro viajar para países que 
testam metade, ou mesmo um 
terço?», questionou. 

Entretanto, o Governo regio-
nal da Madeira expressou satis-
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Para países de língua 
portuguesa, 
só voos essenciais 

JI 

fação, por o Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros britânico ter 
considerado que o arquipélago 
não apresenta «um risco inacei-
tavelmente alto para os britâ-
nicos que viajam para o es-
trangeiro», à semelhança dos 
Açores. «A estratégia da Ma-
deira estava correta. Testa-
mos os turistas no aeroporto», 
disse Miguel Albuquerque, cita-
do pela TSF. 

Um decisão 'absurda'? 
Naturalmente, a exclusão de Por-
tugal continental da lista de paí-
ses com corredores turísticos 
com o Reino Unido não caiu nada 
bem junto do Governo português. 
Tratou-se de uma decisão «ab-
surda», «errada», que causa 
«muito desapontamento», con-
siderou o ministro dos Negócios 
Estrangeiros português em decla-
rações à Lusa. Augusto Santos  

Silva recusou, no entanto, a ideia 
de impor restrições semelhantes 
aos 35 mil britânicos que vivem 
em Portugal. 

O Governo de António Costa 
bem tentou negociar com o Go-
verno britânico, disponibilizan-
do-se até, caso necessário, a apli-
car medidas sanitárias e de se-
gurançá. extra. Mas os apelos 
caíram em orelhas moucas. 

Aliás, ainda no início da sema-
na, o ministro de Estado, da Eco-
nomia e da Transição Digital, 
Pedro Siza Vieira, tinha declara-
do aos jornalistas que estavam 
em curso «discussões com as 
autoridades britãnicas no 
sentido de explicar que Por-
tugal, no seu conjunto todo e 
uma parte dos destinos den-
tro do país, como o Algarve e 
o norte do país, são destinos 
seguros». Acrescentando, em 
termos fortes: «Não faz senti-

  

do termos uma discriminação 
nestes termos». 

Já António Martins da Cruz, an-
tigo ministro dos Negócios Estran-
geiros, garante que a exclusão da 
lista não foi uma derrota diplomá-
tica do Governo de António Costa, 
mas sim a aplicação de critérios 
técnicos pelo Reino Unido, dado o 
elevado número de casos de covid-
-19 per capita em Portugal regista-
do nas últimas semanas. 

«Esta lista é para ser revista 
periodicamente. Se as condi-
ções sanitárias melhorarem em 
Portugal, Portugal pode nessa 
altura ser incluído na lista», 
considera o antigo diplomata. 
«Acho um disparate haver 
membros do Governo a dizer 
que Portugal está a ser descri-
minado», acrescenta. «Deixemo-
-nos de pedinchices diplomáti-
cas e políticas e passemos a 
cumprir os critérios». 

Na lista de países com 
acesso à Europa não es-
tava o Brasil, os PALOP 
e Timor-Leste. 

Face à decisão da União Europeia 
de levantar restrições aos voos 
para 14 países fora do espaço eu-
ropeu - numa lista onde ficaram 
de fora gigantes como os Estados 
Unidos e a Rússia, bem como o 
Brasil, todos os Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP) e Timor-Leste -, o Go-
verno português seguiu as orien-
tações, proibindo os voos para to-
dos os países fora da lista que não 
pertencem à UE ou são associa-
dos ao espaço Schengen. Contu-
do, conseguiu exceções em rela-
ção aos países de língua oficial 
portuguesa e aos EUA, devido à 
sua grande comunidade portu-
guesa. Continua a haver voos es-
senciais entre estes países, me-
diante apresentação de testes ne-
gativos à covid-19, realizados até 
72 horas antes. 

Havia receios de que as restri-
ções aceites por Portugal, face aos 
países de língua portuguesa, com 
os quais são mantidas estreitas 
ligações, pudesse criar atritos. 
Contudo, não será esse o caso. ga-
rante Vítor Ramalho, secretário-
-geral da União das Cidades Ca-
pitais de Língua Portuguesa (UC-
CLA), ao SOL. «Estamos a viver 
em todo o mundo uma grave  

v 

P ILAY 

crise sanitária», relembra Ra-
malho, «é normal cada país 
exercer condicionalismos, den-
tro do seu espaço soberano». E 
nota que «outros países de lín-
gua oficial portuguesa tam-
bém o fazem, como Angola». 

No caso do Brasil, há condição 
extra, como o facto de apenas se-
rem aceites os voos de e para os ae-
roportos de São Paulo. O país en-
frenta o segundo pior surto de co-
ronavírus do planeta: tem mais 62 
mil mortes e ultrapassou o milhão 
e meio de casos, apesar de ter rea-
lizado menos de um sétimo dos 
testes per capita de Portugal. 

Entre os PALOP, talvez seja 
Cabo Verde quem tem mostrado a 
resposta mais capaz à pandemia: 
tem taxas de testagem relativa-
mente robustas e impôs restri-
ções bastante cedo, logo no início 
de março, proibindo todos os voos 
para o arquipélago, à exceção dos 
voos sanitários. 

Só deverá haver plena retoma 
de voos internacionais no início 
de agosto. Entretanto, as autori-
dades cabo-verdianas anuncia-
ram que já conseguem realizar 
testes dentro de um prazo de 72 
horas, na Praia e na ilha de São 
Vicente, como necessário para os 
voos essenciais para Portugal. 

No que toca a países fora da 
União Europeia, já podem ater-
rar em Portugal voos vindos da 
Argélia, Canadá, Coreia do Sul, 
Marrocos, Tunísia e China. 

Cabo Verde já consegue fazer testes em 72 horas 
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A guerra interna no PS fez mossa na Saúde! 

Há uns largos anos era fado, 
futebol e Fátima, o bendito 
triângulo entorpecedor do 

povo. Todos crescemos e aprende-
mos que num país quando a tor-
menta é imensa, o ideal é adorme-
cer o povo. Assim, sem surpresa. 
em tempos de pandemia, face à 
profunda crise económica e, sobre-
tudo, social que se avizinha, este 
regresso do futebol tem sido uma 
bênção para António Costa. 

Multiplicam-se os programas 
de televisão, as guerras clubistas 
e, para sorte dos governantes, a 
crise do Benfica altamente impac-
tante na opinião pública. Saber se 
Lage fica ou sai (já saiu) tem mais 
audiência que qualquer conferên-
cia de imprensa conjunta da DGS 
e ministra da Saúde. Também ver-
dade seja dita que estas conferên-
cias foram perdendo brilho por-
que, para a audiência nacional, o 
importante passou a um perigo-

 

MANUEL BOTO 
ECONOMISTA 

so quotidiano de 'quantos cov id 
são hoje?'. 

A região de Lisboa e Vale do Te-
jo (LVT) tem vindo a registar um 
crescendo alarmista e, como é evi-
dente, começaram os 'bombardea-
mentos' tão característicos de 'casa 
onde não há pão, todos ralham e 
ninguém tem razão'. Há uns tem-
pos afirmei nestas colunas que pre-
cisávamos, em tempos de pande-
mia, de um Governo tecnocrático,  

liderado por Costa, mas formado 
pelos melhores ou mais reputados 
quadros nacionais em cada área. 

Delembro aquela minha suges-

 

tão ao ouvir Medina na TVI, 
assumindo o palco das notícias e 
respondendo a Pedro Nuno Santos 
(PNS), ora em voga pelas fortes de-
clarações na TAP. Complexas ne-
gociações com os privados, avan-
ços e recuos diários, dúvidas sobre 
a sua nacionalização, afirmações 
reiteradas da importância nacio-
nal da TAP, entrecortadas com re-
gionalismos nortenhos reivindica-
tivos do serviço público que deve 
prestar, transportaram PNS para 
o mediatismo tão importante para 
quem quer suceder a Costa. 

Assim, escassos dias após ter 
sido tornado público que Costa 
terá repreendido Marta Temido 
numa reunião de coordenação no 
Infarmed, Medina aproveitou a  

embalagem e veio a terreiro ata-
car a performance dos responsá-
veis da Saúde, no fundo dando ra-
zão ao meu argumentário. Como 
em política nào acredito em coin-
cidências, estes timings são, na mi-
nha opinião, ações bem coordena-
das entre dois aliados no PS, ante-
cipando a guerra interna de 
sucessão a Costa que se avizinha 
entre a ala moderada com Medi-
na e a ala esquerdista com Pedro 
Nuno Santos (Duarte Cordeiro e 
Marta Temido). 

to
edina não foi parco em pala-
vras. Considerou que «vá-

rias coisas correram mal» e de-
fendeu que «quem não reconhe-
ce que há um problema, não 
tem capacidade para o resol-
ver». Ainda acrescentou que «a 
população da zona de LVT ga-
nhou uma errada perceção de 
segurança» o que fez com que os 
cuidados diminuíssem. Termi-
nou com um recado bem direto: 
falhou quer a informação presta-
da pelas autoridades de saúde 
para apoio à decisão dos gover-
nantes quer a ação no terreno, 
que não foi «nem eficaz, nem 
atempada». 

Apenas um detalhe: Medina es-
queceu que também é o presiden-

 

Medina esqueceu que 
também é o presidente 
da Area Metropolitana 
de Lisboa, pelo que lhe 
teria ficado bem 
também fazer um 
'rnea-culpa' no desca-
labro dos números 
na região de LVT  

te da Área Metropolitana de Lis-
boa, pelo que lhe teria ficado bem 
também fazer um ̀ mea-culpa' no 
descalabro dos números na re-
gião de LVT. Entrando, por exem-
plo, no tema dos transportes, as 
imagens televisivas são elucida-
tivas de que há muito por fazer 
neste setor. Bem o pode negar 
Marta Temido ao referir que os 
transportes não serão causa no 
agravar dos doentes na LVT re-
tribuindo a PNS os elogios sobre 
a sua ação na Saúde. O seu azar é 
que PNS o reconhece ao referir 
que a CP não pode fazer melhor 
por escassez de meios (leia-se 'in-
vestimento'). Já agora, poderia 
acrescentar que as prioridades 
nestes 5 anos de Governo foram 
outras, mas isso omitiu. 

A mando de António Costa ou 
por sua iniciativa, perante a 

frieza dos números diariamente 
publicados, com graves impactos 
na recuperação económica como 
por exemplo em setores tão sen-
síveis como o Turismo, a verda-
de é que Medina tem razão - ex-
ceto numa coisa. As decisões 
desta natureza que implicam 
substituição de chefias não se 
anunciam. executam-se! 

Lá está: a diferença entre quem 
está habituado a decidir e quem 
fala em vez de agir. 

P.S. - No programa de RAP, Cos-
ta teve um deslize técnico sobre 
antibióticos e cura dos vírus 
para além de uma incursão evi-
tável pela justiça. No entanto, 
sendo sobretudo um programa 
de humor, quero aqui referir 
que todo o programa foi um alto 
momento de televisão, bem di-
vertido e com dois atores de ele-
vado nível. 
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POLÉMICA 
NA SAÚDE 

BAPTISTA LEITE I DECISÃO "RIDÍCULA" 

m entrevista ao jornal britânico 'The Te-
e  legraph', o especialista em Saúde Públi-
ca, Ricardo Baptista Leite, considerou "ridí-
cula" a decisão de excluir Portugal do corre-
dor aéreo do Reino Unido. Defendeu que a 
mesma foi tomada "sem qualquer base cien-
tífica" e que haverá consequências políticas. 

 

 

 

  

DENÚNCIA 

Médicos acusam DOS 
de esconder Covid 19 
ALERTA O  Clinico denuncia que apenas um terço dos doentes infetados que segue foram contactados pela Saúde Pública 
JUSTIFICAÇÃO O  Autoridade Nacional de Saúde descarta responsabilidades do reporte de casos para médicos e laboratórios 

' 

Direção-Geral da Saúde e ministério da Saúde, liderados por Graça Freitas e Marta Temido, respetivamente, acusados de não contabilizar casos de Covid-19 

Casos reportados no próprio dia 

FRANCISCA GENÉSIO 

O
Sindicato Independente 
dos Mécliéos (SIM) acusa 
as autoridades da Saúde 

de não contabilizarem todos os 
casos positivos de Covid - 19. 

"Desde o início cia pandemia -
que não há qualquer transpa-
rência. Sentimos que quer a Di-
reção-Geral da Saúde (DGS), 
quer o Ministério da Saúde, es-
tão a esconder casos. No meu 
caso, por exemplo: sou médico 
de família e tenho atualmente 
20 doentes infetados, cuja 
condição clínica já reportei 
através do SINAVE, tal como 
manda a lei. Mas, deste total, só 
um terço é que foi contactado 
pela Saúde Pública", denuncia 
ao Correio da Manhã o secreta-
rio-geral do Sindicato inde-
pendente dos Médicos (SIM), 
Roque cia Cunha. 

CIRCULAR DA AUTORIDADE 
DE SAÚDE DE LVT AMEAÇA 
CASO HAJA DIVULGAÇÃO 

INFORMAÇÃO TOTAL 

DOS CASOS POSITIVOS 
ESTÁ NA POSSE DA DGS 

O dirigente justifica ainda a 
lese de ocultação de dados com 
uma carta enviada pela Admi-
nistração Regional de Saúde 
(ARS) de Lisboa e Vale do 're-
jo aos médicos onde proíbe a di - 
vulgação de infeções a qualquer 
entidade que não seja a DGS. 

"Qual a razão para isto, ainda 
por cima, com ameaças? É a lei 
da rolha? Então mas os autarcas 
não tem direito a saber o que se 
passa nas respetivas terras? tos  

investigadores'? Não se perce-
be", critica Roque cia Cunha. 

Confrontado pelo CM com a 
acusação cio médico, o delegado 
de Saúde Regional de Lisboa e 
Vale cio Tejo, Mário DurvaL nega 
a existência de qualquer circular 
com "ameaças disciplinares", 
embora admita que "inicial-
mente houve restrição da infor-
mação relativa a infeções". 

No documento, a que o CM 
teve acesso, a proibição é justi 
ficada com a "proteção de cia-
dos pessoais", sob pena de o 
desrespeito da orientação cons-

 

Laboratórios 
garantem reporte 
13 A Associação Nacional dos 
Laboratórios Clínicos, que 
agrega os principais priva-
dos que realizam testes à Co - 
vid-19, assegurou ao CM que 
os laboratórios têm reporta-
do às autoridades de Saúde, 
"no próprio dia" os casos 
positivos, não havendo 
qualquer ocultação. 9  

ti tuir "infração disciplinar". 
Já a DGS, esclareceu, em co-

municado, que a divulgação de 
casos "depende da notificação 
atempada" de médicos e labo-
ratórios através do SINAVE, ga-
rantindo que os dados são ana-
lisados diariamente. A DGS re-
jeita a acusação de falta de 
transparência. Por esclarecer 
está, no entanto, a demora das 
autoridades em contactar 
doentes e casos suspeitos que 
requerem vigilância. 

NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 
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f. 

Foco de Covid-19 em Lagos, no Algarve, com origem em festa ilegal na região 

Surtos no Norte 
contradizem dados 
BALANÇO O  Região passou de 5 para 18 surtos 

A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 
TEM 19 FREGUESIAS DE CINCO CONCELHOS 
EM ESTADO DE CALAMIDADE 

SINTRA 
Queluz-Belas 
Algueirão-Mem Martins 
Rio de Mouro 
Agualva-Mira Sintra 
Cacém-São Marcos 
Massamá-Monte Abraão 

LOURES 
Camarate, Unhos 
e Apelação 
Sacavém-
-Prior Velho 

LISBOA 
Santa Clara 

ODIVELAS 
Todas as freguesias 

AMADORA 
Todas as freguesias 

Póvoa de Varzim 

Vila do Conde  

Penaflel 

Cinfães 

 

Espinho , 

       

       

St? Ma da Feira Arouca 

       

         

         

Porto 

Oflueira4~ 

      

    

ti Fundão 

    

    

     

      

ARS CENTRO 

5 
surtos 

Castelo Branco 

Leiria fí, 

ARS ALGARVE 

6 
surtos 

Lagos 
Yr 

Albufeira Tavira 

Faro Olhão 
MI Fonte Admiftistrações Reonals de Saúde 

ARS 
ALENTEJO 

5 
surtos 

ARS LVT 
sem 

dados 

r. 

Número de surtos 

Gerês  Alto Tâmega 
e Barroso  

Trás-os-
-Montes 

SURTO 19a MORTE EM LAR DE REGUENGOS 

H á mais uma morte por Covid-19 no Lar da 
Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão 

Silva, em Reguengos de Monsaraz. A nona víti-
ma é uma mulher de 87 anos que morreu no 
Hospital de Évora, onde estão internadas 17 
utentes (4 nos Cuidados Intensivos). Os res-
tantes infetados estão no pavilhão da cidade. 

AUTORIZAÇÃO 1 RENT-A-CÁR 
GOVERNO PERMITIU ABERTURA 

ÀS 06H00 DE ALGUMAS LOJAS E 

RENT-A-CAR, INCLUINDO EM 

CONJUNTOS COMERCIAIS. DA 

GRANDE LISBOA, QUE ANTES 

FUNCIONAVAM 24 HORAS. 

NORTE 1 CANCRO MAMÁRIO SEM RASTREIO 

A s unidades de rastreio ao cancro da mama no 
Norte continuam encerradas - fecharam to-

das em março, mas reabriram nas outras regiões 
em junho - por falta de renovação do acordo entre 
a Liga Portuguesa Contra o Cancro e a Administra-
ção Regional de Saúde. Há 20 a 30 mil mamografias 
em atraso e teme-se o aumento da mortalidade. 

y. 

SURTOS ATIVOS EM PORTUGAL 

ARS NORTE 

surtos 

130 número de surtos ativas de 
Covil -19 no Norte do País dis-
parou em pouco mais de uma 
semana. Ao que o CM apurou, a 
25 de junho existiam apenas 5 
surtos nesta região. Na sexta-
- feira, a ministra cla Saúde, 
Marta Temi - 
do, anunciou 
que o núme-
ro aumentou 
para 18 (ver 
localização na infografia). Da -
cios que cieixaii a titular da pas-
ta cia Saúde tranquila tendo em 
conta "aquilo que é a dimensão 
da região Norte". "Esta inci-
dência deixa-nos bastante con-
fortáveis", afirmou Marta Te-
mido. "Acho engraçado que os 

surtos disparam, e até há mes-
mo um no centro do Porto, mas 
o número de casos no boletim 
da DGS mantém-se igual, tanto 
no Porto como em Lousada", 
critica Roque cia Cunha. Sobre a 
região de Lisboa e Vale do Tejo, 

adiantou ape-
nas que há 
7929 casos 
ativos. O CM 
solicitou o nú -

mero de surtos na região ao Mi - 
nistério da Saúde, à DGS e à 
ARS, mas não obteve qualquer 
resposta. A 25 de junho, exis-
tiam 53 surtos na região. 
Olhando para o panorama ge-
ral, tudo indica que o número 
tenha também aumentado. 

AUTORIDADES DA SAÚDE 
NÃO REVELAM SURTOS 
EM LISBOA E VALE DO TEJO 
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DOENÇAS 
DO FORO 

PSIQUIÁTRICO 
AFETAM UM 
QUINTO DOS 

PORTUGUESES 

AÚDE MENT 
PANDEMIA 

AGRAVOU DOER 
PSIGUIRTRICAS 

DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE ACUSADA DE ESCONDER CASOS POSITIVOS 
MEDICO DENUNCIA 

 

"TENHO 20 DOENTES REPORTEI A  SITUA AO E SO UM TERÇO FOI CONTACTADO" P.8 E 9 

  

CM REVELA LISTA DE AREAIS QUE ESTIVERAM NA MÁXIMA CAPACIDADE 

VAGA E CALOR 

 

TERMÓMETRO 
NÃO PÁRA 
DE SUBIR 

 

ESGOTA 82 PRAIAS 
O BANHISTAS revelam preocupação em manter a distância de segurança P.20 E 21 

JOVEM ASSASSINADO P.10 E 11 
BENFICA 311 BOAVISTA 

Pais exigem 220 mil € 
por morte sem castigo 

SEGURANÇA SOCIAL P.24 

têm mais de 80 anos 
524 mil pensionistas 

Encarnados regressam à luta. 
Matemática de Veríssimo funciona 

ALERTA NA CASA BRANCA P.30 

Novo coronavírus 
chega à família Trump 

II 

NOVAS REGRAS P.13 

Inspeção vai reprovar 
automóveis sujos 

Grátisir."  FADISTA NUMA PROVA DE VESTIDOS. SERVICO DE CHÁ + QUATRO MOMENTOS 

e 
■

I 
BI 
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MARTA 
TEMIDO 
MINISTRA DA SAÚDE 

O Sindicato Inde-
pendente dos Mé-
dicos acusa a 
DGS e o Ministé-
rio da Saúde de 
não contabiliza-
rem todos os ca-
sos de Covid-19. 

Os Jogos Santa 
EDMUNDO Casa vão ter mais 
MARTINHO 1500 mediadores. 
PROVEDOR DA SCML Até outubro, 50 

novas autoriza-
ções são entre-
gues a entidades 

Afka..._ do setor social. 
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ENSINO SUPERIOR 

Universidades acusadas 

Professores 
a trabalhar 
sem receber 
G  O Sindicato Nacional do 
Ensino Superior •(SNESup) 
pretende entregar no parla-
mento documentos que de-
nunciam casos de professo-
res do ensino superior a 
quem foi pedido que conti-
nuassem a trabalhar sem re-
ceber, depois de os contratos 
terem terminado. 

"Os professores convida-
dos encaminharam-nos 
emails, onde claramente 
lhes era pedido a nível insti-
tucional para trabalharem 
sem receber, apesar de os 
seus contratos terem finali-
zado", defendeu Gonçalo 
Velho, presidente do SNE-
SUp, sublinhando, em de-
clarações à Lusa, que é "im-
portante que os docentes 
percam o medo na sua rela-
ção com os deputados". o 
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"Lisboa 
não tem beijos 
nem abraços / 
não tem lisos 
nem esplanadas / 
não tem passos / 
nem raparigas 
e rapazes 
de mãos dadas / 
tem praças 
cheias 
de ninguém 
(—)" 
(Versos 
de um poema 
de Manuel 
Alegre, 

20 de março) 

E 

dd 

HISTORIAS 

ANTOLOGIA 
DO EXAGERO 
DO DISPARAT E 

NA COVID 

PANDEMIA 
FERNANDO MADAIL TEXTO 

Do confinamento à nova normalidade, 
nestes cinco meses que mudaram o mundo, 
a ponto de se passar a cumprimentar com 
os cotovelos, desde reputados cientistas 

a figuras públicas, acumularam-se erros, 
polémicas, insólitos, tristezas e contradições 

Não há grande 
probabilidade de 
chegar um vírus 
destes a Portugal. 
Mesmo na China, 
o surto foi contido. 
Era necessário 
que uma pessoa 
estivesse nessa 
cidade, nesses 
mercados, e que 
tivesse vindo 
para Portugal" 
(Graça Freitas. diretora-gerai 
de Saúde, quando ainda não 
existia nenhum caso na Eu-
ropa, 15 de janeiro) 

"A pandemia [na Ásia; pode 
ser uma oportunidade para 
a agricultura portuguesa" 
(Maria do Céu Albuquerque, ministra 
da Agricultura, 5 de fevereiro) 

"Não use máscara; 
é uma falsa sensação 
de segurança" 

(Graça Freitas. conferência de imprensa 
sobro o boletim epidemiológico. 

