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Bombeiros combateram chamas 

TÂNIA REI 

A
Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção 
Civil (ANEPC) não vai pa-

gar "em tempo útil" aos bombei-
ros o valor referente ao Disposi-
tivo Especial de Combate a In-
cêndios (DECIR) de junho - 4,1 
milhões de euros. O Ministério 
da Adminis-
tração Interna 
garantiu on-
tem que vai li-
quidar o valor 
"o mais depressa possível". Pa-
gamento depende do Ministério 
das Firfanças. 

Na informação que chegou às 
associações e corporações de 
bombeiros, a que o CM teve 
acesso, a ANEPC explica que no 
passado mês de junho de 2020, 
foi enviado para a tutela o pedido 

de reforço para fazer face aos en 
cargos com o dispositivo terres-
tre de junho de 2020". Mas, dada 
a situação atual, devido à Covid-
-19, "houve necessidade de ela-
borar um orçamento suplemen-
tal.", aprovado em Assembleia da 
República na sexta-feira. 

"Desta situação, resultaram di-
versos cons-
trangimentos 
de natureza 
administrati-
vo-financei-

ra, não imputáveis a esta Autori-
dade Nacional, que impossibili-
taram a transferência para a 
ANEPC do reforço orçamental 
oportuna/tente solicitado, im-
pedindo, assim, o processamen-
to em tempo útil dos pagamentos 
devidos relativamente ao DECIR 
operacionalizado no referido 

PORMENORES 

Ganham 54 euràs por dia 
Este ano, os bombeiros rece-
bem 54 euros por cada 24 horas 
de disponibilidade, mais quatro 
euros do que no ano passado. O 
aumento foi aprovado pelo Go-
verno, recorde-se, a 13 de maio 
deste ano. Abrange os bombei-
ros voluntários dos dispositivos 
permanentes da Proteção Civil, 
como o combate a incêndios. - 

Sete milhões pela Covid-19 
Já este mês de julho foi aprova-
do um reforço de sete milhões 
de euros para as associações 
de bombeiros para fazerem face 
às despesas que fizeram no âm-
bito da prevenção e combate à 
Covid-19. 

BOMBEIROS D IZEM QUE É 
"INTOLEFtAVE L" E "ENORME 
FALTA DE RES PEITO" 

NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

Resposta eficaz a 
mais uma centena 
de incêndios 

Mais de dois mil operacio-
nais estiveram ontem envol-
vidos no combate a cerca de 
uma centena de incêndios que 
deflagraram em todo o País. O 
maior efetivo, três centenas, 
esteve envolvido nos traba-
lhos de rescaldo e combate a 
reacendimentos no incêndio 
de Janeiro de Baixo, na Pam-
pilhosa da Serra. Ontem, o 
distrito de Santarém foi o que 
registou mais focos de incên-
dio, 12 no total. • L.O. 

5 

Dirigentes afirmam que falha na disponibilização das verbas poderá pôr em causa efetivo disponível para combate aos incêndios florestais 

Atraso no pagamento 
a bombeiros do fogo 
DÍVIDA  O Proteção Civil diz às corporações que o não pagamento das remunerações dos incêndios, 
em junho, se deve à Covid-19 PROMESSA m MAI garante que vai pagar "o mais depressa possível" 

mês" [junho], diz a autoridade. 
"Fruto de constrangimentos 

administrativo-financeiros que 
não são habituais, não foi possí-
vel garantir os processamentos 
indispensáveis para que os mes -
mos fossem feitos no tempo pre - 
visto" , refere o MAI. 

Ao CM, Diamantino Lopes, 
presidente da Federação dos 
Bombeiros do Distrito Bragança, 
que representa 15 corporações, 
apela à "compreensão e paciên-
cia" face à situação do País, refe-
rindo que o financiamento em 
questão "dá jeito, mas as associa-
ções não dependem disso". A Fe-
deração dos Bombeiros do Dis-
trito de Setúbal considera que "é 
uma situação intolerável e de 
enorme falta de respeito" . • 
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MARQUES MENDES 

"A CULPA É DO GOVERNO" 

El O comentador da Sie 
acredita que Portugal ficou 
de fora do corredor aéreo 
britânico por "culpa do Go-

4gierno português que não 
agiu". "Em vez de falar mal do 
Reino Unido, o melhor é me-
ter mãos à obra", afirmou. 
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TAP, um caso 
de desonestidade política 

A TAP não é vítima nenhuma de fatores externos, é vítima da cobardia 
e irresponsabilidade política que campeiam no nosso país. 

Carlos Pinto 

Revejam-se as declarações de 
governantes sobre a TAP de hoje, 
de 2015 e de dccénios anterio-
res, cada vez que a tesouraria 
diz que não tem recursos. 