22 de março) 

"[Situação pode tomar' 
proporções bíblicas" 
(Alerta da ONL, 
2E.; de março, 

"Esse discurso e 
repugnante no, 
quadro de uma. 

União Euro-

  

peia. E a expressão é mesmo esta: 
re-pug-nan-te!" 
(António Costa, primeiro-ministro, 
comentando a intervenção do ministro 
holandês contra Espanha, 26 de março) 

"Nós, os velhos, vamos ser os pri-
meiros a dar o exemplo. (...) Se for 
necessário, oferecemos o nosso 
ventilador ao homem que tem 
mulher e filhos" 
(Ramalho Eanes, ex-Presidente. 
com 85 anos RTP, lde abril) 

"Concorde com aquilo que 
o senhor presidente [da AR) disse. 
C PSE disse que teria aqui 18 e tem 
um conjunto de [38) deputados 
que não deviam estar e estão. 
E eu. vou ser o primeiro a sair, 
para dar o exemplo' 
(Ru, Rio líder do PSC, antes de abandonar 
o debate quinzenal, 24 de março 

"Numa altura em que se pede a 
todos os portugueses que se abste-
nham de sair de casa. (...) Não se 
admite que a Assembleia queira 
comemorar o 25 de Abril. 
juntando centenas de pessoas 
no seu interior" 
(Petição pelo Cancelamento 
das Comemorações do 25 de Abril na AR, 
lançado a 16 de abril e que recolheu 
110 228 assinaturas) 

«NO 

"Então, nós íamos 
mascarados para 
o 25 de Abril?" 
(Ferro Rodrigues, presidente 
da AR, alegando que não 
se tinham usado máscaras 
nos plenários anteriores. 
TSF, 24 de abril) 
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"As Câmaras Municipais do Porto e 
de Vila Nova de Gaia informam que 
a noite de São João se comemora 
a 23 de junho, ontem" 
(Resposta dos autarcas ao serem divulga-

das, na manhã do dia 24, os conselhos da 

DGS para a população respeitar as regras 

e festejar em segurança) 

"Bom, se o primeiro-ministro 
puxou as orelhas à ministra da 
Saúde teria, certamente, razão" 
(Marta Temido, ministra da Saúde, pronun-

ciando-se sobre notícias de uma agitada 

reunião da véspera, 26 de junho) 

"Vejo que o 
desinfetante aniquila 
(o vírus) num 
minuto. Um minuto. 
Há alguma forma de 
que possamos fazer 

algo assim 
com uma 
injeção?" 
(Donald Trump, 
Presidente dos EUA, 

'briefing' 
na Casa 
Branca, 

23 de 
abril) 

"Essa ideia de injetar ou ingerir 
qualquer tipo de produto de lim-
peza no corpo é irresponsável 
e é perigosa (...). É um método 
habitual para as pessoas que 
se querem matar" 
(Vin Gupta, pneumologista, NBC News, 

no mesmo dia) 

"Sob nenhuma circunstância 
[esses produtos] devem ser admi-
nistrados dentro do corpo humano 
(através de injeção, ingestão 
ou qualquer outra via)" 
(Esclarecimento imediato da empresa 

Reckitt Benckiser, que 
produz os desinfetantes 

Lysol e Dettol) 

"Este vírus que 
nos enlouquece" 
(Título do novo livro de 

Bernard-
-Henri 

Lévy) 

"[A realização da fase final 
da Champions em Lisboa 
também] é um prémio para 
os profissionais de saúde" 
(António Costa, na cerimónia em que foi 

anunciada a decisão da UEFA, no Palácio de Belém, 

17 de junho) 

"Comparando os balanços de mor-
tos nos países da Europa Ociden-
tal, Portugal parece ser unia 
exceção. A ponto de alguns 
evocarem um milagre português" 
(Jornal le Figaro', 3 de abril) 

"O principal vizinho de Espanha 
está a fazer muito melhor." 
(Jornal 'The New York Times', 7 de abril) 

"Pedir a um Governo do PS que 
deixe a propaganda é o mesmo que 
pedir a um alcoólico que deixe de 
beber ou a uni toxicodependente 
que deixe de consumir" 
(Teimo Correia, vice-presidente da banca-

da do CDS, 21 de maio) 

"Confinamento específico para a 
comunidade cigana" 
(André Ventura, líder do Chega, jornal 'i', 
4 de maio) 

"A vida é demasiado preciosa para 
ouvirmos vozes de burros" 
(Ricardo Quaresma, futebolista, 

em resposta a Ventura, na sua página 

do Facebook, 5 de maio) 

"Não há um problema com a comu-
nidade cigana em Portugal. O se-
nhor deputado é que tem uni 
problema, que já foi de trivela 
[um tipo de remate característico 
de Quaresma)" 
(António Costa, debate parlamentar, 

7 de maio) 

"Não será possível realizar mani-
festações e concentrações que 
juntariam muitos milhares 
de trabalhadores em todo o País; 
[mesmo assim, a CGTP irá] dar ex-
pressão à indignação, protesto e 
reivindicações dos trabalhadores" 
(Isabel Camarinha, secretária-geral da 

CGTP, nas redes sociais, 17 de abril) 

"Milhares de pessoas da CGTP 
e do PCP na rua a festejarem o 1.0  de 

Maio em pleno estado de 
emergência é inaceitá-

 

vel, mas trazê-las de ca-
mioneta, quando hoje 
é proibido circular 
entre concelhos, é 
uma pouca-vergo-
nha. Para o Governo, 

a geringonça 
goza de 

estatuto 
especial. 
Assim 
não!" 
(Rui Rio, 
na sua conta 
no Twitter, 
1 de maio) 

"[Não houve] proximidade entre 
trabalhadores, nem o habitual con-
vívio, mas apenas o exercício de uni 
direito que conquistámos em abril 
de 1974 e do qual não abdicamos" 
(Comunicado da CGTP, 3 de maio) 

"A minha ideia [ao permitir o 1.0  de 
Maio, no decreto presidencial que 
prorrogou o estado de emergência] 
era - confesso - mais simbólica; 
como, no fundo, foi o 25 de Abril" 
(Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente 

da República. RTP, 4 de maio). 

"Ao contrário 
do que pensa, 
os comunistas 
portugueses são 
muito criativos 
e a Festa do 
Avante! não 

e ser 
; tratada 

como um 
festival" 
(Jerónimo de Sousa, 

secretário-geral1 
do PCP, 
Porto 
Canal, 
10 de maio) 

"Existe um elefante nesta sala [AR] 
que se chama Festa do Avante!" 
(Paulo Rios de Oliveira, deputado do PSD, 

no debate sobre proibição de festivais até 

ao final de setembro, 14 de maio) 

"Não me parece que o vírus mude 
a sua natureza de acordo com 
a natureza das iniciativas" 
(Marcelo Rebelo de Sousa, após visita ao 

mercado municipal da Ericeira, 17 de maio) 

"Esta noite tão diferente daquelas 
noites inigualáveis de 12 de maio -
autênticos mares de luz - e que hoje 
mais parece um deserto escuro" 
(Cardeal D. António Marta, homilia nas 

celebrações de Fátima) 

"Estive num hospital 
com vários pacientes 
de coronavírus 
ontem à noite. 
Apertei as mãos deles 
e continuarei a 
apertar as mãos" 
(Boris Johnson, primeiro-ministro 

inglês, a 3 de março; a 5 de abril seria 

internado e, no 

dia seguinte, 

passava para 
uma unidade 

de cuidados 
intensivos) 

"Quero agradecer aos 
muitos enfermeiros, 
homens e mulheres, 
cujos cuidados têm sido 
tão surpreendentes. 
(...) E espero que 
não se importem 
se eu mencionar 
em particular dois 
enfermeiros que 
ficaram ao meu lado 
durante 48 horas, 
quando as coisas 
poderiam ter dado para 
o torto. São a Jenny, 
da Nova Zelândia, (...) 
e o Luís, de Portugal, 
perto do Porto" 
(Bons Johnson, após ter alta, 12 de abril) 

"UEFA não é OMS e Portugal não 
ganhou propriamente um Europeu 
para estar a festejar" 
(Marques Mendes, ex-líder do PSD 

e comentador, 21 de junho) 
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38 
"Não há grande 

probabilidade" de o 
vírus chegar a Portugal, 
disse a diretora-geral da 
Saúde. Mas Graça Freitas 

foi só uma de muitas 
figuras públicas que se 

excederam em disparates 
sobre a Covid-19. 

Conheça ar .-,rolas 
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"1' 1'1" E  NAG PODE  SER  VENDIDO SEPARADAMENTE 

UM QUINTO DOS PORTUGUESES 
SOFRE DE PERTURBAÇÕES COMO 
DEPRESSÃO, ESQUIZOFRENIA OU ANSIEDADE. 
O MEDO DO ESTIGMA IMPEDE TRATAMENTO. 
SAIBA COMO IDENTIFICAR OS SINAIS 
DE ALARME DENTRO DE CASA 

Pedro Lima acabou 
com a vida a 20 de junho. 
Tinha 49 anos 
e uma depressão 

AUDE MENJ 
PANDEMIA 

AGRAVOU DONÇAS 
PSIQUIATRAS 

411111iii-f 

"NÃO USE MÁSCARA", CHEGOU A DIZER GRAÇA FREITAS 

AS PIORES GAFES DA COVID-19 
O GLOSSÁRIO DO DISPARATE INCLUI A DIRETORA-GERAL 
DA SAÚDE, O PRIMEIRO-MINISTRO, TRUMP OU BORIS JOHNSON 

O FENÓMENO DA VIOLÊNCIA NA CLAQUE ENCARNADA 

SEM NOME NEM ROSTO 
EM 1992 OCUPARAM, PELA PRIMEIRA VEZ, O TOPO SUL 
DA BANCADA DO ESTÁDIO DA LUZ E NUNCA MAIS DE LÁ SAÍRAM 
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FOGO CRUZADO 
POR CÁTIA 

NOBRE 
Pivot 

CMTV 

HENRIQUE LOURO MARTINS 

"NEELEMAN JÁ SE DEVIA TER 
PRONUNCIADO HÁ MUITO TEMPO" 

Presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo diz 
que a não renovação de 1000 contratos é uma tragédia 

DAVID NEELEMAN ACEITOU 
A ENTRADA IMEDIATA DO 
ESTADO NA COMISSÃO EXE-
CUTIVA DA TAP. NEELEMAN 
JÁ SE DEVIA TER PRONUN-
CIADO HÁ MAIS TEMPO? 
David Neeleman já se devia ter 
pronunciado há muito tempo. 
Não basta agradecer o apoio do 
Estado, é preciso saber dar 
uma palavra aos trabalhado-
res. Este silêncio foi altamente 
prejudicial para todos. 

COMO CLASSIFICA A ATI-
TUDE DOS ACIONISTAS 
PRIVADOS DA TAP EM TODO 
ESTE PROCESSO? 
Este período ficará marcado 
pelo enorme silêncio da co-
missão executiva para com os 
Sindicatos, que são quem re-
presenta o maior ativo da em-
presa - os trabalhadores. A fal-
ta de informação sobre o futuro 
e as ações a tomar, provocou a 
todos uma ansiedade que se 
podia ter evitado. 

SE O ESTADO SEMPRE TI-
VESSE TIDO UM LUGAR NA 
COMISSÃO EXECUTIVA, 
A TAP NÃO ESTARIA NA 
ATUAL SITUAÇÃO? 
Certamente que não, mas va-
mos ver o que se irá passar da-
qui em diante. 

AS COMPANHIAS PRIVADAS 
TÊM RAZÃO AO RECLAMAR 
OS MESMO APOIOS? 
Todos devem ter direito aos 
mesmos apoios, desde que 
cumpram as leis nacionais, o 
que com algumas companhias 

ii 
A TAP 
tem dos 
melhores 
profissionais 
do Mundo 

não acontece, relativamente 
§ aos direitos dos trabalhadores. 
ti 

A COVID-19 VEIO ASFIXIAR 
A TAP, OU JÁ HÁ MUITO 
QUE A EMPRESA TEM 

I FALTA DE AR? 
Basta olhar para os resultados 
dos últimos dois anos para 
se perceber que algo não 
estava bem. 

TEME QUE COM A 
REESTRUTURAÇÃO 
DA EMPRESA, A TAP FIQUE 
DESCARACTERIZADA? 
Não tenho nenhum conheci-
mento sobre como será a rees-
truturação. No entanto, a TAP 
tem dos melhores profissionais 
do Mundo em todas as áreas e,  

aconteça o que acontecer, 
nunca ficará descaracterizada. 
O ADN da empresa está conso-
lidado e já vem de há várias 
gerações. 

QUANTOS POSTOS 
DE TRABALHO A TAP 

ii PODERÁ PERDER COM 
A REESTRUTURAÇÃO? 
No que respeita aos tripulantes 
de cabina, não vão ser renova-
dos mais de1000 contratos de 
trabalho, o que é uma tragédia 
para todos os que vivem esta 
situação. É preciso ter noção de 
que estes profissionais viram as 
suas vidas completamente 
destroçadas, e cabe à empresa 
readmiti-los o mais rapida-
mente possível. 
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12 
Henrique Louro 

Martins, presidente 
do Sindicato 

Nacional do Pessoal 
de Voo da Aviação 

Civil, diz que a não 
renovação de mais de mil 
contratos de trabalho de 
tripulantes de cabina da 

TAP e uma tragédia 
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Parlamento votou o Orçamento Suplementar na sexta-feira 

Paulo Ribeiro Pinto 
paulo.pinto@dinheirovivo.pt 

oRçAmEsTo Os partidos da 
Oposição levaram a votação 
263 propostas de alteração 
ao Orçamento do Estado Su-
plementar, mas apenas vi-
ram aprovadas 35 - algumas 
contra a vontade do PS, ou 
seja, na prática contra o Go-
verno. Foram aprovadas 
apenas 13,4% das propostas 
votadas durante a fase de es-
pecialidade. O PS conseguiu 
o pleno: viu aprovadas as 
três que apresentou. 

O partido que mais inicia-

  

tivas apresentou foi o PCP, 
como já vem sendo tradição 
- com 71 pedidos de altera-
ção, eliminação ou adita-
mento. No entanto, em ter-
mos de eficácia, não foi o 
que teve maior sucesso nas 
votações cruzadas entre Es-
querda e Direita. A seguir ao 
PSD, foi o PSD que conse-
guiu uma taxa de aprovação 
mais elevada em rácio das 
propostas apresentadas. 

Os sociais-democratas 
avançaram com 17 matérias 
traduzidas em 30 propostas 
de alteração que foram vo-
tadas na fase de especialida-

 

Projeções para a economia 
Taxa de variação 
em percentagem 

Previsões do 

Governo 

2020 2021 

Previsões do 
Banco de Portugal 

2020 2021 

Produto Interno Bruto -6,9 4,3 -9,5 5,2 

Consumo privado -4,3 3,8 -8,9 7,7 

Consumo público 3,1 -0,8 0,6 0,7 

Investimento -12,2 6,1 -11,1 5 
Procura interna -5,1 3,8 -8,2 6 

Exportações -15,4 8,4 -25,3 11,5 

Importações -11,4 7 -22,4 13,5 

Emprego -3,9 1,7 -4,5 2 

Desemprego 9.6 8,7 10,1 8,9 
(% da população ativa) 

    

FONTE: BANCO DE PORTUGAL E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS INFOGRAFIA JN 

de. Dessas três dezenas, o 
PSD conseguiu ver nove in-
troduzidas no texto final do 
Suplementar (OES2020), o 
que representa uma taxa de 
eficácia de 30%. Entre essas 
medidas está, por exemplo, 
o prémio de desempenho 
para os profissionais de saú-
de na linha da frente do 
combate à covid-19 e o re-
forço do apoio aos sócios-ge-
rentes [ler ao lado]. 

O segundo grupo parla-
mentar com maior taxa de 
eficácia, medida entre o nú-
mero de propostas de alte-
ração votadas e aprovadas, é 
o Bloco de Esquerda (BE). 
Durante dos três dias de 
apreciação, foram votadas 
25 propostas de alteração, 
tendo passado cinco. Ou 
seja, o partido liderado por 
Catarina Martins teve uma 
taxa de eficácia de 20%. 

O PCP, que apresentou o 
maior número de iniciati-
vas (53) que se traduziram 
em 71 propostas, conseguiu 
votos suficientes para 18% 
terem sido incluídas no tex-
to final do OES2020. 

COLIGAÇÕES NEGATIVAS 
Prometia ser uma grande 
dor de cabeça para o Gover-
no, mas negociações de úl-
tima hora, sobretudo com o 
PSD, acabaram por estilha-
çar possíveis medidas que 
pusessem em causa as con-
tas do novo ministro das Fi-
nanças, João Leão. E, neste  

campeonato, ninguém ba-
teu o PCP, que conseguiu 
juntar diferentes quadran-
tes políticos para passar as 
suas propostas, em votações 
cruzadas entre os partidos 
com assento parlamentar. 

Foi o caso da devolução an-
tecipada de pagamentos es-
peciais por conta não utili-
zados, em que a bancada co-
munista conseguiu apoio de 
todos õs partidos com as-
sento parlamentar, exceto 
do PS. Ou que o cálculo para 
atribuição de bolsa de estu-
do do ensino superior tenha 
em conta quebras de rendi-
mento devido à pandemia. 

OS FALTOSOS 
No guião das votações pre-
parado pelos serviços daAs-
sembleia, é também possí-
vel ver as ausências duran-
te a fase de apreciação e vo-
tação das propostas. 

De acordo com a informa-
ção consultada pelo IN/Di-
nheiro Vivo, o deputado 
único do Chega ausentou-
-se várias vezes da sala. An-
dré Ventura não esteve pre-
sente 27 vezes, incluindo na 
votação de uma proposta do 
próprio para criação de um 
mecanismo de compensa-
ção aos profissionais de se-
tores de atividade que se en-
quadrem na linha da frente 
do combate à covid-19. 

Mas não foi o único, os de-
putados do PAN também se 
ausentaram três vezes. • 

Oposição levou 
263 propostas 
ao Orçamento. 
Só passaram 35 
A seguir ao PS, PSD teve maior rácio de aprovação. Deputado do Chega saiu 
27 vezes durante votações, incluindo quando foi apreciada uma iniciativa sua 
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O Orçamento do Estado Suplementar (ou 
retificativo) foi aprovado graças à abstenção do 
PSD, do Bloco de Esquerda e do PAN, e apenas 
com votos a favor do PS. O documento traz 
algumas novidades para famílias e empresas,  

sendo que o setor da saúde e os apoios sociais 
acabam por sair a ganhar, com reforço de 
pessoal ou o bónus salarial e mais férias para 
os trabalhadores do SNS que estiveram na linha 
da frente do combate à covid-19. Também os  

sócios-gerentes ganham um reforço do apoio 
e os trabalhadores sem qualquer proteção 
social terão uma ajuda de 439 euros até ao final 
deste ano. O acesso ao subsídio de desemprego 
também é facilitado. 

Ajuda extra até 
ao final do ano 
Os trabalhadores sem qual-
quer tipo de proteção social 
- mesmo por conta de ou-
trem - terão, a partir de ju-
lho e até ao final deste ano, 
um novo apoio extraordi-
nário no valor de 438,81 
euros (indexante de apoios 
sociais, IAS), na condição 
de os beneficiários integra-
rem o sistema de Seguran-
ça Social por 30 meses fin-
do o prazo de concessão do 
apoio. 

O PS apresentou uma pro-
posta que completava as ini-
ciativas do BE e do PCP, per-
mitindo que os recibos ver-
des que já têm recebido o 
apoio à redução da ativida-
de possam aceder a esta aju-
da, escolhendo o regime 
mais benéfico. 

Durante o período em que 
durar o apoio, os trabalha-
dores têm de fazer descon-
tos para a Segurança Social. 

SÓCIOS-GERENTES 
Apoio vai até 19o5 
euros por mês 
Era uma das quase certas 
"coligações negativas" em 
que o PS ficaria isolado pe-
rante uma barreira de todos 
os partidos da oposição. Ne-
gociações de última hora 
permitiam, através da abs-
tenção do PS, a viabilização 
da proposta do PSD que re-
força os apoios aos sócios-

  

-gerentes até um limite de 
1905 euros por mês. 

O cálculo do apoio conti-
nua a ser feito com base nos 
descontos, mas desaparece 
o teto dos 438,81 euros em 
vigor até agora. Para os res-
tantes casos, o apoio cor-
responde a dois terços do 
vencimento, com o teto 
máximo nos 1905 euros. 
Este apoio financeiro tem 
duração de um mês, prorro-
gável mensalmente até um 
máximo de seis. O apoio 
abrange também os empre-
sários em nome individual 
e tem efeitos retroativos a 
13 de março. 

SUBSIDIO DE DESEMPREGO 
Menos tempo 
de descontos 
O prazo mínimo de descon-
tos exigidos para aceder ao 
subsídio de desemprego é 
reduzido para metade do 
atualmente em vigor. O 
chamado prazo mínimo de 
garantia no acesso a esta 
prestação social passa a ser 
de 180 dias, nos 24 meses 
imediatamente anteriores à 
data do desemprego. A me-
dida aplica-se apenas a 
quem ficou desempregado 
durante o período do estado 
de emergência ou situação 
de calamidade devido à pan-
demia de covid-19. 

A proposta do PSD, que 
passou com a abstenção do 
Partido Socialista, facilita 
ainda o acesso à prestação 
subsequente - o subsídio so-
cial de desemprego - para 
quem esgota o prazo máxi-
mo para receber o apoio, re-
tirando a condição de recur-
so. Os desempregados que 
beneficiem deste apoio ex-
tra passam automaticamen-

  

te para o subsídio social sem 
necessidade de fazerem 
prova de rendimentos. 

SUBSIDIO Dl. DOENÇA 
Pago a l00% para 
doentes com covid 
A proposta foi apresentada 
pelo BE e PCP. O subsídio de 
doença para pessoas infeta-
das com a covid-19 passa a 
equivaler a 100% do valor 
correspondente ao salário 
de referência. A iniciativa 
do PCP resultou numa coli-
gação negativa, em que o PS 
votou contra. Já na propos-
ta do BE, a bancada socialis-
ta acabou por votar a favor. 
Até agora, o subsídio de 
doença equivalia a 55% da 
remuneração de referência, 
tal como para qualquer ou-
tra baixa por doença, por 
um período inferior a 30 
dias. A taxa de substituição 
pode ir até 75% do salário. 

Os bloquistas propõem 
que esta prestação tenha 
"um limite de 28 dias, no 
âmbito do subsídio por iso-
lamento profilático e do 
subsídio por doença atribuí-
do na sequência daquele 
subsídio", lê-se no texto da 
iniciativa. 

PROFISSIONAIS DO SNS 
Prémio 
e dias de férias 
Os trabalhadores do Servi-
ço Nacional de Saúde (SNS) 
diretamente envolvidos no 
combate à pandemia vão re-
ceber um prémio de desem-
penho e mais dias de férias 
durante este ano. 

O bónus salarial corres-
ponde a metade do salário 
base bruto a cada um desses  

profissionais. Uma medida 
que já foi contestada por sin-
dicatos da administração pú-
blica, que exigem que este 
prémio seja também atribuí-
do a profissionais de outros 
setores de atividade do Esta-
do envolvidos no combate à 
pandemia de covid-19. 

Além do prémio de desem-
penho, terão mais um dia de 
férias por cada 80 horas de 
trabalho normal e mais um 
dia por cada 48 horas de tra-
balho suplementar durante 
oestado de emergência. 

OFFSHORES 
Empresas fora dos 
apoios públicos 
A medida teve inicialmente 
a rejeição do Governo, mas 
o PS acabou por se juntar ao 
PCP, ao PEV, ao Bloco de Es-
querda e à deputada não ins-
crita Joacine Katar Moreira 
para excluir as empresas se-
diadas em paraísos fiscais 
dos apoios do Estado decor-
rentes da crise causada pela 
pandemia de covid-19. 

No conjunto de propostas, 
oPS acabou por incluir uma 
disposição que determina 
que essa exclusão só se apli-
ca a apoios futuros e não aos 
que estão já em vigor. 

EDUCAÇÃO 
Manuais escolares 
e bolsas 
A devolução dos manuais 
escolares do ano letivo  

2019/2020 fica suspensa no 
próximo ano. A proposta do 
CDS-PP passou, resultado 
de uma coligação negativa 
que teve os votos contra 
apenas do PS. Os centristas 
defendem que, dada a sus-
pensão das aulas presenciais 
e com o atraso na matéria, os 
manuais devem manter-se 
para que os alunos possam 
recuperar. 

Ainda no setor da educa-
ção, no próximo ano letivo, 
ocálculo para definir o valor 
das bolsas de estudo no ensi-
no superior passará a consi-
derar os rendimentos do 
agregado familiar dos alu-
nos em 2020, devido às que-
bras de rendimento causa-
das pela pandemia. 

Ph-

 

Resgate sem 
penalizações 
A proposta do PSD acabou 
por passar em resultado de 
mais uma coligação negati-
va, com os votos contra do 
PS. Assim, mantém-se até ao 
final deste ano a possibilida-
de de resgate de planos pou-
pança reforma (PPR) ou pla-
nos poupança educação 
(PPE) sem penalizações. A 
iniciativa dos sociais-demo-
cratas propõe que o regime 
seja estendido até 31 de de-
zembro deste ano, alargan-
do por mais três meses o re-
gime aprovado pelo Execu-
tivo, que termina no dia 30 
de setembro. 

Além disso, o valor isento 
de penalização fiscal tam-
bém sobe acima do valor do 
indexante de apoios sociais 
(IAS) que atualmente está 
fixado em 438,81 euros, 
para os casos dos inquilinos 
que beneficiem do regime 
de moratória do pagamento 
da renda e necessitem do va-
lor para regularizar as rendas 
em atraso. 

IMPOSTOS 
Menos pagamento 
por conta 
O pagamento por conta a  

pagar durante este ano será 
ajustado às condições de te-
souraria das empresas, ten-
do em conta os impactos da 
pandemia na faturação. As 
empresas que tenham que-
bras de faturação entre 20% 
e 40% poderão ter um alívio 
de 50% no imposto. Já as 
empresas com uma quebra 
superior a 40% e as dos seto-
res do alojamento e restau-
ração poderão ficar isentas 
do pagamento por conta. 

Também por iniciativa do 
PCP, foi aprovada devolução 
antecipada de pagamentos 
especiais por conta não uti-
lizados entre 2014 e 2019. "A 
sua antecipação permite 
apoiar a tesouraria das em-
presas num momento parti-
cularmente crítico, sem re-
presentar, neste caso, cus-
tos adicionais para o erário 
público", refere o partido na 
nota justificativa. 

oa 

LOJISTAS 
Pagam apenas 
renda variável 
A iniciativa do PCP passou 
com a abstenção do PS e per-
mite aliviar as lojas dos cen-
tros comerciais, muito atin-
gidas pela quebra da fatura-
ção das vendas que serve de 
referência ao cálculo da par-
te variável da renda. 

Assim, os lojistas ficam 
isentos do pagamento da 
parte fixa da renda com a en-
trada em vigor do Orçamen-
to Suplementar. Até março 
de 2021, os lojistas irão pa-
gar a renda variável, depen-
dente das suas vendas, e os 
custos comuns, como luz, 
segurança ou limpeza dos 
espaços. • 
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Autocarros vazios 
no primeiro fim 
de semana de greve 
Indícios de fraca adesão dos motoristas. 
Ainda assim, paralisação provocou atrasos 

.!t 1 ' 

2161 

Passageiros da STCP não sofreram grandes constrangimentos 

4 

Adriana Castro 
adriana.castro@jn.pt 

MOBILIDADE  O primeiro fim de se-
mana de greve dos motoristas da 
STCP ficou marcado pelos auto-
carros quase vazios, mas, a meio 
da tarde de ontem, a passagem dos 
veículos pela cidade apontava 
para uma fraca adesão à paralisa-
ção. Aliás, muitos passageiros afir-
maram ao JN não saber que os mo-
toristas continuavam em protes-
to, exatamente por não terem no-
tado qualquer diferença no servi-
ço. Foram poucos os que admiti-
ram ter sofrido constrangimentos 
com esta greve. 
"Tenho notado muitos atrasos. 

Mais do que antigamente", admi-
tiu Eugénia Ramos, de 61 anos. 
Esta residente em Fânzeres, Gon-
domar, estava na paragem do Bo-
lhão, na Rua de Fernandes Tomás, 
à espera do autocarro 700 da STCP, 
"há mais de 20 minutos". 

Eugénia foi ter com a filha, que 
saiu de manhã para trabalhar, ao 
centro da cidade e revelou que 
aquela linha, ontem, só começou 
a operar a partir das seis da manhã. 
"Costumava ser mais cedo", disse 
a filha de Eugénia. 

"HORÁRIOS PENOSOS" 
Dois motoristas da STCP explica-
ram ao JN que a greve "é facultati-
va" e, por isso, não sabiam a per-
centagem de adesão, mas previam 
um aumento para o final do dia. 
Os trabalhadores, que preferem 
manter o anonimato por receio de 
represálias, adiantaram que foram  

os "horários penosos" praticados 
pela empresa que motivaram a pa-
ralisação. 

"Temos um dia de folga por se-
mana e, em 12 anos, aumentaram 
o meu salário cerca de um euro 
por ano. Recebo 710 euros por 
mês, fora o subsídio de alimenta-
ção", referiu um dos trabalhado-
res, acrescentando que "quem 
tem filhos mais pequenos e, às 
vezes, não consegue nem almo-
çar nem jantar em casa, é quem 
sofre mais". 

Os trabalhadores estimam ainda 
que a STCP tenha registado um 
"enorme prejuízo" durante a pan-
demia, altura em que a empresa 
não vendeu bilhetes e que "era a 
única a operar". 

Depois de tanto tempo à espera 
na paragem do Bolhão, Eugénia 
decidiu regressar a casa com a fi-
lha e o neto noutro autocarro. • 

Eugénia Ramos 
Passageira 

"Ouvi dizer que não ia 
haver transporte durante 
os fins de semana, mas 
eles passam. Há é muitos 
atrasos" Página 84
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Entidade sob a tutela 
de Marta Temido paga seguro 
de saúde aos trabalhadores 
SPMS vai gastar 
100 mil euros para 
compensar quem 
não pode aderir à 
ADSE. Contratação 
levanta dúvidas e 
Ministério vai avaliar 

Inês Schreek 
ines@jn.pt 

III 

o 

AQUISIÇÃO  Os Serviços Partilha-
dos do Ministério da Saúde 
(SPMS) abriram um concurso 
público para adquirir seguros de 
saúde para os seus trabalhado-
res com contrato individual de 
trabalho (CIT). Uma despesa de 
100 mil euros numa contratação 
que se repete anualmente desde 
2018. A aquisição de seguros 
para estes funcionários está pre-
vista na lei, mas colide com a 
mensagem política do atual Go-
verno que aprovou uma Lei de 
Bases da Saúde a reforçar o pa-
pel do Serviço Nacional de Saú-
de (SNS). Questionado pelo JN, 
o Ministério da Saúde mandou 
reavaliar com "urgência" o pro-
cedimento. 

"É no mínimo irregular", diz 
Alexandre Lourenço, presiden-
te da Associação Portuguesa dos 
Administradores Hospitalares, 
surpreendido com a contratação 
e também com a legislação que 
lhe dá cobertura. "Este artigo é 
contrário aos apregoados esfor-
ços de reforço do SNS." 

"É incoerente com a Lei de Ba-
ses da Saúde. É o Estado a reco-
nhecer que os cuidados presta-
dos no SNS não são suficientes 
e, se assim é, até podemos estar 
a violar o princípio da igualdade 
e temos de voltar a discutir a 
abertura da ADSE aos priva-
dos", enfatiza Filomena Girão, 
advogada da sociedade FAF Ad-
vogados, com experiência em 
direito da saúde. 

Ao JN, a SPMS, empresa com 
estatuto de entidade pública 
empresarial (EPE) que trata das 
compras para o SNS e da moder-
nização digital do setor, expli-
cou que "desde 2018 contrata 
serviços de proteção social com-
plementar para os trabalhado-

  

res em regime de CIT, através de 
um seguro de doença". E adian-
tou que "o caderno de encargos 
deste seguro de saúde prevê a 
cobertura de internamento 
hospitalar e a assistência em re-
gime de ambulatório". 

REDUZIR DESIGUALDADES 
A abertura do concurso, publi-
cado em "Diário da República" 
a 7 de maio, foi decidida em ja-
neiro pela anterior administra-
ção. Contactado pelo JN, o ex-
-presidente da Administração 
dos SPMS Henrique Martins 
justificou a opção com as desi-
gualdades criadas dentro da em-
presa pelos diferentes tipos de 
vínculos: os trabalhadores com 
contrato de trabalho em fun-
ções públicas (CTFP) têm direi-
to a ser beneficiários da ADSE, 
enquanto os que têm CIT não. 
"Antigamente, não era possí-

vel, mas depois mudou a lei e 
passámos a fazer estes contra-
tos", disse Henrique Martins. 

Uma justificação que Alexan-

 

O QUE DIZ A LEI 

Orçamento prevê 
proteção social 
complementar 
A lei que aprova o Orça-
mento do Estado de 2020 
prevê a proteção social 
complementar aos traba-
lhadores com contrato 
individual de trabalho. 
Segundo o artigo 49.0, as 
"entidades públicas a cu-
jos trabalhadores se apli-
que o regime do contrato 
individual de trabalho 
podem contratar seguros 
de doença e de acidentes 
pessoais, desde que desti-
nados à generalidade dos 
trabalhadores, bem 
como outros seguros 
obrigatórios por lei ou 
previstos em instrumen-
to de regulamentação co-
letiva de trabalho".  

dre Lourenço, que também já 
exerceu funções na Administra-
ção Central do Sistema de Saú-
de, não aceita. Não é às empre-
sas públicas que cabe reduzir es-
tas essas desigualdades, nota, 
considerando ainda que "não é 
a desviar fundos do erário públi-
co para seguros privados que se 
garante a universalização e a 
sustentabilidade do SNS". 

Ao JN, a tutela respondeu: 
"Tendo o Ministério tomado 
agora conhecimento do proce-
dimento de contratação para o 
seguro em causa, decidido pelo 
anterior Conselho de Adminis-
tração da SPMS, uma vez que 
ainda não houve decisão de ad-
judicação, solicitámos com ur-
gência uma reavaliação desta 
decisão". 

Para os sindicatos, a integra-
ção dos CIT na ADSE poria fim a 
estas contratações e permitiria 
ao Estado poupar milhares de 
euros, já que são os beneficiá-
rios que pagam integralmente a 
ADSE. O atual Governo prome-

  

teu alargar o direito a ser bene-
ficiário da ADSE aos trabalhado-
res em CIT, o que está por con-
cretizar. O Ministério da Moder-
nização do Estado e Administra - 
ção Pública, que tutela a ADSE, 
disse ao JN que "o assunto está 
a ser analisado e trabalhado, e 
espera-se que possa haver avan-
ços até ao fim do ano 2020". 

José Abraão, dirigente da Fede-
ração de Sindicatos da Adminis-
tração Pública (Fesap), nota que 
"a proposta para integrar os CIT 
é de maio de 2019". Ou seja, 
continua, "se o Governo não se 
tivesse atrasado tanto, talvez já 
não houvesse necessidade des-
te concurso". 

Sebastião Santana, coordena-
dor da Frente Comum de Sindi-
catos da Administração Pública, 
defende o vínculo de  CTFP para 
todos os trabalhadores. Assim, 
resolver-se-iam as desigualda-
des no acesso à ADSE e dos aci-
dentes em serviço. Enquanto 
tal não acontece, os CIT devem 
ser integrados no subsistema.• 
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VOZES 

Henrique Martins 
Ex-presidente dos SPMS 

"Era um pedido dos 
trabalhadores com CIT 
que não tinham 
acesso à ADSE. 
Quando a lei mudou, 
passámos a fazer estes 
contratos. Este não foi 
o primeiro, assinámos 
pelo menos mais dois" 

Filomena Girão 
Advogada de direito da saúde 

O artigo [49.° da Lei 
do OE zozo] passa 
uma mensagem 
política equivoca. E.  o 
Estado a reconhecer 
que os cuidados do 
SNS não chegam, de 
outra forma não 
abriria esta 
possibilidade"  

Alexandre Lourenço 
Pres. Ass. dos Administradores 
Hospitalares 

Como vê a compra de se-
guros de saúde por empre-
sas tuteladas pelo Minis-
tério da Saúde para os tra-
balhadores com contrato 
individual de trabalho? 
Nunca ouvi falar de tal, mas 
parece-me no mínimo irre-
gular. É despesa pública que 
está a ser utilizada duas ve-
zes numa cobertura de saú-
de [SNS e seguro]. Não vejo 
como uma empresa, ainda 
por cima com tutela direta 
da Saúde, possa usar dinhei-
ro do Orçamento do Estado 
para comprar seguros de 
saúde. É um tema que care-
ce de análise jurídica. 

A justificação para a com-
pra assenta nas desigual-
dades entre trabalhadores 
com diferentes vínculos. 
Não compete à SPMS nem a 
qualquer empresa pública 
esse esforço de redução de 
desigualdades. A ADSE é 
um subsistema pago pelos 
beneficiários e não pela 
SPMS. O que não invalida 
que os trabalhadores [com 
CIT] de forma concertada 
negoceiem voluntariamen-
te seguros de saúde. Mas 
nunca por iniciativa de enti-
dades públicas. 

Contraria o espírito da Lei 
de Bases da Saúde (LBS), 
aprovada pelo Governo? 
Neste contexto da LBS, é 
ainda é mais estranho. Não 
vejo enquadramento para 
isto em qualquer circuns-
tância. São 100 mil euros 
que a SPMS devia usar para 
dar recursos aos hospitais 
do SNS e não para enviar os 
seus trabalhadores para hos-
pitais privados. Ls. 

Enrica Nunes 
erika@jn.pt 

BALANÇO  As vendas de se-
guros de saúde cresceram 
9,7% entre janeiro e maio 
deste ano, face ao período 
homólogo do ano passado, 
num cenário de quebra to-
tal de 29,4% no negócio das 
seguradoras. Foi o produto 
que mais cresceu, de acordo 
com a Associação Portugue-
sa de Seguradoras (APS), 
apesar de a utilização dos 
mesmos ter sido reduzida 
durante o estado de emer-
gência. Cerca de 2,6 mi-
lhões de portugueses pos-
suem este tipo de seguros. 

Nos primeiros cinco me-
ses deste ano, foram vendi-
dos 417 milhões de euros 
em seguros do ramo não 
vida que cobrem riscos de 
doença (mais conhecidos 
por seguros de saúde), re-
presentando o produto 
11,8% do negócio das segu-
radoras este ano. Só os segu-
ros automóveis representa-
ram mais negócio entre ja-
neiro e maio (21,7%, quase  

841 milhões de euros), mas 
estes cresceram apenas 
4,6% em comparação com o 
período homólogo de 2019. 
Além dos seguros de habita-
ção e condomínios (+5,3%), 
só os de acidentes de traba-
lho (+6%) seguem logo atrás 
do crescimento dos seguros 
de saúde e ajudam a atenuar 
a quebra de 52,6% no ramo 
vida para uma quebra global 
de 29,4%. 

OS MAIS VENDIDOS 

Esta tendência já vinha de 
trás, segundo João Galamba 
de Oliveira, presidente da 
APS, e os números até refle-
tem algum abrandamento 
no caso dos seguros não 
vida, em que se incluem os 
de saúde. "O volume de pro-
dução, com ritmos de cresci-
mento bem mais modestos 
que em períodos homólogos 
anteriores, começa já a refle-
tir os primeiros impactos da 
diminuição do nível de ati-
vidade económica resultan-
te do surto de covid-19, re-
flexo este que, no entanto, 
se intensificará mais ao lon-

 

DADOS 

Em grupo 
Segundo a APS, cerca de 
dois terços das pessoas que 
usufruem de seguro de 
saúde estão abrangidos por 
seguros de grupo (do géne-
ro contratado por empre-
sas) e os restantes por se-
guros individuais. 

Ambulatório domina 
Quer nas modalidades de 
"managed tare" (acesso a 
preços convencionados), 
quer de reembolso (segura-
dora assume parte dos cus-
tos após o ato médico), é o 
atendimento em ambula-
tório que mais custa às 
companhias (perto de 220 
milhões de euros em 
2018), seguido de interna-
mento hospitalar (mais de 
204 milhões de euros). Em 
média, menos de 60% dos 
detentores de seguros de 
saúde utilizam-nos, anual-
mente, custando cerca de 
400€ cada às companhias.  

go dos próximos meses", 
prevê o responsável. 

MENOS USADOS 
As vendas poderão desace-
lerar durante o resto do ano, 
na sequência da crise origi-
nada pela pandemia, mas 
também a utilização das 
apólices de saúde diminuiu 
"durante o estado de emer-
gência decretado na se-
quência da crise sanitária". 

João Galamba de Oliveira 
sublinha que a menor utili-
zação dos seguros "não im-
plica, automaticamente, 
uma redução da sinistralida-
de neste ramo, já que mui-
tos atos médicos (consultas, 
tratamentos, cirurgias) fo-
ram simplesmente adiados 
e, em alguns casos, com cus-
tos agravados por atraso na 
execução desses atos médi-
cos". Assim, nota o presi-
dente da APS, qualquer cál-
culo associado à diminuição 
do risco, que possa conduzir 
a um desconto nos prémios 
a pagar pelos seguros, "será 
da responsabilidade de cada 
empresa de seguros". • 

Maioria dos seguros de saúde são de grupo, ou seja, é através das empresas que é comercializada ou oferecida 

Pandemia incentivou 
venda de novas apólices 
Mais de 2,5 milhões de portugueses têm seguros de saúde, que é o produto 
que mais cresceu até maio de 2020, em contraciclo com outros 
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Ministério da Saúde 
paga seguro privado 
a trabalhadores 
Apoio abrange funcionários com Medida implica uma despesa de Marta Temido reavalia 
contrato individual mas sem ADSE 100 mil euros e levanta dúvidas contratação "com urgência" P.4e6 

Pandemia 
DGS não reporta 
casos de infetados 
no Grande Porto 
há um mês P.12 

Exames nacionais 
Só são permitidos 
16 alunos por sala 
e é obrigatório 
usar máscara 

Testes arrancam amanhã 
para cerca de 151 mil 
estudantes P.e e 7 

h Biquíni 
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SOBE 
PEDRO, 
FOLGADO 
PRESIDENTE DA OESTCIM 

A Comunidade In-
termunicipal do 
Oeste (Oesteim) 
viu aprovado um 
projeto europeu 
de um milhão de 
euros para reem-
bolso de garrafas.  

o DESCE 
FRANCISCA 
VAN DUNEM 
MINISTRA DA JUSTIÇA 

Min 

O Sindicato dos 
Trabalhadores 
dos Registos e do 
Notariado queixa-
-se de não existi-
rem admissões 
no setor desde 
"há 20 anos". 
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0  REESTRUTURAÇÃO IMPLICA ANTÓNIO COSTA 

CONSEQUÊNCIAS SOBRE O EMPREGO DA TAP" PRIMEIRO-MINISTRO 
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• 

Digitalização da banca abre nova 
porta a despedimentos 
Um estudo da Capgemini comprova que a pandemia acelerou a adesão a serviços bancários digitais. 
Associação de Bancos admite que continuem a fechar balcões. 

—ELISABETE TAVARES 
elisabete.tavares@din hei rovivo. pt 

"Está em curso uma transformação 
histórica no setor financeiro a nível 
mundial." É assim que a consulto-
ra Capgemini descreve, nas conclu-
sões de um estudo, o contexto que 
se vive na banca de retalho. O setor 
já estava em rápida transformação 
mas a pandemia veio acelerar a 
adesão dos clientes bancários a 
serviços financeiros digitais e on-
line. Os bancos aproveitaram a bo-
leia e têm vindo a apostar no re-
forço das ofertas digitais. Há cada 
vez mais serviços disponíveis 
através do homebanking. Nos pa-
gamentos, há bancos como o San-
tander a permitir pagar as com-
pras com recurso a smartwatches 
ou pulseiras. 