O que impressiona e é comum 
a todos é a falta de coragem de 
quem, a cada momento, tem tido 
responsabilidade política de gerir 
esta consumidora de milhares 
de milhões. 

A opção é sempre pelo ilusio-
nismo político que adia decisões 
de fundo, que julga iludir a tesou-
raria, sem nunca se ater, comu-
nicar e atuar com base na reali-
dade e na verdade patrimonial. 

A TAP significa um conglome-
rado de empresas onde é ape-
nas uma das fontes de prejuízo 
e a racionalidade económica é 
um detalhe menor. 

Alguém sentado num ministé-
rio tutelar em Lisboa concordou 
e alguém à frente da empresa 
decidiu ir para o Brasil fazer a 
manutenção de aviões, e lá enter-
rou, SOteMDU, afundou 500 milhões 
em prejuízos acumulados. 

Só nesta operação, quase tan-
to como toda a dívida bancária 
do grupo TAP. 

Responsabilidade política e ges-
tionária não há, não houve, e mui-
to menos coragem e honestida-
de de dizer que, com políticos ou 
sem políticos, com técnicos ou 
sem técnicos na sua gestão, a 
TAP, com esta instrumentaliza-
ção de uso para fins inconfessá-
veis, é inviável. 

Diz-se até à náusea para justi-
ficar a TAP que para Portugal é 
fundamental ter aviões, p.e. para 
garantir a "coesão territorial". 

Se isto é parcialmente verdade 
para a Madeira e Açores - onde 
um contrato com qualquer low-
cost dedicada assegurava a fun-

  

ção mal se percebe que contri-

 

buto para o resto do país, para a 
coesão do Minho e das Beiras, a 
TAP apresenta, terras onde nem 
os comboios chegam mas que 
são obrigadas a pagar uma com-
panhia de aviação falida. 

Somos 10 milhões e a pergun-
ta é: de quantos portugueses se 
compõe o núcleo viajante num 
país de pequena dinâmica inter-
nacional? 

Temos 10 milhões lá fora, e 
quantos são os que preterem o 
custo mais económico, obedien-
tes e incondicionais à TAP? 

Na Europa, a Air France teve 
de se juntar à KLM, a Ibéria à 
British. No norte da Europa, os 
mais ricos não têm vícios aéreos, 
concentraram-se na SAS. São pou-
cos os que não perderam as ilu-
sões sobre a insustentabilidade 
da aviação comercial dos nossos 
dias e não mudaram de vida. 

Nos Estados Unidos, as com-
panhias desunham-se sempre 
na borda da falência, mesmo 
com 300 milhões de habitantes 
num território onde o avião ocu-
pa a posição do automóvel nas 
médias deslocações e é o verda-
deiro "bus in the skies". 

Aqui, não. A TAP reproduz a 
cegueira do orgulhosamente só, 
com o Orçamento do Estado a 
pagar o delírio. 

Anda a adquirir aviões quan-
do as outras companhias fazem 
alianças. 

Aumenta o número de traba-
lhadores quando já é a compa-
nhia com maior número de recur-
sos humanos por milhas voadas. 

A bordo serve a mesma coi-
sa, dentro de uma folha de alu-
mínio, que qualquer /ow-cost 
sem luxos. 

Voa para o Brasil, que assim 
encontrou uma companhia euro-
peia a drenar passageiros quan-
do do próprio Brasil não vem 
sinal nem se dá nota que invista 
em rotas para a Europa. 

Vamos a África justificando a 
TAP como a companhia dos 
PALOP, sem os PALOP nos enco-
mendarem a missão e pagarem 
o prejuízo, numa atitude que  

se aproxima de um neocolonia-
lismo protetor pela aviação 
comercial. 

Tudo para justificar uma invia-
bilidade empresarial, uma deso-
nestidade política. 

Afinal, quantos meses passa-
rão até ao próximo cheque extor-
quido aos bolsos do pobre con-
tribuinte português para delírios 
no ar, num triste país sem rumo 
nem rota em terra? 

Quantos meses para o confron-
to com uma situação líquida de 
4 ou 5 mil milhões de dívidas 
dispersas? 

No primeiro trimestre deste 
ano, apenas com 15 dias de decla-
ração de pandemia, a TAP já tinha 
perdido 400 milhões de euros. 

A desonestidade política tem 
longa história, e quem reverteu 
a decisão de 2015 da gradual saí-
da do Estado da TAP tem respon-
sabilidades maiores. 

A TAP foi usada como um dos 
galhardetes para oferecer ao 
PCP/BE, como as decisões de 
expulsar os privados na Lei de 
Bases da Saúde e a reversão nos 
STCP, como modo de ajudar a 
construir o ambiente que have-
ria de levar à "frente de esquer-
da" na Assembleia da República. 