"A Covid-19 veio trazer cons-
trangimentos, mas também abriu 
janelas de oportunidade", diz Luís 
Batista, da Capgemini Portugal,  

ao Dinheiro Vivo. Mas a maior di-
gitalização da banca deverá trazer 
também mais fecho de balcões e 
despedimentos: "Acredito que até 
ao final do ano vamos assistir a 
bancos a fechar as suas agências e 
levar clientes para o canal digi-
tal", afirmou o responsável da 
mesma consultora. 

Mudanças permanentes 
As conclusões da Capgemini ba-
seiam-se no relatório World Re-
tail Banking Report 2020, recen-
temente divulgado, que é feito 
em parceria com a EFMA, organi-
zação ligada a mais de 3300 ban-
cos e seguradoras. Para o estudo, a 
consultora ouviu cerca de 80 ges-
tores de topo de bancos nas dife-
rentes regiões do globo. 

"O estudo concluiu que os ban-
cos que utilizam plataformas digi-
tais consideram que é duas vezes 
mais fácil aumentar os resultados 
de exploração, desbloquear novas 

Desde 2011, fecharam 
2279 agências e 
saíram do setor 
10 614 bancários. APB 
assume que "esta 
nova crise irá, 
inevitavelmente, 
afetar os bancos". 

fontes de receita e melhorar os ní-
veis de eficiência operacional", 
refere o comunicado com as prin-
cipais conclusões do relatório. 

Segundo o estudo, a Covid-19 
veio acelerar ainda mais o movi-
mento de digitalização da banca. 
"Mais de metade (57%) dos con-
sumidores preferem agora o onli-
ne banking, contra 49% antes da 
pandemia; e 55% preferem apli-
cações bancárias móveis, contra 
47% anteriormente", adianta o 
comunicado. Em Portugal, a pan-
demia também acelerou o proces-
so de digitalização do setor finan-
ceiro. "Percebeu-se que o mundo 
consegue ser quase todo digital", 
salientou Luís Batista. A transfor-
mação do setor implicará um 
maior corte com o atendimento 
presencial. "Este ano e no próxi-
mo devemos assistir a essa ten-
dência", salientou. 

Luís Batista refere ainda que a 
tecnologia traz vantagens, mas  

também "o risco que a economia 
digital aporta para as pessoas", 
porque algumas poderão ficar no 
desemprego. "A banca tradicional 
tem de acompanhar a digitaliza-
ção sob pena de deixar de existir 
daqui a uns anos", sublinhou. "É 
uma questão de sobrevivência 
para os bancos", frisou. 

A transformação do setor pode 
também potenciar um movimen-
to de consolidação entre bancos. 
"Antecipo que sim, que haja esse 
movimento. Já era expectável e 
desejável, uma maior concentra-
ção", disse Luís Batista. 

Além da maior digitalização, a 
banca está a ser afetada pela crise 
gerada pela pandemia. No primei-
ro trimestre deste ano, os quatro 
maiores bancos em Portugal lu-
craram menos 2,4 milhões de eu-
ros por dia devido à crise. Os ban-
cos acautelaram nas suas contas 
as eventuais perdas que podem 
registar, nomeadamente com cré-
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ditos. O governo aprovou uma 
moratória pública para os créditos 
a empresas e à habitação. Os ban-
cos adotaram uma moratõria pri-
vada abrangendo o crédito pes-
soal. 

No total, os bancos lucraram 
menos 220 milhões de euros nos 
primeiros três meses de 2020 face 
a igual período de 2019. O Banco 
Montepio já anunciou que vai fe-
char 31 agências em todo o país. 
Agora, outros poderão seguir a 
mesma política. 

"A nossa expectativa é que a di-
gitalização pare. Vai haver um li-
mite. E esperamos que esse limi-
te esteja no ponto", disse Rui 
Riso, presidente do Sindicato dos 
Bancários do Sul e Ilhas. Caso haja 
mais fechos, Riso espera que "as 
pessoas possam ser reajustadas" a 
outras funções. 

Menos balcões 
"A tendência será de continuação 
da redução do número de agên-
cias, assegurando, no entanto, 
que qualquer cliente continuará a 
dispor da existência de agências 
com uma proximidade adequa-
da", apontou a Associação Portu-
guesa de Bancos (APB) em respos-
ta a perguntas do Dinheiro Vivo. 
Em 2019, a banca perdeu 99 bal-
cões e 212 trabalhadores. Desde 
2011, fecharam 2279 agências e 
saíram do setor 10 614 bancários. 

A representante dos bancos re-
cordou que "sendo certo que o sis-
tema bancário português está 
hoje melhor preparado para en-
frentar choques adversos do que 
estava no início da última crise fi-
nanceira, a verdade é que estamos 
perante uma crise sem preceden-
tes na história recente". 

Destacou que "os bancos têm 
vindo a ajustar as suas estruturas 
internas, procurando atrair novos 
talentos e requalificar os existen-
tes, não apenas para dar resposta 
às novas necessidades e expecta-
tivas dos clientes, mas também 
para aumentar a produtividade, a 
eficiência e a qualidade do serviço 
que prestam". 

Segundo a APB, "para além do 
tremendo impacto que tem na 
economia, no emprego e no rendi-
mento dos cidadãos, esta crise irá, 
inevitavelmente, afetar os ban-
cos". "Sendo dificil prever a di-
mensão dos impactos no incum-
primento das famílias e empresas, 
assim como o tipo de retoma que 
se registará, a dimensão desses im-
pactos e o seu reflexo em termos 
de imparidades estará muito de-
pendente do nível de apoios públi-
cos dados a famílias e empresas, 
sendo fundamental que haja uma 
resposta musculada a nível euro-
peu", advertiu a estrutura liderada 
por Faria de Oliveira. 
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Jorge Moreira da Silva  "É preciso evitar 
criar campeões nacionais ã força, apoiar 
incumbentes ou salvar empresas datadas" 
ENTREVISTA Covidlg pode cortar 622 mil milhões 
de euros na ajuda ao desenvolvimento e gerar soo 
milhões de pobres, diz o diretor da Cooperação 
para o Desenvolvimento da OCDE, ex-ministro 
do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, 
que deixa vários avisos para Portugal. - P.04-05 

"Esta crise vai durar mais 
do que uma legislatura" 

PS-PSD. "Ninguém gosta 
de um planalto ideológico" 

"É altura de reforçar 
a cooperação, com 
oportunidades para 
empresas portuguesas" 
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V J 30 
LEONIDIO PAULO FERREIRA 

A chefe da diplomacia espanhola conver-
sou com o DN na semana da reabertura de 
fronteiras sobre a dor causada pela sepa-
ração artificial imposta pela pandemia, a 
força dos laços económicos, também as 
posições comuns no âmbito da União Eu-
ropeia. Sobre a gestão dos temas comple-
xos como o caudal dos rios ou a proximi-
dade da central nuclear de Almaraz do ter-
ritório português, Arancha Gonzalez Laya 
fala de construir clima de confiança. 

A fronteira entre Portugal e Espanha esteve 
fechada mais de três meses, com grande 
impacto também na economia dos dois paí-
ses. Esta é a prova de que as relações entre 
Portugal e Espanha são essenciais para os 
dois países? 
O fecho da fronteira causou dor e causou 
dor porque ainda que a fronteira seja admi-
nistrativa, na realidade social e económica 
não há fronteira. Na verdade, o que tivemos 
de fazer foi construir urna fronteira que não 
existia do ponto de vista económico e social 
para evitar a expansão da covid-19 e isso 
fez-nos pensar quanto nós— Portugal e Es-
panha — temos em comum e como estamos 
integrados nas nossas economias e, sobre-
tudo, no aspeto social. Este foi o lado dolo-
roso desta separação artificial. 
Acha que neste momento difícil de luta con-
tra a pandemia os dois países têm sido capa-
zes de colaborar, de cooperar para comba-
ter melhora covid-19? 
A verdade é que no combate à pandemia 
há urna parte interna que é a gestão do as-
peto sanitário e, aí, evidentemente que 
cada um tem de construir a sua capacida-
de sanitária, coordenar as equipas, tem de 
mobilizar os seus médicos, e há a outra 
parte em que os dois países têm de colabo-
rar e fizemo-lo. Portugal e Espanha colabo-
raram através dos seus ministros da Admi-
nistração Interna e do Interior, respetiva-
mente, que estão em contacto constante 
para gerir todas as questões relativas às 
fronteiras e ao movimento entre os dois 
países; os ministros da Saúde colaboraram 
constantemente, e eu mesma com o meu 
homólogo, o ministro dos Negócios Es-
trangeiros, temos colaborado constante-
mente, tanto nos ternas internos como 
também temos trabalhado em todos os as-
petos internacionais desta pandemia, por-
que isto também tem urna dimensão inter-
nacional. A colaboração tem sido absolu-
tamente próxima, mas esta é uma crise que 
tem uma grande dimensão de resposta na-
cional, que é a resposta sanitária. 
Durante a crise pandémica houve um facto 
que foi muito falado em Portugal e em Espa-
nha que tem que ver com a solidariedade 
entre os ibéricos. Qua ndo o primeiro-minis-
tro António Costa se indignou coma crítica 
da Holanda a Espanha e falou mesmo de "re-
pugnante". Isso foi bem recebido em Espa-
nha, esta solidariedade portuguesa? Como 
vê esta reação de António Costa deapoio a 
Espanha? 
As declarações de António Costa foram re-
cebidas com grande apreço em Espanha, 
poiso que o primeiro-ministro português 
disse é exatamente o que muitos de nós na 
Europa pensamos. Isto não é uma separa-
ção entre o norte e o sul, isto não é urna divi-
são entre o norte virtuoso e o sul gastador, 
esta não é a crise de 2009. Esta é uma crise 

Arancha Gonzélez Laya.  Ministra dos Negócios Estrangeiros 
de Espanha confia no esforço conjunto dos dois países ibéricos 
para impulsionar as políticas de coesão na União Europeia. 

"Há uma espécie de 
felicidade nesta fronteira 
hispano-portuguesa que 
pode ser um exemplo 
para a Europa" 
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diferente, aqui não há urna questão de risco 
moral ou de boa ou má gestão da economia. 
O que há aqui é uma pandemia com um im-
pacto sistémico sobre todas as economias 
da União Europeia. Há que recordá-lo cons-
tantemente, porque do que necessitamos 
também é de uma resposta contundente 
para toda a economia europeia, de todos os 
países para todos os países. 
Pensa que Portugal e Espanha são capazes 
de ter uma estratégia comum para uma Eu-
ropa mais solidária e que invista muito na re-
cuperação da economia? 
A verdade é que tanto em Espanha como 
em Portugal já o estamos a fazer juntos. Es-
tamos a batalhar por uma resposta euro-
peia, uma resposta solidária, mas também 
uma resposta responsável. Nós, tanto Por-
tugal como Espanha, queremos solidarie-
dade, mas entendemos que a solidariedade 
vem acompanhada da responsabilidade. 
Solidariedade porque ternos de nos mobili-

  

zar, todos os países, de uma maneira soli-
dária, para impulsionar a economia, mas 
de urna forma responsável porque também 
sabemos que impulsionar a economia eu-
ropeia hoje significa fazer urna série de re-
formas e mudanças nas nossas economias 
que já sabemos quais são: urna economia 
mais digital, mais sustentável e, sobretudo 
- isto é muito importante para Espanha e 
para Portugal - mais inclusiva. Temos de fa-
zer reformas para nos assegurarmos de que 
não deixamos nenhum cidadão para trás. 
Há agora uma mudança na presidência 
do Eurogrupo. É importante o apoio de Por-
tugal à candidatura da espanhola Nadia 
Calvifio? 
Sim, pois seria um reconhecimento muito 
importante da solidez da candidatura de 
Nadia Calvirro. Nós pensamos, e por isso o 
governo lançou a candidatura de Nadia 
Calvino, que é uma candidatura de extrema 
solidez. Evidentemente que não só nos 

"As Eurocidades são 
a dimensão mais 
próxima do cidadão 
deste grande projeto 
que é a União 
Europeia. 

muito importante 
impulsionar 
estas iniciativas." 

agrada como nos ajuda que os governos sé-
rios da União Europeia, corno é o governo 
português, reconheçam a solidez desta 
candidatura apoiando-a. 
Portugal vai ter também a presidência da 
União Europeia no início de 2021, depois da 
presidência alemã que se iniciou a 1de ju-
lho. Pode trazer vantagens para Espanha 
esta presidência portuguesa, pois os dois 
países partilham muitos interesses? 
Bom, nós esperamos muito do próximo 
ano em termos europeus. Esperamos mui-
to da presidência alemã da União Europeia 
na segunda metade de 2020 e esperamos 
também muito da presidência portuguesa 
em 2021. A verdade é que a passagem da 
presidência alemã para Portugal parece-
-nos muito auspiciosa. Em 2020 temos de 
assentar as bases da colaboração para a re-
cuperação, para o orçamento comunitário. 
Temos de assentar as bases para a recupe-
ração, mas em 2021 vamos ter de olhar 
muito atentamente para a forma de dar um 
impulso para uma Europa mais social, na 
parte que tem que ver com não deixar ne-
nhum cidadão para trás. Aí esperamos 
muitíssimo da presidência portuguesa por-
que, evidentemente, como governo social-
-democrata que é tem muito em comum 
com o governo progressista espanhol. As-
sim, esperamos dar um grande impulso à 
Europa social e esperamos muito da presi-
dência portuguesa para tal. É evidente que 
vamos apoiar plenamente Portugal na sua 
presidência da União Europeia em 2021. 
Fala-se muito do eixo franco-alemão na 
condução da Europa. É possível pensartam-
bém numa colaboração mais estreita entre 
os países do sul - Portugal, Espanha, Itália, 
França - para tentar mais equilíbrios na 
União Europeia ou o equilíbrio ideal tem de 
ser mesmo entre os 27? 
Bom, os governos, e sobretudo os governos 
ibéricos, com o impulso decidido de Espa-
nha e de Portugal, trabalham constante-
mente para impulsionar as políticas de 
coesão na Europa. Estamos a fazê-lo juntos 
como verdadeiros amigos da coesão, faze-
mo-lo a partir de Portugal e de Espanha. 
Fala-se muito do eixo franco-alemão e de 
outros eixos igualmente importantes, mas 
aqui,.afinal, do que se trata é de construir  

consensos e de saber que momento é deci-
sivo para construir um consenso. Tanto o 
governo português como o espanhol estão 
muito conscientes do papel que temos na 
construção desses consensos decisivos 
para o impulso da União Europeia. 
Durante esta crise da pandemia, com as 
fronteiras fechadas, sentiu-se muito a im-
portância das Eurocidades como Vila Real 
de Santo António e Ayamonte. Para si, estas 
Eurocidades que unem Portugal e Espanha, 
cidades portuguesas e espan holas, são 
uma forma de as pessoas entenderem me-
lhor as vantagens da União Europeia? 
A verdade é que as Eurocidades são a dimen-
são mais próxima cio cidadão deste grande 
projeto que é a União Europeia. É muito im-
portante impulsionar estas iniciativas que 
aproximam a União Europeia dos cidadãos 
em termos concretos. É o exemplo de Euro-
cidades comoVila Real de Santo António e 
Ayamonte. É não só um exemplo prático do 
que significa a União Europeia para os cida-
dãos, mas também é muito interessante ver 
como há ali urna espécie de felicidade nesta 
fronteira hispano-portuguesa que pode ser 
um exemplo para a Europa. Há poucos dias 
vimos o Presidente de Portugal com o Rei e 
os dois primeiros-ministros português e es-
panhol a passarem de Ovas para Badajoz, 
passeando-se por esses territórios e dando-
-nos conta de que esses tenitórios funcio-
nam porque há tuna interconexão entre as 
cidades de ambos os lados da fronteira. Na 
prática, a fronteira não existe. Essa é tuna ca-
racterística dessas zonas e destas cidades c, 
insisto, isto pode ser um exemplo para a 
União Europeia. 
Vamos falar de um tema um pouco mais po-
lémico na relação bilateral, que é a gestão 
dos rios. Sempre que há um ano com menos 
chuva e que as águas, por exemplo do Tejo, 
são menos caudalosas, fala-se de uma com-
petição entre Portugal e Espanha pelos rios. 
Esta é uma gestão que é feita entre os dois 
países de uma forma que pode evitar 
tensões? 
Bom, o tema dos rios é difícil também den-
tro dos países. Em Espanha o tema dos rios 
também é difícil entre comunidades autó-
nomas. Entre Portugal e Espanha, o que te-
mos feito é procurar os procedimentos da 
Convenção de Albufeira e tudo o que faze-
mos é criar confiança, e a confiança cria-se 
com o diálogo entre as autoridades de am-
bos os lados. As autoridades que têm urna 
relação próxima são as que gerem uma sé-
rie de comissões que procuram aplicar esse 
tratado da melhor maneira para gerir um 
bem comum que são os rios que correm em 
Espanha e Portugal. Entre nós temos a Con-
venção de Albufeira, com todas as institui-
ções, com todo o seu diálogo amigo que me 
parece crucial na questão dos rios. Corno 
na gestão de qualquer bem comum é cru-
cial criar mecanismos de confiança entre as 
partes, como creio que a Convenção de Al-
bufeira criou. 
Há sempre uma outra fonte de preocupação 
na relação de Portugal com Espanha que é a 
central de Almaraz, por sara mais próxima 
de Portugal e porque Espanha tem uma op-
ção nuclear que Portugal não tem. Há algu-
ma possibilidade de Espanha mudar os seus 
projetos nucleares? 
Bom, no caso concreto da central de Alma-
raz creio que o que há é, primeiro, um com-
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promisso firme de garantir a segurança 
para os espanhóis e para os portugueses e 
creio que, desse ponto de vista, a segurança 
está garantida. No caso de Almaraz há uma 
série de condições porque o índice energé-
tico em Espanha também está a mudar 
pois há um investimento crescente em 
energias renováveis. Há todo um processo 
de transição que é preciso gerir e que está a 
ser gerido sempre em diálogo constante 
com as autoridades de ambos os lados. 
Como digo, da mesma forma que com os 
rios, isso faz-se criando espaços de confian-
ça. São precisos mecanismos que gerem 
confiança na gestão entre os dois países. 
Há uma situação nova em Portugal que é a 
chegada de migrantes de Marrocos ao Al-
garve. Nos últimos meses houve várias si-
tuações, além de outra mais antiga. Entre 
Portugal e Espanha há cooperação também 
na gestão da imigração, na forma de comba-
ter a imigração ilegal? 
Sim, a verdade é que há urna grande cola-
boração entre Espanha e Portugal, assim 
como nas relações que Portugal e Espanha 
têm de ter com os nossos vizinhos do sul. 
Dentro da União Europeia somos os im-
pulsionadores dessas relações com a vizi-
nhança a sul. É uma vizinhança com uma 
grande riqueza em termos de relações, e 
uma grande riqueza para Espanha e Portu-
gal em termos económicos, energéticos, 
culturais, mas também temos de aumen-
tara cooperação que é sempre muito ne-
cessária na questão dos fluxos migratórios, 
em particular da imigração ilegal. Também 
temos, entre Portugal e Espanha, uma 
grande colaboração com vista a impulsio-
nar as relações entre a União Europeia e 
África. É um tema que une muito os dois 
países e ambos trabalham também para 
ajudar os países do sul, sobretudo os países 
africanos, a melhorar a competitividade 
das suas economias para que sejam capa-
zes de criar emprego de melhor qualidade 
nos seus países. Isso vai provavelmente 
também, em grande medida, reduzir as 
pressões migratórias. 
Fala-se muito, com esta pandemia, da ex-
cessiva dependência da China, e que África, 
sobretudo o norte de África, podia ser uma 
alternativa para produzir as coisas que os 
europeus compram atualmente à China. 
Parece-lhe uma possibilidade real? 
Dissemos, durante esta pandemia, em mo-
mentos de grande necessidade da Europa, 
e também de Espanha, de equipamento 
médico — máscaras, ventiladores — e em 
que o mercado chinês estava sob grande 
pressão porque a procura era muito gran-
de, que havia urna oportunidade para as 
empresas marroquinas abastecerem, por 
exemplo, o mercado espanhol de máscaras 
e diversos equipamentos. Eu creio que sim, 
que estamos a assistir não tanto a uma 
"desglobalização", mas a uma "reglobaliza-
ção" de uma parte importante. Um ele-
mento interessante vai ser a reconstrução 
de cadeias de produção, de cadeias de va-
lor que tinham tuna dimensão mais global 
e que, a partir de agora, vão passar a ter 
urna dimensão muito mais regional, com 
urna realidade mais equilibrada entre o 
que uns vão poder produzir nas suas re-
giões, com os seus vizinhos, e a produção 
que vai ser deslocalizada para locais mais 
próximos. 

A sua experiência internacional, na Organi-
zação Mundial do Comércio e na ONU, é 
muito neste campo económico. Não é uma 
pessimista em relação à globalização? 
Eu não acredito muito na desglobalização. 
Não acredito porque não a vejo, temos de 
ser lúcidos. O que creio é que a globaliza-
ção vai tomar urna forma diferente. A for-
ma mais evidente da globalização do sécu-
lo XXI é a digital. Eu não vejo a nossa inter-
dependência, vejo uma interdependência 
que agora tem uma dimensão diferente, 
que é mais digital. Vimos isto durante a 
pandemia, vimos como houve um cresci-
mento exponencial desta dependência di-
gital, na educação, nas compras online, nas 
videoconferências que se multiplicaram... 
Eu vejo uma globalização neste século XXI 
em que a força, o impulso mais importante 
é a tecnologia. Isto faz que todos nós te-
nhamos de questionar que tipo de gover-
nação temos para esta nova globalização 
mais tecnológica, mais digital. Na verdade, 
aí temos um problema, porque a governa-
ção é mais débil neste aspeto digital, por 
exemplo, nos impostos digitais, nos im-
postos sobre as atividades digitais, na pro-
teção dos consumidores, nas regras inter-
nacionais de proteção de dados. A minha 
preocupação é que a economia está a to-
mar esta dimensão mais digital, mas a re-
gulação internacional é muito deficiente 
neste aspeto. Por isso, precisamos de um 
multilateralismo mais decidido, de regras 
comuns nesta dimensão digital da globali-
zação. 
Como é que uma ministra espanhola, nasci-
da basca, dos Negócios Estrangeiros, vôos ' 
problemas do separatismo, nomeadamen-
te do separatismo catalão? 

"Temos, entre 
Portugal e Espanha 
uma grande 
colaboração com 
vista a impulsinar as 
relações entre a União 
Europeia e África. 
É um tema que une 
muito os dois países." 

Bom, eu creio que o nosso problema hoje 
não é a independência, o nosso problema 
hoje é gerir a interdependência. Somos di-
versos, as sociedades são diversas, Espa-
nha é urna sociedade diversa. É diversa em 
termos de sentimentos, é diversa em ter-
mos de idioma, é diversa em termos de 
paisagem, de gastronomia, mas eu penso 
que o futuro de Espanha não é procurar a 
independência devido a estes aspetos, é 
gerir a nossa interdependência. Isto signi-
fica prestar mais atenção à diversidade 
dentro das nossas sociedades; significa 
que nós ternos de entender e aprender a 
gerir esta diversidade que, creio, é uma 
enorme fonte de riqueza que nos une mui-
to mais do que nos separa. 

r 

A
L

M
E

ID
A

 1
 G

L
O

B
A

L 
IM

 

o 

Cé 

Agora uma pergunta que tem que ver com a 
mistura de tudo isso - os separatismos, sur-
gimento de partidos extremistas como o 
Vox de Espanha, o sucesso económico, tam-
bém toda a pujança do futebol desde há uns 
anos, o turismo. Qual é para sia imagem de 
Espanha quase meio século depois da mor-
te de Franco? É uma democracia consolida-
da e respeitada em todo o mundo? 
Eu penso que devemos ter um interesse em 
olhar para o nosso passado que, tal como 
todos os passados, o nosso, o de Portugal, é 
pleno de luzes, mas também de sombras. 
Temos de olhar para o passado para apren-
der e para entender, mas temos de concen-
trar os nossos esforços em analisar o nosso 
presente e imaginar o nosso futuro. Penso 
que tem de ser esse o nosso esforço coleti-
vo. Espanha é uma democracia consolida-
da, e é-o porque sabe que no passado não 
muito distante não foi tuna democracia, foi 
uma ditadura e, por isso, ama a democra-
cia. A democracia não se proclama apenas, 
tem de ser alimentada, cuidada, construída 
todos os dias. Os nossos esforços como 
país, como Espanha, têm de ser numa 
construção diária dessa democracia; na 
gestão dessa diversidade vivendo e gerindo 
oque temos em comum. Eu sinto-me enor-
memente orgulhosa do meu país e, quando 
penso na prova tão dura a que este país foi 
submetido durante esta pandemia, com 47 
milhões de espanhóis fechados nas suas 
casas para lutar contra a covid -19, sinto-me 
orgulhosa da cidadania que entendeu que 
em todos os lugares de Espanha, indepen-
dentemente da cidade, da língua, da equi-
pa de futebol que apoia, do partido em que 
vota, se comportou de uma maneira extre-
mamente responsável. 

-4° 

Oba 
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Açoiá 
Amen çá ftbs: 

Os 225 anos (e até 
mais) da relação 
entre Açores e EUA 

Opinião 
de Vasco Cordeiro 

Três dias para 
um acordo sob 
pressão e governo 
já admite que a 
TAP vai despedir 
- Dinheiro Vivo 

Diário be Xaticias 
wwwdapt/  Sábado 4.72020 / Ano156.° / N." 55227 / 3 euros/ Diretor interino: Leonídio Paulo Ferreira 

José Eduardo Agualusa 
"Não faz sentido a 
competição sobre qual 
foi o melhor sistema 
colonial" -P.38e39 

No escuro do 
' cinema, Almodóvar 

continua a chamar 
pela mãe 
- P.40 e 41 

"A lei da 
canábis 
medicinal foi 
para boi ver" 
-P.18820 

Lavagem das mãos 
durante pandemia está 
a baixar risco de infeção 
hospitalar em doentes 
Em 2013, Portugal era o pior país da Europa no controlo da infeção hospitalar, dos 
que registavam maiores taxas de resistência aos antibióticos e dos piores no uso que 
falia destes. Mas muito mudou. E o medo da covid-19 e o seu combate está a reforçar 
alguns comportamentos. Só "é preciso que estes perdurem no tempo". - P. 04 a 07 

Arancha Gonzalez Laya 
Ministra dos Negócios 
Estrangeiros de Espanha 

"Há uma espécie 
de felicidade nesta. 
fronteira hispano-
-portuguesa que 
pode ser um 
exemplo para 
a Europa" 4 

dc: 
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Pandemia 
Houve 49 
greves no 
privado e zero 
no público

Nos meses de abril e maio não houve 
uma única greve dos trabalhadores 
do Estado, um facto inédito nas es-
tatísticas oficiais. Em contrapartida, 
no sector privado e apesar dos cons-
trangimentos da covid-19, os sindi-
catos apresentaram 42 pré-avisos de 
paralisação.

Os dados oficiais de três meses de 
pandemia não deixam margem para 
dúvidas. Entre 1 de março e 31 de 
maio (último mês em que há regis-
to), a maior conflitualidade social em 
Portugal situou-se no sector privado, 
contrariando a visão geral de que são 
os trabalhadores da Administração 
Pública quem cumpre mais dias de 
greve.

Durante este período, os trabalha-
dores do privado promoveram 103 
greves, contra apenas 24 realizadas 
pelos funcionários públicos. Contas 

feitas, são quase 4,5 vezes mais para-
lisações, um valor tanto mais signifi-
cativo quanto se refere a ações feitas 
durante o período em que vigorou 
o estado de emergência (decretado 
entre 18 de março e 3 de maio) e no 
qual o direito à greve se encontrava 
limitado por lei.

Os pré-avisos de greve foram todos 
apresentados por sindicatos afetos à 
CGTP, que sempre reclamou contra 
a limitação de direitos sindicais no 
período de maior combate à pande-
mia. Já a UGT optou por desconvocar 
todas as paralisações previstas, inclu-
indo uma greve geral da Administra-
ção Pública, inicialmente marcada 
para março.

A crise criada pelo novo coronaví-
rus alterou, naturalmente, os planos 
de ação das duas centrais sindicais. 
A CGTP, que prometeu para 2020 
um reforço da luta na Administra-
ção Pública para reclamar aumen-
tos salariais generalizados, acabou 
por ter de adiar muitas das suas 
iniciativas. Os sindicatos das áreas 
da Educação e da Saúde tinham, no 
início do ano, aquecido os motores, 
realizando, só nos três primeiros 
meses do ano, 45 e 14 greves, res-
petivamente. Mas, a partir de abril 
e até agora, todo o calendário de 
paralisações foi suspensa no Estado, 
não havendo data prevista para a 
retoma. Na página oficial da Dire-
ção-Geral da Administração e do 
Emprego Público, não há registo 
de nenhum pré-aviso de greve para 
a Administração Pública referente 
aos próximos meses. Um dado tam-
bém ele inédito nos registos oficiais 
dos últimos anos.

Rosa Pedroso Lima
rlima@expresso.impresa.pt

Estatísticas oficiais registam 
facto inédito: em abril e maio, o 
Estado não teve nenhuma 
greve. Covid fez privado liderar 
paralisações de trabalho
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Piquenique da CGTP 
em Lisboa
A Interjovem/CGTP-IN 
promove uma iniciativa no 
âmbito dos 50 anos desta 
central sindical, hoje à tarde, 
na Ribeira da Naus, em Lis-
boa. A organização promete 
que “serão tomadas medidas 
para garantir que a iniciativa 
decorre em segurança”.
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Textos Francisco  
de Almeida Fernandes

P
asso a passo, o aumento 
exponencial do núme-
ro de casos de covid-19 
empurrou a economia 
mundial para um esta-
do de coma, interrom-
pendo cadeias de dis-
tribuição e alterando 
a forma como as em-

presas produzem riqueza. O emba-
te evidenciou as fragilidades de uma 
economia excessivamente dependente 
do mundo físico, em muitos aspetos 
atrasada no que à transformação digi-
tal diz respeito. Rogério Carapuça, pre-
sidente da Associação Portuguesa para 
o Desenvolvimento das Comunicações 
(APDC), compara a situação atual com 
a última grande pandemia global, a 
gripe espanhola. “A única diferença é 
que hoje temos a tecnologia digital”, 
que permite “garantir a continuidade 
dos negócios”, afirma.

Porém, a existência de ferramentas 
tecnológicas de pouco ou nada serve 
se as empresas não forem capazes de 
integrá-las num modelo de negócio 
digital, alicerçado em trabalhadores 
capacitados. O líder da APDC sublinha 
que “agora há ainda menos dúvidas de 
que a tecnologia pode ajudar as empre-
sas a sobreviver à pandemia e ajudar a 
transformar os negócios, tornando-os 
menos dependentes do mundo físico”.

Apesar do tema da requalificação 
não ser novo, ganha hoje um sentido 
de urgência que obriga a acelerar pro-
gramas — das organizações, do Estado 
e da União Europeia — dedicados à 
dotação de competências digitais que 
permitam enfrentar os principais desa-
fios da digitalização. “Haverá uma re-

estruturação económica muito grande, 
e tudo o que tem a ver com a formação 
e requalificação das pessoas, princi-
palmente dos adultos, será um grande 
desafio”, defende João Santos. Res-
ponsável por temas relacionados com 
formação profissional na Comissão 
Europeia, acredita ser necessária uma 
maior consciencialização da sociedade 
em relação à importância da aprendi-
zagem ao longo da vida, não só para 
dar corpo à transição para uma econo-
mia verde e digital como para diminuir 
o fosso de um país a duas velocidades. 
Por um lado, o ambiente favorável à 
inovação em Portugal — que sobe para 
a 12ª posição no European Innovati-
on Scoreboard 2020 —, aproveitado 
por empresas “muito bem-sucedidas 
e competitivas a nível global”, e, em 
contraste, “uma margem da socieda-
de afastada das competências básicas 
necessárias para as pessoas poderem 
progredir, terem bons empregos e bons 

salários”, assinala. O baixo nível de li-
teracia digital da população é refletido 
no último Digital Economy and Society 
Index (DESI), que mantém Portugal na 
19ª posição entre os 27 Estados-mem-
bros, apesar de reconhecer a melhoria 
das competências digitais e o aumento 
de licenciados nas TIC.

Inverter o caminho

“A pandemia acelerou a necessidade 
que as pessoas têm em obter essas capa-
cidades digitais e a velocidade em que 
precisam de as obter”, explica Rogério 
Carapuça, que destaca a importância de 
programas como o UPskill, a iniciativa 
nacional que junta a APDC, o Instituto 
do Emprego e Formação Profissional 
(IEFP), os institutos politécnicos e o 
Governo em torno do reforço de com-
petências. Embora reconheça uma 
maior urgência, diz que a preparação 
do projeto, que deu os passos iniciais 
em março, manteve-se e que estão a ser 
concluídos “os primeiros acordos [entre 
empresas, IEFP e politécnicos] para 
lançarmos o primeiro ano da iniciativa 
em setembro”. A ideia é alinhar a for-
mação e requalificação de recursos hu-
manos com as exigências empresariais 
no domínio da transformação digital, 
colmatando a escassez de talento dis-
ponível na área das TIC. “Temos de dar 
um salto na literacia digital”, reforça.

Paula Panarra, diretora-geral da Mi-
crosoft Portugal, acredita que haverá 
uma maior “adequação das compe-
tências”, nomeadamente nas profis-
sões de futuro, que já são algumas das 
mais procuradas pelas organizações. 
Funções como o desenvolvimento de 
software, administração de sistemas 
ou análise de dados fazem parte do 
programa que a tecnológica lançou, 
no final de junho, para ajudar pessoas 

Capacitação e reforço da aprendizagem ao longo da vida são passos essenciais para uma transição progressiva das empresas para a economia digital 

e empresas a adaptarem-se. Ao todo, 
a Microsoft disponibilizou “percursos 
de aprendizagem e conteúdos para dar 
essas competências de forma gratui-
ta” através das plataformas LinkedIn 
Learning, Microsoft Learn e GitHub 
Learning Lab.

A nível europeu, a Comissão Euro-
peia tem feito avanços importantes 
no sentido do upskilling e da requali-
ficação, atesta João Santos. A Agen-
da Europeia para as Competências, 
assente num pacote de 12 medidas 
“muito concretas para implementa-
ção até 2025” aprovado a 1 de julho, 
pretende assegurar a “redução drás-
tica” dos níveis elevados de europeus 
que não têm qualquer competência 
digital por via da formação perma-
nente, requalificação e mobilização 
dos vários intervenientes — empresas, 
instituições de ensino e trabalhadores. 
Além da aprovação, foram enviadas à 
Comissão Europeia duas recomenda-
ções: o reforço do programa Garantia 
Jovem, desenhado para oferecer está-
gios, formação, conclusão dos estudos 
ou um emprego a desempregados até 
aos 29 anos; e a criação de uma conta 
individual para formação profissional, 
que atribui poder às pessoas “para 
terem uma atuação mais proativa na 
aprendizagem ao longo da vida”.

Na perspetiva de Pedro Domingui-
nhos, presidente do Conselho Coor-
denador dos Institutos Superiores 
Politécnicos (CCISP), as mudanças 
tecnológicas e de modelos de negó-
cio em curso exigem “não só compe-
tências técnicas como cada vez mais 
as relacionadas com as soft skills”. É 
aqui, na criatividade, no pensamento 
crítico e na empatia, que os humanos 
continua rão a ser insubstituíveis por 
máquinas e tecnologia digital.

economia@expresso.impresa.pt

O FUTURO DAS 
QUALIFICAÇÕES DIGITAIS
O Expresso e a Associação 
Portuguesa para o 
Desenvolvimento das 
Comunicações juntam-se 
com vários especialistas  
e o apoio da Microsoft num 
debate para obter respostas 
sobre “O Futuro das 
Qualificações Digitais”.

Futuro Portugal tem de dar um salto na literacia digital para atingir os objetivos de transição para uma economia  
mais tecnológica, apoiada na reinvenção dos modelos de negócio e na capacitação do capital humano

Covid-19 reforça urgência 
da requalificação

PROJETOS EXPRESSO TRABALHO
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Debater os 
desafios da 
requalificação

Numa altura em que as 
empresas enfrentam 
dificuldades na retoma 
económica, após o primeiro 
grande embate da pandemia, 
pensar o futuro a curto e médio 
prazo reveste-se de 
importância acrescida. É 
imperativo reforçar a aposta 
na capacitação e requalificação 
de jovens e trabalhadores, um 
desafio essencial para ajudar 
as organizações na transição 
para uma economia digital. O 
debate “O Futuro das 
Qualificações Digitais”, 
organizado pela APDC em 
parceria com a Microsoft e com 
o apoio do Expresso, procurará 
dar resposta às questões 
centrais para a reinvenção dos 
negócios — das competências 
digitais às novas profissões, 
passando pelas novas 
ferramentas e pelos próximos 
passos no teletrabalho. A 
conversa, transmitida em 
direto no Facebook do 
Expresso no dia 7 de julho, às 
10h, contará com a presença de 
Carmo Palma (Axians), João 
Santos (Comissão Europeia), 
Paula Panarra (Microsoft), 
Pedro Dominguinhos (CCISP) e 
Rogério Carapuça (APDC).

EMPREGO NA EUROPA

€22
mil milhões é o montante que  
a Comissão Europeia espera ver  
os Estados-membros investirem  
no apoio ao emprego jovem no  
quadro 2020-2025

230
milhões é o número de europeus 
adultos que a Comissão Europeia 
quer, através da Agenda de 
Competências para a Europa, dotar 
com competências digitais básicas  
até 2025 (+25% do que em 2020)

 85%
dos empregos que existem atualmente 
exigem algum tipo de qualificações 
digitais, sendo que em 2019 apenas 
56% dos adultos na Europa tinham 
competências básicas digitais
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EFACEC

Isabel dos Santos sai.  
Novo dono já a caminho
Empresa foi nacionalizada na quinta-feira, mas já há vários interessados

Anabela Campos  
e Isabel Vicente

A nacionalização da posição de 
Isabel dos Santos na Efacec, 
com que o Governo surpreen-
deu o país na quinta-feira, é na 
prática um compasso de espe-
ra para que a empresa tenha 
um novo dono. Há uma lista 
de candidatos, e o ministro da 
Economia, que tem estado en-
volvido e empenhado no pro-
cesso, já os conhece. A Efacec 
tem gerido o processo, dando 
conhecimento dos passos da-
dos ao ministro. Há já inclusive 
uma short list que deverá ser 
divulgada em breve.

O processo de venda da Efa-
cec está em curso há meses, e 
a empresa já deu nota de algu-
mas das propostas de compra 
mais interessantes ao Gover-
no. Na corrida estão concor-
rentes e fundos como Alpac, 
Sodecia, Elsewedy, Ormazabal, 
Iberdrola, Oaktree e First Re-
serve. As mais bem posiciona-
das são cinco: ao que apurou 
o Expresso, os portugueses 
Alpac e Sodecia, a egípcia El-
sewedy e os norte-americanos 
First Reserve e Oaktree. Para 
trás ficam aparentemente os 
dois interessados espanhóis.

A egípcia Elsewedy é, sabe o 
Expresso, quem apresenta de 
longe a oferta mais alta, supe-
rior a €130 milhões, entre inje-
ção no capital e pagamento de 
parte da dívida à banca. Cerca 
de €90 milhões são para pagar 
as ações que estão na posse da 
Winterfell e que representam 
72% do capital da Efacec Po-
wer Solutions. A Elsewedy é 
um grupo industrial egípcio 
que fabrica transformadores 
tal como a Efacec, mas não 
vende na Europa nem nos 
EUA, mercados-chave da em-
presa portuguesa.

Seguem-se as ofertas das 
portuguesas Sodecia e Alpac, 
sabe o Expresso. Em média, as 
propostas que estão em cima 
da mesa, à exceção da melhor 
oferta, rondam os €70 milhões 
entre o que pagam pelas ações 
e o que injetam na empresa. 
A Sodecia compromete-se a 
comprar tudo, mas mais tarde 
fica apenas com o negócio da 
mobilidade, que é o único rele-
vante para o sector automóvel 
onde a empresa atua.

Aparentemente, o Governo 
terá mais simpatia por algu-
mas das ofertas, mas tudo de-
penderá também da fase de 

due dilligence, que ainda vai 
acontecer e que poderá alterar 
o posicionamento e as ofertas 
dos candidatos que se chega-
rem à frente.

Nacionalização  
evita colapso

O futuro da Efacec tem estado 
suspenso. Eram muitos nós a 
desatar e uma corrida contra 
o tempo que se arrastava há 
meses. Mas a nacionalização 
esteve sempre no radar do Go-
verno como última alternativa, 
caso não se conseguisse chegar 
a acordo, e era preciso fazê-lo 
em várias frentes, nomeada-
mente no que diz respeito à 
transferência das ações de Isa-
bel dos Santos para um veículo 
e a libertação do arresto das 
mesmas por parte da Justiça 
para que a operação de venda 
fosse avante.

A intervenção do Estado na 
empresa centenária acabou 
por acontecer para evitar o 
seu colapso. Uma nacionali-
zação temporária de uma em-
presa “com uma reputação 
de excelência na engenharia 
portuguesa”, um volume de 
negócios na casa dos €400 
milhões e uma “grande capa-
cidade exportadora e partici-
pação em programas interna-
cionais”, como atestou Pedro 
Siza Vieira.

O empenho do ministro da 
Economia sobre o futuro da 
Efacec esteve sempre em cima 
da mesa, mas esta nacionaliza-
ção, promete o Governo, será 
de curto prazo. O decreto de 

nacionalização já foi promul-
gado pelo Presidente da Re-
pública, mas no horizonte está 
a reprivatização da empresa 
industrial.

O Expresso sabe que os salá-
rios e os subsídios de férias dos 
2500 trabalhadores já estavam 
em causa, para não falar das 
encomendas a que a empresa 
não conseguia responder e o 
pagamento de dívidas a forne-
cedores. Já não havia balão de 
oxigénio que chegasse para ga-
rantir a viabilidade da Efacec, 
aprisionada numa alteração 
acionista essencial para atrair 
novos investidores.

Resta saber, agora, quanto 
tempo será preciso para que 
os interessados se cheguem à 
frente com ofertas de compra 
vinculativas aceitáveis. A ges-
tão da Efacec congratula-se 
com o sinal positivo dado pelo 
Governo. “Um claro reconhe-
cimento do valor económico e 
estratégico da Efacec no pano-
rama nacional e internacional, 
nos sectores da Energia, Mo-
bilidade e Ambiente”, avançou 
em comunicado.

Contactado pelo Expresso, 
Paulo Saragoça da Mata, advo-
gado de Isabel dos Santos, afir-
ma que a empresária “já em 
março assinou todos os docu-
mentos e memorandos neces-
sários para salvar a empresa 
e os postos de trabalho”, mas 
“a demora de três meses em se 
encontrar os entendimentos 
necessários e a situação judici-
al desnecessariamente criada 
em Portugal, irrefletidamen-
te, com processos totalmente 

kafkianos levaram a este triste 
desfecho”. Acrescentou ainda 
que Isabel dos Santos “man-
teve sempre uma abertura 
negocial desde que houvesse 
consenso entre todos os inter-
venientes, incluindo a ENDE 
[elétrica angolana que tinha 
também uma posição na Efa-
cec] e o levantamento do ar-
resto, para evitar que pudesse 
vir a ser acusada pela Justiça 
angolana de estar a dissipar pa-
trimónio e com isso ainda vol-
tar a ser visada pela mesma”.

O que tinha sido alcançado

O momento da nacionalização 
da Efacec não deixou de sur-
preender, apesar de ter estado 
sempre em cima da mesa, já 
que na última semana, soube o 
Expresso, a gestão da empresa 
e o Governo reuniram-se não 
só para falar sobre as propos-
tas de compra não vinculativas 
mas também sobre o acordo 
entre os seis bancos credores 
para uma solução de viabili-
dade da Efacec, quer entre os 
bancos mais expostos ao finan-
ciamento a Isabel dos Santos 
quer entre os mais expostos a 
financiamento na Efacec, as-
sim como a possibilidade de 
haver um financiamento de 
€50 milhões por parte de CGD, 
BCP e Novo Banco, com garan-
tia do Estado. Um empréstimo 
intercalar que visa regularizar 
dívidas a fornecedores e nor-
malizar a operação e que será 
pago com a entrada do novo 
investidor.

acampos@expresso.impresa.pt

Longe vai o tempo em que Governo e empresária não eram adversários FOTO RUI DUARTE SILVA
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Já há cinco 
interessados 
em comprar 
a Efacec

Egípcia Elsewedy fez  
a oferta mais elevada, de 
€130 milhões. Há também 
empresas portuguesas  
e americanas na corrida

A Efacec ainda agora foi 
nacio nalizada, mas o proces-
so da venda já estava aberto, 
havendo um núcleo duro de 
interessados no seu capital 
que já avançou com propos-
tas antes da decisão tomada 
pelo Governo esta quinta-
-feira. Além da Elsewedy, há 
também interesse das portu-
guesas Alpac e Sodecia e das 
americanas Oaktree e First 
Reserve. E6
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Reino Unido  
exclui Portugal
Portugal foi excluído dos “cor-
redores de viagem internacio-
nais” com destinos turísticos 
que o Reino Unido vai abrir 
para permitir aos britânicos 
passarem férias sem cumpri-
rem quarentena no regresso.

Piquenique da CGTP 
em Lisboa
A Interjovem/CGTP-IN 
promove uma iniciativa no 
âmbito dos 50 anos desta 
central sindical, hoje à tarde, 
na Ribeira da Naus, em Lis-
boa. A organização promete 
que “serão tomadas medidas 
para garantir que a iniciativa 
decorre em segurança”.

Mais patrulhas  
e meios nas praias
As temperaturas deste fim 
de semana, em que os ter-
mómetros podem superar os 
40 graus em alguns distritos, 
merecem “cuidado redobra-
do” da Autoridade Marítima 
Nacional, com mais patrulhas 
e meios a vigiar as praias.

Ivo Rosa adia  
Operação Marquês
O juiz de instrução Ivo Rosa 
justificou, no final do debate 
instrutório, o porquê de não 
anunciar em dez dias se o 
caso vai a julgamento. “Este é 
o tempo da justiça”, afirmou.

24h

Já há cinco 
interessados 
em comprar 
a Efacec E6

Menos 450 
mil visitas a 
monumentos 
e museus P19

A ÚLTIMA VIAGEM

FOTO TIAGO MIRANDA

Pedro Diogo morreu há uma 
semana, mas soube há seis meses 
que o seu tempo estava a chegar ao 
fim. Esta é a história desses dias R34

GOVERNO SEM GARANTIAS PARA PEQUENOS INVESTIDORES DA TAP P5eE16

“Críticas à 
Educação são 
demagógicas, 
paternalistas 
e injustas”

Tiago Brandão 
Rodrigues fala sobre  
o que vai mudar no 
próximo ano letivo e diz 
que a escola não falhou

Em entrevista, ministro 
apresenta plano para o pró-
ximo ano letivo, que passa 
por aulas presenciais, pro-
longar o período de aulas e 
cortar nos períodos de férias 
da Páscoa. P8

“O PM não 
pode passar 
a vida em 
debates. Tem 
de trabalhar”

Líder do PSD explica 
porque quer mudar 
debates quinzenais 
com Costa. Os dois 
negociaram OE

Rio diz que “gritaria” não dig-
nifica AR. Negociações com 
Costa provocaram dano co-
lateral: PS complicou futuro  
à esquerda e azedou relações 
num momento de grande 
tensão no Governo. P12a16

Dinheiro da 
Europa pode 
demorar 
dois anos 
a chegar

Portugal tem o sexto 
maior pacote de ajuda, 
mas eurodeputados 
avisam que os fundos 
vão chegar tarde P18eE9

Marcelo 
marca 
almoços  
com a direita 
que o ataca

Presidente da República 
junta influentes de 
direita e alguns opinion 
makers para refletir 
sobre o futuro P4

Empresas  
já estão a 
preparar 
despedimentos 
após lay-off

Escritórios de 
advogados têm em 
mãos dezenas de 
despedimentos coletivos 
e insolvências E24

Covid Hospitais 
desmentem 
números da DGS
> Há laboratórios, universidades e médicos que não 
registam os infetados  > Boletim da DGS tem concelhos 
sem casos há semanas, mas continuam a aparecer doentes  
> Graça Freitas reconhece “várias disfunções” P6
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Pandemia Advogados estão a ser ‘inundados’ com pedidos de empresas que querem avançar para despedimento coletivo após 
o lay-off. Juristas antecipam um quarto trimestre “negro” em reestruturações, com grave impacto nas contas do desemprego

Depois do lay-off, chega 
o despedimento coletivo

Textos Cátia Mateus

D
esde que deu a co-
nhecer o seu plano 
de intervenção para 
apoiar as empresas 
afetadas pela crise da 
covid-19, o Governo 
jogou todas as fichas 
no lay-off simplifica-
do. A medida foi apre-

sentada como uma espécie de antídoto 
para a escalada certa do desemprego 
perante uma crise global, mas poderá 
não ter passado de placebo. Adiou a 
doença sem a tratar. À medida que se 
aproxima o fim do lay-off simplificado, 
os escritórios de advogados estão a ser 
“inundados” com dezenas de pedidos 
de apoio por parte de empresas que 
querem agora avançar para despedi-
mento coletivo. Há também quem já 
prepare a insolvência. Decisão das em-
presas aumentou depois de conhecidas 
as medidas do Programa de Estabiliza-
ção Económica e Social (PEES) para a 
retoma da economia, que é visto pelos 
empresários como insuficiente e desa-
dequado. O Expresso falou com cinco 
advogados, representantes de algumas 
das maiores sociedades nacionais, que 
confirmam o aumento destes processos 
e antecipam um final de ano “negro” 
em reestruturações, com um aumento 
exponencial do desemprego no país.

As contas deixam pouca margem para 
dúvidas. O aumento do desemprego re-
gistado, que já abrange 408.934 indiví-
duos (ver infografia), deverá agravar-se 
significativamente no último trimestre, 
e uma importante parcela do desem-
prego real ainda permanece oculta nas 
estatísticas. 

O Governo empurrou para o final de 
julho o fim do lay-off simplificado, que 
nos últimos meses permitiu a mais de 
110 mil empresas beneficiar do apoio da 
Segurança Social na suspensão de con-
tratos ou redução de horário de mais de 
850 mil trabalhadores, salvaguardan-
do-os do desemprego. Sem esta rede 
de proteção, com as empresas longe 
de recuperar a faturação pré-crise e 
poucas certezas em relação à retoma 
da economia, aumenta o número de 
empresas para quem o despedimento 
coletivo será inevitável. 

Nos principais escritórios de advoga-
dos já se preparam os processos, que 
deverão avançar depois de cumprida a 

EMPREGO

norma travão que impede as empresas 
que tenham estado em lay-off de des-
pedir até 60 dias após a sua cessação. 
Contas feitas, admite Nuno Ferreira 
Morgado, co-coordenador da área La-
boral da sociedade PLMJ, “com o que 
já temos em mãos, vamos assistir a um 
último trimestre do ano negro, com 
grandes processos de reestruturação, 
de empresas de grande dimensão, com 
forte impacto no emprego”. 

O advogado confirma o aumento “ex-
ponencial” de pedidos de consulta por 
parte de empresas tendo como objetivo 
conduzir processos de despedimento 
coletivo após o lay-off. Carmo Sousa 
Machado, presidente da Abreu Advo-
gados, confirma: “As empresas com 
alguma capacidade e que conseguem 
aguentar os custos destes processos 
estão já a preparar-se para reestruturar 
e despedir.” Os processos, admite, “são 
para colocar em marcha no primeiro dia 
útil em que o possam fazer”. Outras há, 
realça, “que estão a avançar diretamen-
te para a insolvência”.

Grandes empresas  
lideram processos 

Na sociedade Antas da Cunha, Pedro 
da Quitéria Faria lida com o mesmo. 
São dezenas de empresas. “Fomos sur-
preendidos com este ‘deitar da toalha 
ao chão’ a partir de junho, depois de 
conhecidas as medidas do PEES”, diz. 

Na sociedade Vieira de Almeida, Amé-
rico Oliveira Fragoso diz que o movi-
mento se iniciou logo em março. “As 
empresas começaram a preparar os 
seus planos nessa altura. Muitas já não 
renovaram contratos antes de avançar 
para lay-off.” O que agora se assiste nos 
escritórios é a uma “procura por so-
luções para a redução significativa de 
custos que passará por despedimentos 
coletivos em larga escala, mas também 
insolvências e outros mecanismos”. 

Na Kennedy’s, o sócio Nuno Maldona-
do Sousa diz que são maioritariamente 
“as grandes empresas com alguma ca-
pacidade financeira a avançarem com 
estes planos de reestruturação, mas há 
também pequenas e médias empresas”. 
Os sectores onde terá maior incidência 
são aqueles onde o desemprego mais 
tem crescido.

Os números ilustram a tendência. Os 
dados fornecidos ao Expresso pelo Mi-
nistério do Trabalho dão conta de um 
aumento dos trabalhadores abrangidos 

por despedimento coletivo em junho 
(ver infografia). Apesar do número de 
empresas que comunicaram despedi-
mentos durante este mês (44) ser inferi-
or ao registado em maio, a percentagem 
de grandes empresas aumentou. Quatro 
grandes empresas respondem por 46% 
dos 798 trabalhadores a despedir no âm-
bito de despedimento coletivo em junho.

PEES é “desadequado”

De forma transversal, os advogados 
relacionam a decisão das empresas 
com a divulgação dos apoios incluídos 
no PEES. “O plano do Governo não é 
vantajoso. Os apoios à retoma aumen-
tam o encargo das empresas com os 
trabalhadores e exigem às empresas 
um reforço do maior compromisso de 
não despedir”, explica Nuno Ferreira 
Morgado. O advogado da PLMJ recorda 
que “as empresas vinham de um cenário 
de crescimento, em que o objetivo era 
contratar para crescer e hoje fazem 
contas à semana”. Apoios como estes, 
diz, “exigem a manutenção de emprego 
por longos períodos de tempo, quando 
as empresas já sabem que não consegui-
rão, nem fará sentido com as quebras de 
negócios atuais, mantê-los”. 

Uma visão corroborada pelo presi-
dente da Confederação Empresarial 
de Portugal, António Saraiva, que con-
firma o aumento dos despedimentos 
coletivos e antecipa outro, “mais grave 
do que esse”, o das escaladas das insol-
vências com impacto para milhares de 
trabalhadores. O Expresso sabe que 
entre as empresas que preparam uma 
reestruturação com redução de efetivos 
já a partir de setembro estão grandes 
empresas, algumas cotadas em bolsa, 
com impacto expressivo nas contas do 
emprego. “Com a atual redução de ativi-
dade e faturação, não há condições para 
as empresas manterem a sua estrutura 
de custos”, reforça Saraiva. 

O presidente da CIP garante que aler-
tou o Governo para os riscos do fim do 
lay-off simplificado e diz não compre-
ender “como é que numa altura em que 
não há certezas em relação à retoma 
nem alternativas, e em que o quadro 
económico não mudou, o Governo 
aumenta o ónus sobre as empresas”. 
Saraiva não estranha por isso que os 
empresários prefiram reduzir custos 
imediatamente a avançar para “apoios 
que as fragilizam mais do que ajudam”. 

cmateus@expresso.impresa.pt
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Despedimentos coletivos chegaram  
às grandes empresas 
Despedimentos comunicados e trabalhadores a despedir, por dimensão da empresa

DESEMPREGO REGISTADO
Em milhares, maio de cada ano
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408.934

DESEMPREGO REGISTADO POR SECTOR  
DE ORIGEM DO DESEMPREGADO
Taxa de variação em %, fevereiro-maio de 2020

SECTOR VAR. (%)
Atividades administrativas, serviços de apoio e imobiliárias 53,1
Alojamento, restauração 46,1
Transportes e armazenagem 39,2
Indústrias transformadoras 33,4
Comércio e manutenção de veículos 27,8
Atividades de informação e comerciais 20,7
Outras atividades de serviços 20,4
Atividades consultoria, científicas, técnicas 20,2
Indústria extrativa 19,3
Eletricidade, gás, água e saneamento 15,4
Administração pública, educação, saúde 9,8
Construção 9,1
Atividades financeiras/seguros 8,9
Agricultura, produção animal 8,9

FONTES: IEFP; CÁLCULOS EXPRESSO 
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Com o fim do lay-off à vista, 
há cada vez mais empresas 
a preparar reestruturações 

 FOTO GETTY IMAGES

“O pior serão  
as insolvências”

O mês de maio fechou com uma 
redução da faturação de 50% para 
três quartos das empresas nacionais. 
O futuro, garante António Saraiva, 
presidente da Confederação 
Empresarial de Portugal (CIP), não se 
avizinha melhor. Em sectores como a 
Indústria ou Serviços, onde a carteira 
de encomendas permite antecipar a 
faturação futura, é já possível 
perceber que nos próximos meses as 
reduções de faturação irão manter-
se. Um cenário que empurrará 
centenas de empresas para a 
insolvência. “A retoma não acontece 
por decreto”, diz o presidente da CIP. 
E é por isso que apesar de estar 
“preocupado” com o aumento 
exponencial que se antecipa nos 
despedimentos coletivos, António 
Saraiva diz-se “muito preocupado 
com o aumento das insolvências, e 
despedimento maciço de 
trabalhadores, que já se antecipa 
para os próximos meses”. Os 
advogados ouvidos pelo Expresso 
confirmam. Além das dezenas de 
processos de despedimento coletivo 
que já têm em mãos, aumentam 
também os pedidos de apoio para 
processos de insolvência. E os 
números oficiais já o traduzem.  
As últimas estatísticas da Crédito  
y Caución dão conta de um aumento 
de 16% nos processos de insolvência 
em maio. Um cenário que também 
para a Associação Portuguesa de 
Direito da Insolvência e Recuperação 
(APDIR) se agravará nos próximos 
meses. Até porque para a APDIR,  
o PEES apresentado  
pelo Governo poderá não ser 
suficientemente amplo ou célere 
para chegar às empresas  
em tempo útil e evitar milhares  
de despedimentos.

Desde o início  
da pandemia mais  
de 56 mil trabalhadores 
estiveram abrangidos 
pelo lay-off 
convencional

Somar ao regime 
simplificado o geral não 
resolve o problema nem é 
aliciante, dizem advogados 
e empresários

Transição para lay-off 
geral não será solução

A transição direta do regime 
simplificado de lay-off para o 
geral, previsto no Código do 
Trabalho, passou a ser uma 
possibilidade com a publicação 
do Decreto-Lei 27-B/2020, de 
19 de junho. O Governo deixou 
cair a norma travão que obri-
gava a um período de espera 
equivalente a metade do tem-
po do apoio anterior. Mas esta 
benesse, garantem empresári-
os e advogados, não será uma 
solução para a sobrevivência 
das empresas ou do emprego. 
Poucas empresas deverão op-
tar por transitar de um regime 
para o outro.

Embora o lay-off geral dê 
às empresas a possibilidade 
de manter os trabalhadores 
em redução de horário ou 
suspensão de contrato (com 
remuneração paga a 2/3, 70% 
a cargo da Segurança Social), 
durante um período adicio-
nal que pode ir até um ano, 
também “obriga a um novo 
compromisso de não despe-
dir, numa altura em que a re-
dução de faturação e a lenta 
recuperação da economia já 
mostram que não será pos-
sível às empresas manter os 
encargos com pessoal que 
tinham no anterior período 

de crescimento económico”, 
explica o advogado Nuno Fer-
reira Morgado, da PLMJ. 

A ilusão dos números

O presidente da CIP, António 
Saraiva, corrobora. O líder dos 
empresários admite que algu-
mas empresas possam, por esta 
via, “prolongar o lay-off”, até 
porque “o mecanismo é mais 
vantajoso para o empregador 
do que o apoio progressivo à 
retoma de atividade que está 
previsto no Programa de Esta-
bilização Económica e Social 
(PEES) e ainda por legislar”, 
mas “serão poucas”, apesar dos 
indicadores oficiais parecerem 
sugerir o contrário.

Em maio, o número de em-
presas e trabalhadores abran-
gidos pelo regime geral de lay-
-off geral disparou. Os dados da 
Segurança Social mostram que 
naquele mês, 4629 empresas 
e 44.403 trabalhadores esta-
vam abrangidos pelo regime. 
No mês anterior, que também 
já representa uma subida ex-
pressiva face a março, eram 

apenas 138 empresas e um total 
de 2069 trabalhadores.

Quer isto dizer que as em-
presas estão a transitar de um 
regime para o outro? Não. Este 
acréscimo traduz o número de 
requerimentos apresentados em 
março e primeiros dias de abril, 
logo no início da pandemia, e que 
só em maio, cumpridas todas 
as etapas de um processo que é 
muito mais moroso e burocráti-
co, terão sido aprovados.

Quem são então estas empre-
sas que optaram por um regime 
muito mais complexo e menos 
favorável (não garante acesso a 
apoios adicionais) do que o sim-
plificado? Os dados fornecidos 
ao Expresso pelo Ministério do 
Trabalho Solidariedade e Segu-
rança Social (MTSSS) mostram 
que são maioritariamente micro 
(71,2%) e pequenas empresas 
(22,9%) de sectores como o co-
mércio (25,7%), alojamento e 
restauração (16%) ou indústri-
as transformadoras (14,6%), as 
primeiras a sentirem o embate 
da crise. Empresas que ou não 
eram elegíveis para o regime 
simplificado ou, antes mesmo de 
este ser criado, agarraram o me-
canismo já existente para con-
seguirem sobreviver. Segundo 
o MTSSS entre março e junho 
mais de 5554 empresas e 56.513 
trabalhadores estiveram abran-
gidos pelo lay-off convencional. 
A estes juntam-se as 110 mil em-
presas e 850 mil trabalhadores 
do regime simplificado.
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Empresas preparam 
despedimentos para 
depois do lay-off

> Escritórios de advogados já têm em mãos dezenas de despedimentos 
coletivos e insolvências  > Programa de Estabilização fez aumentar 
pedidos  > Desemprego deverá disparar no final do ano E24
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Reino Unido  
exclui Portugal
Portugal foi excluído dos “cor-
redores de viagem internacio-
nais” com destinos turísticos 
que o Reino Unido vai abrir 
para permitir aos britânicos 
passarem férias sem cumpri-
rem quarentena no regresso.

Piquenique da CGTP 
em Lisboa
A Interjovem/CGTP-IN 
promove uma iniciativa no 
âmbito dos 50 anos desta 
central sindical, hoje à tarde, 
na Ribeira da Naus, em Lis-
boa. A organização promete 
que “serão tomadas medidas 
para garantir que a iniciativa 
decorre em segurança”.

Mais patrulhas  
e meios nas praias
As temperaturas deste fim 
de semana, em que os ter-
mómetros podem superar os 
40 graus em alguns distritos, 
merecem “cuidado redobra-
do” da Autoridade Marítima 
Nacional, com mais patrulhas 
e meios a vigiar as praias.

Ivo Rosa adia  
Operação Marquês
O juiz de instrução Ivo Rosa 
justificou, no final do debate 
instrutório, o porquê de não 
anunciar em dez dias se o 
caso vai a julgamento. “Este é 
o tempo da justiça”, afirmou.

24h

Já há cinco 
interessados 
em comprar 
a Efacec E6

Menos 450 
mil visitas a 
monumentos 
e museus P19

A ÚLTIMA VIAGEM

FOTO TIAGO MIRANDA

Pedro Diogo morreu há uma 
semana, mas soube há seis meses 
que o seu tempo estava a chegar ao 
fim. Esta é a história desses dias R34

GOVERNO SEM GARANTIAS PARA PEQUENOS INVESTIDORES DA TAP P5eE16

“Críticas à 
Educação são 
demagógicas, 
paternalistas 
e injustas”

Tiago Brandão 
Rodrigues fala sobre  
o que vai mudar no 
próximo ano letivo e diz 
que a escola não falhou

Em entrevista, ministro 
apresenta plano para o pró-
ximo ano letivo, que passa 
por aulas presenciais, pro-
longar o período de aulas e 
cortar nos períodos de férias 
da Páscoa. P8

“O PM não 
pode passar 
a vida em 
debates. Tem 
de trabalhar”

Líder do PSD explica 
porque quer mudar 
debates quinzenais 
com Costa. Os dois 
negociaram OE

Rio diz que “gritaria” não dig-
nifica AR. Negociações com 
Costa provocaram dano co-
lateral: PS complicou futuro  
à esquerda e azedou relações 
num momento de grande 
tensão no Governo. P12a16

Dinheiro da 
Europa pode 
demorar 
dois anos 
a chegar

Portugal tem o sexto 
maior pacote de ajuda, 
mas eurodeputados 
avisam que os fundos 
vão chegar tarde P18eE9

Marcelo 
marca 
almoços  
com a direita 
que o ataca

Presidente da República 
junta influentes de 
direita e alguns opinion 
makers para refletir 
sobre o futuro P4

Empresas  
já estão a 
preparar 
despedimentos 
após lay-off

Escritórios de 
advogados têm em 
mãos dezenas de 
despedimentos coletivos 
e insolvências E24

Covid Hospitais 
desmentem 
números da DGS
> Há laboratórios, universidades e médicos que não 
registam os infetados  > Boletim da DGS tem concelhos 
sem casos há semanas, mas continuam a aparecer doentes  
> Graça Freitas reconhece “várias disfunções” P6
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Onde param os 
desempregados?
A população empregada está a diminuir,  
mas a taxa de desemprego nunca esteve  
tão baixa. Pandemia chegou à estatística

1   Qual o impacto 
da covid-19 no 
desemprego?

O que antes seria uma conta fácil de 
fazer deixou de o ser com a pandemia. 
Sabemos, pelos indicadores mensais 
do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, que o número de novos 
desempregados registados nos 
centros de emprego nacionais tem 
vindo a aumentar e já superava os 408 
mil indivíduos em maio (último mês 
disponível). São mais 103 mil do que 
no mesmo mês de 2019 e mais 93 mil 
do que em fevereiro, último mês livre 
dos impactos da pandemia. Contudo, 
as estatísticas divulgadas esta semana 
pelo Instituto Nacional de Estatística 
(INE) — indicador tido como mais 
fidedigno para medir o desemprego 
real — não consolidam esta tendência. 
Nas contas do INE, a população 
empregada sofreu em maio uma nova 
redução para as 4646,6 pessoas. O país 
perdeu 104,9 mil empregados, mas a 
taxa de desemprego desceu para 5,5%.

2   Como é que 
este fenómeno 
se explica?

É um fenómeno raro, mas simples de 
explicar. Na prática, é uma questão 
de metodologia e de classificação 
dos dados. O critério que o INE usa 
para classificar um desempregado 
— e que é também utilizado pela 
Organização Internacional do 
Trabalho — pressupõe o cumprimento 
de três requisitos de forma cumulativa: 
não ter trabalho remunerado, ter 
procurado ativamente emprego, 
remunerado ou não, no período 
de referência ou nas três semanas 
anteriores e estar disponível para 
trabalhar. Ora, durante o período de 
confinamento e com a esmagadora 
maioria das empresas encerrada 
ou com atividade reduzida, o 
cumprimento destes requisitos foi 
posto em causa. Significa isto que 
indivíduos que em circunstâncias 
normais seriam classificados como 
desempregados não o estão a ser.

3   Onde estão 
então os 
desempregados 
da pandemia?

Estão a ser contabilizados 
como inativos. E os números 
demonstram-no. Ao longo dos últimos 
meses, enquanto os indicadores 
da população empregada e 
desempregada diminuíam, o grupo  
dos inativos ‘engordava’, alimentado 
pelo conjunto de profissionais a quem 
a pandemia eliminou o emprego,  
sem deixar sequer hipóteses de 
procura ativa de trabalho. Entre 
fevereiro e maio deste ano, a 
população empregada perdeu 192 
mil indivíduos. No mesmo período de 
tempo, o número de desempregados 
sofreu uma redução de 63 mil, 
enquanto o grupo dos inativos teve 
um acréscimo de 216,1 mil pessoas. 
Números que demonstram que  
o grupo dos inativos está a ocultar  
o desemprego real do país.

4   Deixou de ser 
possível medir  
o desemprego?

Em rigor e apenas com base na taxa 
de desemprego, sim. As restrições 
impostas pela pandemia retiraram à 
taxa de desemprego a importância que 
os analistas lhe atribuíam, uma vez que 
ela deixou de traduzir a real dimensão 
do desemprego nacional. Para avaliar 
o desemprego é hoje mais importante 
olhar para a taxa de subutilização do 
trabalho — que agrega a população 
desempregada, o subemprego de 
trabalhadores a tempo parcial, os 
inativos à procura de emprego mas 
não disponíveis para trabalhar e os 
inativos disponíveis mas que não 
procuram emprego —, um indicador 
agora mais próximo do desemprego 
‘real’, que já vai nos 14,2%, quase o 
triplo da taxa de desemprego de 5,5% 
contabilizada em maio. Neste grupo 
estavam em maio 749,5 mil indivíduos. 
Uma parte significativa serão os novos 
desempregados covid.

Descodificador por Cátia Mateus
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SEM PATRÃO NEM ESTABILIDADE: A 
PANDEMIA AFETOU TUDO E TODOS, MAS FOI 

PARTICULARMENTE SEVERA COM OS 
MUITOS MILHARES DE TRABALHADORES 

INDEPENDENTES EM PORTUGAL
TEXTO TIAGO SOARES INFOGRAFIA CARLOS 

ESTEVES ILUSTRAÇÃO CRISTIANO SALGADO

Verdes são 
os recibos...

fisga
“Q U E M  S A B E  T U D O  É  P O R Q U E  A N DA  M U I T O  M A L  I N F O R M A D O”

04-07-20 04:52

Página 108



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Lazer

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 23,50 x 29,70 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 87378827 04-07-2020 | Revista E

Miguel Cabral nunca quis ter um emprego 
das nove às cinco. Estudou cinema, 
apaixonou-se pelo som, ganha a vida a 

fazer e a misturar as duas coisas. Os trabalhos que 
faz trazem-lhe novas terras, pessoas, realidades. 
Não tem patrões, vai tendo. Este diretor de som 
e cineasta de 36 anos é um dos muitos milhares 
de trabalhadores independentes em Portugal. 
“Quando és pago tens independência financeira 
durante algumas semanas ou meses.” Depois 
segue-se o trabalho seguinte. “Mas o trabalho 
continua enquanto o telefone não toca: ou só para 
mim, ou de graça, ou para os outros. Apenas os 
rendimentos são intermitentes, porque o trabalho 
é constante.”
São dados da Pordata: há 573 mil trabalhadores 
por conta própria (não empregadores) em 
Portugal, a que se juntam 273,5 mil trabalhadores 
por conta própria que também empregam 
pessoas. Representam cerca de 16,5% da força 
laboral do país. Na União Europeia há 33 milhões 
de trabalhadores numa destas categorias.
O último inquérito do Eurostat sobre estes 
profissionais (2017) mostra que, em Portugal, a 
esmagadora maioria tem margem de manobra 
para influenciar o conteúdo das tarefas que 
fazem. Este padrão repete-se em todos os países 
da UE. Outro dado da mesma fonte indica que 
mais de 40% dos inquiridos portugueses são 
freelancers por duas razões: ou porque é uma 
“oportunidade” que se enquadra nas suas 
vidas, ou porque é a prática comum no sector 
onde trabalham. Mas este cenário esconde um 
problema, agora amplificado pela pandemia: a 
precariedade.
“Não sei quando é que vou voltar a trabalhar”, 
diz. Passou o último recibo verde no início de 
março, já com muitos dos projetos seguintes 
cancelados. Tem sobrevivido com uma 
“almofada” cada vez mais magra, à espera que 
o audiovisual português desconfine seguindo as 
orientações da DGS.

RELAÇÃO DISTANTE COM  
A SEGURANÇA SOCIAL
Hugo Veludo tem 41 anos e já fez um pouco 
de tudo. Foi professor de inglês durante cinco 
anos, trabalhou em várias companhias ligadas 
à cultura, e até à pandemia ter parado o país 
trabalhava em part-time numa empresa de 
alojamento local. Além disso, é assistente de 
sala na Casa da Música, no Porto, e um dos 
trabalhadores que protestou contra a falta de 
comunicação e apoio da instituição a alguns 
prestadores de serviços. O conflito motivou 
abaixo-assinados, a abertura de um inquérito 

por parte da Autoridade para as Condições 
do Trabalho (ACT), e a ida da administração 
ao Parlamento para prestar esclarecimentos. 
Entretanto, vendo-se quase sem rendimentos, 
Hugo optou por congelar a renda da casa que 
aluga com o marido, empresário de alojamento 
local — um sector “sem reservas há meses”. Estão 
“a tentar não afundar”, diz.
Desde o início da pandemia que o Ministério do 
Trabalho e da Segurança Social (MTSS) tem vindo 
progressivamente a criar, alargar e aprimorar 
apoios extraordinários para os trabalhadores 
independentes e sócios-gerentes que viram os 
seus rendimentos afetados “de forma abrupta 
e acentuada” pela covid-19. Neste momento, 
os montantes vão dos 219 aos 635 euros. Os 
trabalhadores que não descontaram para a 
Segurança Social no último ano contam com um 
apoio de 438 euros a partir deste mês de julho 
(até dezembro).

Ao Expresso, o MTSS adianta que “até ao 
momento foram pagos apoios a cerca de 173 mil 
trabalhadores, incluindo cerca de 19 mil sócios-
gerentes”. Estes apoios totalizam, para já, 110,4 
milhões de euros.
Miguel chama-lhe a sua “infelicidade”: no 
ano passado ensinou uma cadeira durante um 
semestre na Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, “tive um contrato mínimo”, “não 
interrompi a carreira contributiva”, “e mesmo 
assim consideraram que não era um trabalhador 
independente exclusivo. É a única explicação 
que encontro [para não ter recebido apoio]”, 
lamenta. “A minha relação com a Segurança 
Social resume-se a pouco mais do que essas 
três palavras: TI não exclusivo. Sempre defendi 
a Segurança Social, mas a verdade é que estão 
a afastar-nos da ideia de solidariedade.” No 
passado dia 19 de junho, a tutela garantiu no 
Parlamento que o indeferimento de alguns apoios 
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HÁ 573 MIL TRABALHADORES  

POR CONTA PRÓPRIA (NÃO 
EMPREGADORES) EM PORTUGAL,  

A QUE SE JUNTAM 273,5 MIL 
TRABALHADORES POR CONTA 

PRÓPRIA QUE TAMBÉM 
EMPREGAM PESSOAS. 

REPRESENTAM CERCA DE 16,5% 
DA FORÇA LABORAL DO PAÍS

iria ser corrigido, tendo em conta que, “por vezes, 
os dados não estão atualizados no sistema”.
Daniel Carapau, da associação Precários 
Inflexíveis, assinala ao Expresso que ainda “há 
centenas de milhares de pessoas a precisar de 
ajuda”. “Há trabalhadores que fizeram o pedido 
e estiveram três meses há espera, para agora 
receberem uma resposta negativa. ‘Não cumpre 
os requisitos’ não é resposta que se dê. E também 
não faz sentido que ter trabalhado por conta de 
outrem no último ano seja um fator de exclusão, 
quando a maior parte do rendimento continuava 
a ser [através de] recibos verdes.”
Por sua vez, nas respostas a este jornal, o MTSS 
reforça que a SS “tem procurado acelerar a 
regularização de todos os casos em que se deteta 
que o trabalhador cumpre os requisitos de acesso 
ao apoio e continuará a fazê-lo relativamente 
a todos os pedidos de retificação que sejam 
apresentados”.
Diogo Allen foi um dos que esteve três meses à 
espera. No final, este assistente de realização de 
30 anos recebeu uma nega, apesar de todos os 
funcionários da Segurança Social com quem falou 
“dizerem que cumpria as condições para obter o 
apoio”. Fez duas reclamações por escrito, espera 
vir a ter o apoio. “No futuro gostava de ter mais 
estabilidade económica, em vez de ter pausas de 
três meses sem trabalho. Porque não desfrutas 
desse tempo, não são férias, estás sempre à 
espera que o telefone toque, não gastas dinheiro 
porque sabes que vais precisar dele. É como se 
a vida ficasse em suspenso.” Nos últimos meses 
esgotou as poupanças, mas a namorada, também 
trabalhadora por conta própria, continuou a 
trabalhar a partir de casa, e tem assumido as 
despesas da vida em conjunto.

PROBLEMA GLOBAL
A precariedade não é exclusiva de Portugal. Num 
artigo publicado em abril no portal de políticas 
económicas Vox CEPR, Luca Sartorio e Eduardo 
Levy Yeyati (ministro de produção e trabalho da 
Argentina, e reitor da Universidade Torcuato Di 
Tella, respetivamente) alertaram para a necessidade 
de “um novo regime para os trabalhadores 
independentes”, que atualmente “são legalmente 
excluídos, por princípio” das proteções reservadas 
aos trabalhadores por conta de outrem, tão cruciais 
para atenuar a crise da covid-19.
Nos países da OCDE os trabalhadores 
independentes são cerca de 15%, mas nos 
países da América Latina, por exemplo, esta 
percentagem mais do que duplica: 50% no Peru e 
Colômbia, 30% no Brasil e México, 28% no Chile 
e Uruguai, por exemplo. Isto significa que, “ao 

contrário dos trabalhadores assalariados formais, 
os trabalhadores independentes estão totalmente 
expostos a quebras nos seus rendimentos mensais 
em tempos calmos, e muito mais em tempos de 
crise”, sublinham os economistas.
Ora, se esta “dualidade” não for contemplada 
pelos governos durante esta crise, “as 
disparidades nos mercados de trabalho irão 
aprofundar o impacto da covid-19 na pobreza 
e desigualdade”, “independentemente do 
tamanho das medidas de proteção do salário”. 
Os especialistas dão o exemplo de uma reforma 
aplicada por Portugal — subsídio de desemprego 
aos trabalhadores de recibos verdes que recebam 
pelo menos 50% do seu rendimento de uma 
entidade — como uma das medidas a aplicar.
Miguel toca neste ponto: “Devíamos ter mais 
proteção social. Acho que é o problema eterno 
dos recibos verdes: descontamos muito [para 
impostos], mas não temos acesso ao subsídio 
de desemprego a menos que 50% dos nossos 
rendimentos venham de uma única entidade. Mas 
muita gente trabalha para várias [entidades]. Isso 
não significa que o trabalho não exista.” Daniel 
Carapau lembra ainda que esta falta de proteção 
atinge trabalhadores de várias áreas, e não 
apenas sectores mais “flexíveis” como a cultura: 
arquitetos, formadores do IEFP ou até advogados.
Teresa Aguiar, por exemplo, é arquiteta de 
formação. Tem 40 anos e sempre foi trabalhadora 
independente. Exerceu a profissão como freelancer 
e teve uma empresa durante alguns anos, mas 
foi sempre conciliando outros trabalhos: até há 
pouco tempo era prestadora de serviços na área do 
turismo e também guia na Casa da Música, duas 
ocupações que a pandemia aniquilou. “Desde 
março que está a tentar segurar o barco.” Pediu 
ajuda a familiares, em abril recebeu apoio da 
SS, mas em maio fez um acordo com o senhorio 
para pagar apenas parte da renda, ficando o 
restante diluído pelas mensalidades do próximo 
ano. “Só serviu para adiar o problema”, admite. 
“Não sou freelancer por opção, mas sim por 
condicionamento da realidade laboral portuguesa.”
“Sempre fui trabalhador independente, e por 
causa disso nunca tive filhos”, lamenta Hugo 
Veludo. “Quem tem este tipo de trabalhos não são 
só estudantes universitários. Há muitos adultos 
que mês após mês têm a vida em suspenso, sem 
saberem o que vem a seguir.” Esta instabilidade 
laboral que contamina a vida pessoal é uma 
das razões para se ter envolvido na “batalha” 
por mais direitos para si e para alguns dos seus 
colegas na Casa da Música. Caso não a vença, vai 
procurar emprego em qualquer área. “O único 
requisito é ser um rendimento fixo.” b
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Costa admite que TAP será 
reestruturada com menos 
rotas, aviões e emprego 
Programa estratégico terá de ser negociado com Bruxelas no próximo meio 
ano. Partidos exigem conhecer condições do acordo fechado com Pedrosa 
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Rui Rio 
Presidente do PSD 

"Qual é o plano de 
negócios e o plano de 
reestruturação para a 
TAP? Se esse plano 
não existe ou se não é 
sustentado, serei 
contra essa injeção" 

gim-

 

Plano estratégico terá de ser aprovado por Bruxelas e irá "emagrecer" a TAP 

Y.  • 

Erika Nunes 
erika@jn.pt 

AVIAÇÃO António Costa ad-
mite que, para que a Comis-
são Europeia autorize o res-
gate da TAP, terá de haver 
urna reestruturação com 
menos rotas, aviões e em-
prego, num plano estratégi-
co que será negociado nos 
próximos seis meses. Os 
partidos da Oposição recla-
mam que não podem con-
cordar com um plano desco-
nhecido e a Associação Co-
mercial do Porto, que inter-
pôs uma providência caute-
lar contra a injeção de di-
nheiro do Estado na TAP, 
avisa que o negócio vai ser 
"ruinoso para Portugal". 

"O trabalho que agora im-
porta é o programa de rees-
truturação, que temos de 
apresentar em Bruxelas, as-
segurar que se aprova o pla-
no de financiamento que foi 
apresentado pelo Governo", 
explicou o primeiro-minis-
tro. Costa alertou que 
"quando a Comissão Euro-
peia autoriza medidas de 
ajuda de Estado isso tem  

uma contrapartida que, ne-
cessariamente, é haver um 
reajustamento da empresa, 
de forma a que não haja 
uma distorção excessiva da 
concorrência". Na véspera, 
após o anúncio do acordo 
para a TAP, o ministro das 
Infraestruturas rejeitava 
que despedimentos fossem 
uma "inevitabilidade", mas 
Costa assumiu que "a rees-
truturação vai ter de existir, 
implicando seguramente 
uma diminuição do núme-
ro de rotas, do número de 
aviões, o que necessaria-
mente terá consequências 
sobre o emprego da TAP". 

NEGÓCIOS RUINOSOS 
Os sindicatos, que se mani-
festaram "aliviados" com o 
aumento da participação do 
Estado no capital da TAP, 
para 72,5%, por 55 milhões 
de euros, manifestaram es-
perança de que o acordo tra-
ga viabilidade à empresa e 
salvaguarde os mais de 10 
mil postos de trabalho. Mi-
guel Frasquilho, presidente 
do Conselho de Administra-
ção da TAP, assegurou que  

os sindicatos estão "muito 
conscientes" dos "sacrifí-
cios" que terão de ser feitos 
e rejeitou que a reestrutura-
ção venha a revelar-se um 
Novo Banco. 

O acordo feito pelo Gover-
no e o plano para a compa-
nhia são desconhecidos, o 
que motivou protestos dos 
partidos. PSD e CDS defen-
dem que a TAP deverá ser re-
privatizada "assim que pos-
sível". O PCP defende a na-
cionalização e o Bloco quer 
uma auditoria à gestão pri-
vada da TAP. 

Será outro dos "negócios 
ruinosos" do Estado, ante-
cipou a Associação Comer-
cial do Porto. Propõe que, 
em compensação para as re-
giões prejudicadas, seja 
criado um plano de apoio a 
novas rotas de 20 milhões 
de euros, para os aeroportos 
do Porto, Faro, Açores e Ma-
deira. "A TAP vai ser mais 
deficitária e ter mais pro-
blemas do que nunca, por-
tanto vai concentrar a sua 
operação num só hub [Lis-
boa)", justificou o presiden-
te, Nuno Botelho.. 

Isabel Pires 
Deputada Bloco de Esquerda 

"Ainda não se conhece 
o plano estratégico e o 
de reestruturação e 
isso vai ser essencial 
para definirmos 
também o que está 
em cima da mesa" 

Francisco R. Santos 
Presidente do CDS 

"Este é o resultado da 
reversão em 2015 (...) 
chegámos a este 
ponto sem que o país 
saiba qual é o acordo 
para a revitalização da 
companhia aérea" 
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PUBLICIDADE 

Norte sem rastreios 
ao cancro da mama 
Unidades fechadas por falta de acordo entre Serviço encerrou devido à pandemia. Resto do 
a Liga e a Administração Regional de Saúde país já retomou testes em meados de junho PÉigum1D 

Mais trabalhadores em lay-off 
após a nacionalização da Efacec 
que tem falhas de matéria-prima 
P.6 

Orçamento 
O dia em que 
a "geringonça" 
virou bloco 
central P.8 

Aviação 
Costa admite 
que futuro 
da TAP será 
doloroso P.7  

Reino Unido 
Portugal fora 
do corredor 
turístico 
P.11 e Dinheiro Vivo 

1 

Entrada 

Automóveis 
Inspeções 
rigorosas 
a partir de 
novembro 

Intenção é evitar 
alteração de 
quilómetros p. 

Marquês 
Corrupção 
na PT é 
ficção, diz 
Salgado P.14 

Página 112



A113

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 4,46 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87378180 04-07-2020

Câmara de 
Boticas apoia 
incremento do 
setor pecuário 

Autarquia quer 
valorizar recursos 
endógenos 

PECUÁRIA  Com o objetivo 
de incentivar a produção 
pecuária no concelho, no-
meadamente a criação de 
gado bovino e pequenos ru-
minantes, a Câmara Muni-
cipal de Boticas atribuiu 
mais 11 mil euros em apoios 
financeiros a criadores. 

O montante apurado diz 
respeito a pedidos formali-
zados no mês de fevereiro 
deste, tendo sido entregue 
no âmbito do Regulamento 
Municipal de Concessão de 
Apoio Financeiro destinado 
ao Fomento da Produção 
Pecuária. 

"Valorizar os recursos en-
dógenos e o património 
agrícola do nosso concelho 
continua a ser uma das me-
lhores formas de impulsio-
nar a economia local, criar 
emprego e fixar população", 
explicou o presidente da Câ-
mara Municipal de Boticas, 
Fernando Queiroga. 

ALTERAÇÃO EM 2019 

De referir que, em 2019, ano 
em que o regulamento foi 
alvo de uma alteração, o que 
permitiu triplicar o valor 
atribuído por animal, o Mu-
nicípio atribuiu cerca de 56 
mil euros em subsídios aos 
criadores de raças bovinas, 
caprinas e ovinas. 

Trata-se de uma "verba 
bastante significativa" que, 
na ótica do autarca, "é indis-
pensável para que os produ-
tores se sintam motivados a 
dar seguimento a esta ativi-
dade e, inclusive, aumentar 
as suas explorações pecuá-
rias".• f.S.R. 

Valor por animal 
triplicou 

Página 113



A114

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 15,41 x 28,60 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87377737 04-07-2020

TAP deverá acabar o ano  
com menos dois mil 
trabalhadores contratados

Primeiro-ministro diz que 
empresa terá menos rotas  
e aviões e menos emprego 
com o plano que vier a ser 
acordado com Bruxelas 

Aviação
Ana Brito

ana.brito@publico.pt

Capitais próprios da TAP estão negativos em 776 milhões 

O plano de reestruturação que a TAP 

terá de fazer para poder bene ciar 

da ajuda pública de até 1200 milhões 

de euros ainda terá de ser desenhado 

e negociado nos próximos meses 

com a Comissão Europeia, mas há 

centenas de trabalhadores que já o 

estão a sentir na pele. 

“A reestruturação está a fazer-se 

neste momento”, disse ao PÚBLICO 

o secretário-geral do SITAVA — Sindi-

cato dos Trabalhadores da Aviação e 

Aeroportos —, José Sousa. As contas 

do sindicato apontam para que, até 

ao nal do ano, se veri quem no gru-

po TAP pelo menos duas mil situa-

ções de não renovação dos contra-

tos. A TAP tem cerca de 10 mil pes-

soas nos seus quadros.  

Ontem, na conferência de impren-

sa que se seguiu à votação do Orça-

mento Suplementar para 2020, o 

primeiro-ministro, António Costa, 

deixou claro que isso será apenas o 

começo. O plano de reestruturação 

que vier a ser aprovado em Bruxelas 

irá implicar “seguramente uma dimi-

nuição do número de rotas da TAP, 

uma diminuição do número de aviões 

da TAP, o que necessariamente terá 

consequências sobre o emprego da 

TAP, não vale a pena estarmos com 

ilusões”, a rmou. Ainda é cedo para 

dizer qual será “a dimensão social” 

da reestruturação da TAP, tudo 

dependerá das condições fechadas 

com a Comissão, frisou Costa. 

O ponto de partida não é animador. 

Com prejuízos de 395 milhões de 

euros no primeiro trimestre (que ain-

da não re ectem os meses de Abril e 

Maio, mais afectados pela pandemia), 

a empresa está em falência técnica e 

os capitais próprios são negativos em 

776.557.416 euros, “segundo o último 

balanço aprovado em conselho de 

administração”, como refere o docu-

mento de informações preparatórias 

para a assembleia geral anual da TAP, 

que se realizou na semana passada. 

Lembrando que a aviação é um 

negócio “muito sazonal, que recorre 

bastante à contratação a termo e ao 

trabalho temporário”, José Sousa diz 

que este processo de emagrecimento 

forçado pela crise de saúde pública 

deverá traduzir-se na não renovação 

de 1300 contratos na TAP e de outros 

tantos em participadas. 

“Na Cateringpor, serão alguns 500 

e na Groundforce (SPdH), entre 700 

a 800”, adiantou. Na TAP, os traba-

lhadores dispensados são “essencial-

mente tripulantes de cabine e alguns 

pilotos e pessoal de terra”. 

O presidente executivo da TAP, 

Antonoaldo Neves (que está de saí-

da, como ontem indicou o ministro 

das Infra-estruturas, Pedro Nuno 

Santos), disse recentemente no Par-

lamento que, até nal de Junho, 

haveria cerca de 600 trabalhadores 

com contratos não renovados, por-

que a empresa não tem “enquadra-

mento legal” para a renovação devi-

do às condições do mercado. 

Ontem, em comunicado, o Sindi-

cato Nacional do Pessoal de Voo da 

Aviação Civil (SNPVAC) disse esperar 

que o acordo anunciado na quinta- 

-feira à noite pelo Governo permita 

trilhar “um caminho mais objectivo 

e concreto em direcção ao futuro, à 

viabilidade da empresa e à salvaguar-

da dos postos de trabalho”. 

José Sousa notou que há muito 

que o SITAVA defendia “o regresso 

da companhia ao controlo público”, 

mas disse esperar que o Governo 

“resista à tentação” de fazer 

“nomeações políticas” e que “entre-

gue os cargos de direcção a pessoas 

competentes e alinhadas com o pro-

jecto”. E que não ceda a Bruxelas, 

“dando de barato que se pode cor-

tar a empresa em metade”. 

NUNO FERREIRA SANTOS

Para o sindicalista, é urgente que 

“os aviões comecem a voar, que os 

trabalhadores regressem aos postos 

de trabalho e que a TAP deixe de ser 

uma empresa fantasma”. E também 

que a nova gestão “reorganize 

departamentos que foram abando-

nados e desmantelados”. Entre eles, 

o secretário-geral do SITAVA desta-

cou o departamento de redes e con-

trolo de receitas. 

A formalização do acordo que dará 

ao Estado 72,5% do capital e direitos 

económicos da TAP, cando Humber-

to Pedrosa (que deixa de ser parceiro 

de David Neeleman na Atlantic 

Gateway) com 22,5% e os trabalhado-

res com 5%, ainda “se encontra sujei-

ta à formalização dos documentos 

contratuais tidos por necessários 

entre as partes”, como explicou a TAP 

em comunicado ontem à tarde. 

Faltam algumas formalidades, 

como a realização da assembleia geral 

da companhia brasileira Azul, de que 

David Neeleman é accionista, para 

aprovação da venda de uma partici-

pação indirecta de 6% da TAP ao Esta-

do (incluindo da renúncia ao direito 

de converter os 90 milhões de euros 

de obrigações convertíveis que lhe 

dariam esta participação social). 

Só depois se poderá fechar a reor-

ganização accionista e começar a 

transferir para a TAP o auxílio público 

acordado com a Comissão Europeia, 

dos quais 946 milhões já estão incluí-

dos no Orçamento Suplementar. A 

primeira tranche, de 250 milhões de 

euros, deverá chegar à empresa nos 

próximos dias.
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Nacionalização não anula incertezas 
quanto ao futuro da Efacec

NELSON GARRIDO

Nacionalização da posição maioritária (71,7%) de Isabel dos Santos já foi publicada em DR

A decisão da nacionalização da Efa-

cec foi recebida com agrado pelos 

trabalhadores, pelos accionistas 

minoritários, e, possivelmente, pelos 

credores (fornecedores, bancos, 

entre outros), mas não garante, por 

si só, o futuro de mais de 2500 traba-

lhadores, boa parte em layoff. 

Várias horas depois da notícia, 

surgiram as primeiras dúvidas sobre 

o carácter “temporário” da naciona-

lização da posição maioritária 

(71,7%) de Isabel dos Santos. Tam-

bém a comissão de trabalhadores 

defende a nacionalização perante a 

situação da empresa, mas é parca 

em comentários. 

 Ao PÚBLICO, e pedindo para não 

serem identi cados, alguns trabalha-

dores expõem os seus receios: será 

que o accionista Estado vai nomear, 

rapidamente, uma equipa de gestão 

competente e conhecedora da 

empresa, e garantir dinheiro para 

comprar materiais e dar resposta às 

encomendas que estão penduradas? 

Será que o Estado vai mandatar a 

nova equipa de gestão para rapida-

mente substituir quadros, entre os 

quais alguns intermédios, que foram 

nomeados pela anterior accionista e 

pelo seu representante, Mário Leite 

da Silva, que criaram, alegadamente, 

vários con itos internos, levando à 

saída de trabalhadores quali cados, 

muitos deles em posição de che a? 

Ou será que o Estado vai fazer um 

compasso de espera até à venda a 

investidores privados, num processo 

de reprivatização que pode demorar 

vários meses? Estas são as preocupa-

ções de trabalhadores, alguns em 

regime de layoff há vários meses e, 

entretanto, prolongado até Agosto. 

A expectativa sobre os próximos 

passos do Governo é grande, lem-

brando ao ministro da Economia que 

“a desculpa da pandemia de covid-19 

para justi car atrasos e mesmo as 

falhas na entrega de encomendas já 

se esgotou”. E em causa, dizem, 

“estão clientes nacionais e interna-

cionais muito relevantes, que, se 

quebrarem o vínculo, vão ser difíceis 

de substituir”. 

cláusula que previa a sua amortiza-

ção total, no caso de uma eventual 

alteração accionista, o que veio a 

acontecer.  

“Os efeitos desencadeados pelo 

presente decreto-lei, designadamen-

te a apropriação pública, a alteração 

de controlo accionista, directa ou 

indirecta, a eventual alteração de 

natureza societária ou a reprivatiza-

ção da Efacec não podem ser invoca-

dos como fundamento para o exer-

cício de direitos de vencimento ante-

cipado, resolução, denúncia, 

oposição à renovação ou alteração 

de condições de uma parte nos con-

tratos celebrados com a Efacec ou 

com as suas participadas, não obs-

tante cláusula em contrário constan-

te desses contratos”, lê-se na lei. 

O valor da nacionalização da par-

ticipação de Isabel dos Santos ainda 

não está determinado, o diploma 

apenas refere que “aos titulares da 

participação social nacionalizada ou 

aos eventuais titulares de ónus ou 

encargos constituídos sobre a mes-

ma, é reconhecido o direito à indem-

nização, quando devido (…)”. E que 

“o despacho que xar o valor da 

indemnização pode determinar a 

resolução em benefício da massa 

patrimonial, com as necessárias 

adaptações, dos actos considerados 

prejudiciais (…)”.  

As “cautelas” são justi cadas pelas 

dúvidas jurídicas relativas ao arresto 

de bens de Isabel dos Santos, e ainda 

sobre o cruzamento de uma empre-

sa pública angolana em empresas de 

Isabel dos Santos/Efacec.  

Sobre a nacionalização da empre-

sa portuguesa, o Presidente de Ango-

la disse ontem, citado pela Lusa, que 

“ é um trabalho que vem sendo feito 

entre a justiça angolana e a justiça 

portuguesa”, o que mostra uma arti-

culação entre os dois países ao mais 

alto nível. 

Entretanto, o BE e o PCP pediram 

a apreciação parlamentar do Decre-

to-Lei n.º 33-A/2020, com vista a 

garantir a nacionalização de nitiva 

da empresa, e não transitória, como 

consta do diploma, precisando para 

isso do apoio de outros partidos, o 

que pode ser difícil.

Empresa, “em gestão corrente” há mais de seis meses, precisa de equipa de gestão competente e da entrada 
rápida de dinheiro para cumprir, pelo menos, a carteira de encomendas, defendem os trabalhadores

Empresas
Rosa Soares

rsoares@publico.pt

A nacionalização é vista como “um 

passo em frente, que elimina o risco 

reputacional associado a Isabel dos 

Santos”, mas, ao PÚBLICO, os traba-

lhadores dizem temer que o ano 

esteja praticamente perdido, depois 

de 2019 (as contas ainda não são 

públicas) já ter sido um ano difícil, 

com a gestão, quase exclusivamente 

con ada à accionista maioritária, 

muito focada no seu projecto para a 

Efacec, muito centrado no continen-

te africano, e em Angola em especial, 

já a dar sinais de nervosismo face à 

hecatombe que se veio a con rmar 

na recta nal do ano: Isabel dos San-

tos foi constituída arguida no âmbito 

de processos judiciais em Angola, e 

do Luanda Leaks, o que levou ao 

arresto das contas e das suas empre-

sas ou participações, em Angola e 

em Portugal. 

O decreto-lei que nacionaliza a 

Efacec, já em vigor esta sexta-feira, 

dissolve os órgãos sociais da empre-

sa, uma medida necessária para 

garantir o controlo de gestão pelo 

Estado e pelos accionistas minoritá-

rios, o grupo José de Mello e a Têxtil 

Manuel Gonçalves, que se congratu-

laram com a medida governamental, 

apesar de os principais representan-

tes de Isabel dos Santos já se encon-

trarem suspensos de funções. 

O diploma determina que “os 

membros cessantes dos órgãos 

sociais mantêm-se em funções, com 

competência limitada à prática de 

actos de gestão corrente, sem prejuí-

zo de outros expressamente autori-

zados pelo accionista Estado, até 

serem designados novos membros, 

e cam obrigados a prestar aos seus 

sucessores todas as informações e 

esclarecimentos necessários para o 

normal exercício das respectivas 

funções”. 

Estado trava obrigações 
No decreto da nacionalização, o 

Governo travou também o pagamen-

to de um empréstimo obrigacionista, 

no montante de 58 milhões de euros, 

realizado em meados de 2019, quan-

do os bancos já não nanciavam a 

empresa. 

Esse empréstimo, com uma taxa 

de juro elevada, de 4,5%, tinha uma 

Trabalhadores  
dizem temer que  
o ano esteja 
praticamente 
perdido, depois de 
2019, sobre o qual 
as contas ainda 
não são públicas, 
já ter sido  
um ano difícil

Os trabalhadores temem ainda 

que a perda de clientes actuais possa 

enfraquecer algumas áreas de negó-

cios, em detrimento de outras, que 

podem interessar mais aos privados. 

E a preferência por apenas uma par-

te do negócio do grupo, nomeada-

mente o associado à mobilidade 

eléctrica, poderá já estar a acontecer 

por parte de algumas entidades, cer-

ca de uma dezena, que entregaram 

propostas de compra, ainda não vin-

culativas. 
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Assis é candidato a presidente  
do Conselho Económico e Social 

Francisco Assis deverá presidir ao 

Conselho Económico e Social (CES), 

em substituição de António Correia 

de Campos. A escolha de Assis foi pro-

posta pela líder parlamentar do PS, 

Ana Catarina Mendonça Mendes, e, 

depois de sufragada pelo secretário-

-geral socialista, António Costa, foi 

negociada com o PSD. 

O acordo entre PS e PSD sobre esta 

escolha transpareceu das palavras de 

Rui Rio, que classi cou a escolha 

como “particularmente feliz”. Já a 

líder parlamentar do PS enfatizou a 

opção apresentada, elogiando a 

capacidade política do futuro presi-

dente do CES: “Francisco Assis é um 

dos nossos melhores quadros, tendo 

indiscutível credibilidade na vida 

política”, disse, citada pela Lusa. 

O ex-eurodeputado e antigo depu-

tado e líder parlamentar do PS, com 

António Guterres e José Sócrates, irá 

assim substituir António Correia de 

Campos à frente da Concertação 

Social, depois de o actual presidente 

ter falhado a reeleição por duas 

vezes, em eleições realizadas no Par-

lamento em Dezembro de 2019 e 

Fevereiro de 2020. 

Com esta eleição, concretiza-se o 

regresso ao primeiro plano da polí-

tica portuguesa do antigo eurodepu-

tado, que estava afastado dos holo-

fotes há vários meses. 

Apoiante de António Costa, quan-

do o secretário-geral socialista se 

candidatou, em 2014, à liderança do 

partido, contra António José Seguro, 

Francisco Assis veio a romper com o 

novo líder após as eleições legislati-

vas de 2015, em discordância aberta 

com a aliança parlamentar de 

esquerda com o BE, o PCP e o PEV. 

Desde então, Francisco Assis tem 

sido o principal crítico interno  

da estratégia de alianças do líder  

do PS. E já este ano foi ele quem  

lançou o nome de Ana Gomes para 

uma candidatura à Presidência  

da República, também em ruptura 

com a actual direcção do PS, que  

se prepara para apoiar a recandida-

tura de Marcelo Rebelo de Sousa. 

Ex-deputado substitui Correia de Campos à frente da Concertação Social, se for eleito pelo Parlamento. 
Francisco Assis tem o apoio do PSD e Rui Rio já elogiou a escolha “particularmente feliz”

As declarações do líder do PSD 

pressupõem que o acordo deste par-

tido com o PS se estende também à 

eleição dos representantes da 

Assembleia da República noutros 

órgãos externos marcadas igualmen-

te para 10 de Julho: Tribunal Consti-

tucional, no Conselho de Fiscaliza-

ção dos Sistemas de Informações, na 

Entidade do Segredo de Estado, na 

Comissão Nacional de Protecção de 

Dados, no Conselho Nacional de Éti-

ca para as Ciências da Vida e no Con-

selho Superior da Magistratura (ver 

caixa, ao lado). 

Rui Rio a rmou: “Pelos nomes 

apresentados pelo PS e pelo PSD, 

penso que há condições para os 

deputados aprovarem as indicações 

e para que, dessa forma, possamos 

MIGUEL MANSO

Depois de duas tentativas falhadas de eleição, o PS concertou com o PSD o nome de Francisco Assis, que vai a votos a 10 de Julho

terminar a sessão legislativa sem o 

incómodo de ter um Parlamento que 

não foi capaz de indicar os seus repre-

sentantes para os órgãos externos”. 

Para ser eleito para o cargo de pre-

sidente do CES, Francisco Assis pre-

cisa de dois terços dos votos dos 230 

deputados, o que implica haver acor-

do entre PS e PSD. Aliás, foi a inexis-

tência desse acordo que levou ao 

fracasso da reeleição de Correia de 

Campos, por duas vezes. Primeiro, 

em Dezembro, obteve apenas 125 

votos favoráveis dos 209 deputados 

que votaram. Na segunda tentativa, 

em Fevereiro, Correia de Campos 

conseguiu ainda menos votos, 110 

em 219 deputados.

Candidatos a outros órgãos externos

O
PS propôs ontem o 
professor universitário José 
João Abrantes e a juíza 
conselheira Maria da 

Assunção Raimundo para 
preencher duas vagas no 
Tribunal Constitucional. O 
Parlamento tem de fazer 
nomeações para outros órgãos 
cujas eleições estão marcadas 
para dia 10. Assim, são indicados 
pelo PS para o Conselho 
Superior de Magistratura: Vítor 
Faria, Inês Ferreira Leite, André 
Miranda e Telma Carvalho. Para 

os conselhos de fiscalização do 
Sistema Integrado de 
Informação Criminal e do SIRP 
são propostos Isabel Oneto e 
António Gameiro e Luís Patrão. 
Ao Conselho Superior de Defesa 
Nacional, ao de Informações e 
ao de Segurança do 
Ciberespaço são candidatos 
José Luís Carneiro, Jorge Lacão 
e José Magalhães, 
respectivamente. Ana Paula 
Lourenço concorre à Comissão 
Nacional de Protecção de 
Dados. 

Parlamento
São José Almeida  
e Sofia Rodrigues

srodrigues@publico.pt
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DESEMPREGO 

Taxa nos 
5,5% no mês 
de maio 
A pandemia de covid-19 continua 
a afectar o mercado de trabalho: 
os dados provisórios do Instituto 
Nacional de Estatística (INE) 
apontam para uma redução do 
emprego na ordem dos 4% entre 
fevereiro e maio. Já a taxa de de-
semprego que em abril foi de 6,3%, 
em maio terá sido de 5.5%. O ga-
binete de estatística defende que 
a evolução do mercado de traba-
lho continua a ser marcada pelo 
impacto da pandemia covil-19, 
acrescentando que entre feverei-
ro e maio (estimativa provisória), 
assistiu-se a uma forte redução do 
emprego de 4%, queda que não foi 
acompanhada por um aumento 
na taxa de desemprego, tendo até 
diminuído nesse período. 
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PSP quer redução drástica de esquadras 
Força de segurança está 
a finalizar uma propos-
ta que será entregue ao 
Ministério da Adminis-
tração Interna. 

A Polícia de Segurança Pública 
(PSP) pretende reduzir o número 
de esquadras, de forma significa-
tiva, nas áreas metropolitanas de 
Lisboa e do Porto. A intenção foi  

revelada pelo superintendente 
Manuel Magina da Silva, diretor 
nacional da PSP, durante a come-
moração do 153.° aniversário des-
ta força de segurança na passada 
quinta-feira, sublinhando que 
está a ser finalizada uma propos-
ta que vai ser entregue ao Minis-
tério da Administração Interna 
para a respetiva avaliação antes 
do final do ano. 

«Está em curso a consolida-

  

ção da reorganização do dispo-
sitivo das instalação da PSP, 
no sentido da redução drástica 
do seu número, em particular 
nas áreas metropolitanas de 
Lisboa e Porto, na matemática 
certeza de quanto mais esqua-
dras tivermos menos policias 
teremos para as unidades mó-
veis que realmente respondem 
aos cidadãos que se encontram 
em apuros», avançou. 

Magina da Silva fez até alusão 
ao Corpo Nacional da Polícia de 
Espanha, que na grande área de 
Madrid tem, para cerca de oito 
milhões de habitantes, 35 instala-
ções policiais. Para 1,2 milhões de 
pessoas em Lisboa existem 80. 

«São necessários 12 elemen-
tos policiais para manter uma 
esquadra aberta. É uma ques-
tão de garantir a eficiência do 
sistema. Fizemos estudos e le-

  

vantamentos e à volta das es-
quadras a criminalidade é qua-
se igual como no resto da 
área», concluiu. 

O presidente da Associação Sin-
dical dos Profissionais da Polícia, 
Paulo Rodrigues, confessou à 
Lusa que concorda com a ideia de 
existirem menos esquadras des-
de que haja um reforço de agen-
tes nas áreas onde encerrem es-
sas esquadras. 
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Efacec: Sai Isabel dos 
Santos, entra Governo 
Daniela Soares Ferreira 
daniela.ferreira@sol.pt 

O Governo até já tinha coloca-
do em cima da mesa a possibili-
dade de nacionalizar a Efacec, 
mas a oficialização veio de sur-
presa esta quinta-feira. O Con-
selho de Ministros português 
aprovou a nacionalização de 
71,73% do capital social da em-
presa - pertencentes à empresá-
ria angolana - que está a ser in-
vestigada pela justiça angolana 
e viu as suas participações so-
ciais e contas bancárias serem 
alvo de arrestos judiciais nos 
dois países. A medida foi ime-
diatamente promulgada pelo 
Presidente da República. 

No entanto, depois deste «im-
passe acionista», o montante apa-
gar por esta fatia da empresa ain-
da não é certo uma vez que têm de 
ser nomeados avaliadores indepen-
dentes, explicou o Governo. Mas 
este não é o único ponto de inter-
rogação desta nacionalização, uma 
vez que fica por saber quem é o des-
tinatário da quantia. Apesar de ha-
bitualmente este valor ser para o 
dono, neste momento existem ou-
tros interessados como os bancos 
credores que financiaram a aqui-
sição mas também o Estado ango-
lano. <CFem de haver uma discus-
são para saber quem tem direi-
to a receber a indemnização», 
disse o ministro da Economia, Si-
za Vieira. 

O ministro da Economia expli-
cou ainda que, nos termos da lei, 
o Governo tem de proceder a uma 
avaliação da participação social 
que pertence a Isabel dos Santos. 
O valor decorrerá dessa avaliação 
e será pago só quando for defini-
do quem será o titular dessa par-
ticipação. «Nestes últimos seis 
meses, desde a situação do 
Luanda Leaks, a Efacec come-
çou a ter muitas dificuldades 
com os seus fornecedores. O 
próprio arresto significa que a 
sociedade está com algum blo-
queio na sua atividade. Nesse  

sentido, estes seis meses causa-
ram uma degradação grande 
na empresa», disse. 

O Conselho de Ministros escla-
receu ainda que a intervenção do 
Estado foi decidida com os restan-
tes acionistas privados e «procu-
ra viabilizar a continuidade da 
empresa, garantindo a estabili-
dade do seu valor financeiro e 
operacional, expressa num vo-
lume de negócios na ordem dos 
400 milhões de euros, e permi-
tindo a salvaguarda dos cerca 
de 2500 postos de trabalho que 
garante, da valia industrial, do 
conhecimento técnico e da exce-
lência em áreas estratégicas». 

Mas a forma como o Governo 
pretende fazer este negócio não 
agrada a todos os partidos. Ora, o 
Governo explica que a sua inter-
venção deverá ser realizada num 
período restrito de tempo «com 
vista à resolução temporária da 

Governo pretende 
reprivatizar a 
Efacec mais tarde. 
Partidos 
discordam 

respetiva situação, estando pre-
vista a sua imediata reprivati-
zação, a executar no mais curto 
prazo possível». 

Apesar de aplaudir o anúncio de 
nacionalização, o PCP contesta a 
intenção do Governo da sua repri-
vatização. «O PCP não pode estar 
de acordo que sejam mobiliza-
dos agora milhões de euros de 
recursos públicos para respon-
der às pressões e exigências dos 
credores, sobretudo da banca, 
para mais adiante a voltar a en-
tregar nas mãos do grande ca-
pital», refere o partido. 

A opinião é partilhada pelo Blo-
co de Esquerda com a deputada 
Isabel Pires a garantir não enten-
der o porquê de a nacionalização 
ser apenas temporária. «O próprio 
Governo admite que a Efacec é 
uma empresa estratégica para 
a economia portuguesa, tem 
unia grande importância, então, 
essa importância deveria ter o 
controlo público», disse. 

Já o conselho de administração 
da Efacec Power Solutions não tem 
dúvidas: «Esta decisão vem resol-
ver o impasse vivido no processo 
de reconfiguração acionista, per-
mitindo viabilizara continuidade 
da empresa e garantira estabilida-
de do seu valor financeiro e opera-
cional». 

O grupo José de Mello e a Têxtil 
Manuel Gonçalves, acionistas mi-
noritários da Efacec, também ga-
rantiram estar satisfeitos com a na-
cionalização. 

O Estado vai comprar os 71,73% da empresa. 
Valor que ainda não é conhecido só será pago 
quando ficar determinado quem é o titular da 
participação. Objetivo é reprivatizar. 

Efacec vivia 'impasse acionista' devido ao Luanda Leaks 
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