Isto é, a decisão de retroceder 
o que estava certo no balanço 
de um desastre económico e 
financeiro de muitos anos foi 
desvalorizado por razões de polí-
tica de oportunidade ao serviço 
da sustentabilidadc do atual 
Governo. 

Não valeu nada, à época, o pas-
sado e o passivo acumulados, 
não valeu nada o relatório do 
Tribunal de Contas, já anteven-
do erros na decisão. 

A TAP não é vítima nenhuma 
de fatores externos, como a covid-
19, é vítima da cobardia e irres-
ponsabilidade política que cam-
peiam no nosso país. 

Uma monstruosa desonestida-
de, uma imoralidade, um despre-
zo de alguns portugueses no 
Governo por todo um povo mumi-
ficado politicamente. 

jurista 
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CONVERSA CAPITAL 

NAZARÉ DA COSTA CABRAL 

Novo retificativo? 
"Hipótese não 
está afastada" 
Ainda é cedo para saber, mas Nazaré da Costa Cabral não afasta a hipótese 
de um novo orçamento retificativo este ano, caso a recessão seja pior do que 
a prevista pelo Governo. E aponta o dedo ao excesso de otimismo do Executivo. 

SUSANA PAULA 

susanapaula®negocios.pt 
ROSÁRIO LIRA, ANTENA 1 
MARILINE ALVES 
Fotografia 

A
líder do Conselho 
das Finanças Pú-
blicas (CM') admi-
te que possa vir a 
ser necessário um 

novo Orçamento retificativo, caso 
a pandemia evolua de forma mais 
severa e prejudique ainda mais a 
economia. Nazaré da Costa Ca-
bral critica o otimismo do Gover-
no e lembra que, mesmo em situa-
ção de incerteza, a transparência 
não pode ser descu rada. 

O CFP diz que o Orçamento 
suplementar é demasiado 
otimista. Porquê? 
No Orçamento suplementar 

existem riscos descendentes e um 
deles está relacionado com o ce-
nário macro. A projeção do Gover-
no, que aponta para uma recessão 
económica de 6,9%, está no limi-
te superior das principais proje-

  

ções que têm sido feitas, inclusive 
as do CFP. Depois notámos, no 
consumo privado, uma subesti-
mação importante face às proje-
ções da maior parte dos organis-
mos. Juntamente com a taxa de 
desemprego, que está afastada em 
dois pontos percentuais de outras 
projeçõeS mais recentes. Tudoisso 
pode concorrer para que a queda 
da receita fiscal seja ainda mais 
pronunciada. 

A diferença de projeções não 
cria uma imagem de pouco 
crédito? 
Obviamente, estamos num 

contexto de incerteza, mas apesar 
da situação excecional que vive-
mos, os princípios fundamentais 
não podem ser postergados. É 
fundamental num contexto de in-
certeza haver instrumentos de 
transparência, porque ancora a 
pouca previsibil idade que existe. 

Este excesso de otimismo e 
de falta de transparência fe-
rem o Orçamento de morte? 
N (") s 11;,"io sabemos como é qt te 

vai ser a evol tição das finanças pó-

  

blicas e da economia, dado o con-
texto de grande incerteza quanto 
à evolução da pandemia. Eu não 
diria que está ferido de morte. 
Agora, de facto, há pelo menos um 
aspeto que nós-sabemos:- ao con-
trário do que se esperava no início, 
em que havia a esperança de que 
a recuperação económica fosse rá-
pida, hoje parece claro que não 
será bem assim. E isto acontece 
quer do ponto de vista económi-
co, quer do ponto de vista orça-
mental. A deterioração do saldo 
orçamental é muito devida ao ce-
nário macro. Dos 13 mil milhões 
entre o ligeiro excedente do Orça-
mento inicial... 

Que era de 515 milhões... 
...e passou para 12.579 mi-

lhões. Dois terços desta diferença 
de 13 mil milhões são explicados 
pela deterioração do cenário ma-
cro, em especial pela ação dos es-
tabilizadores automáticos. 

Subsídios de desemprego. 
Mas sobretudo pela ação que 

é induzida no comportamen to da 
receita fiscal e contributiva: Te-
mos uma perda assinalável de re-
ceita de IVA, IRC e nas contribui-
ções para a Segurança Social. Por-
que reagem de forma muito sen-
sível ao ciclo económico. 

Portanto, só 25% da derra-

 

pagem corresponde às medi-

 

das de apoio à covid-19. 
Estimamos que estejam em 

3.400 milhões de euros, 1,7% do 
PIB. Obviamente, este impacto 
acaba por ser menos expressivo do 
que a própria deterioração do ce-
nário macro. 

Isso significa que o Governo 
podia ir mais longe? 
Nós temos restrições. Esse é 

aliás um aspeto que condiciona a 
nossa capacidade de resposta, 
mesmo em comparação com ou-
tras economias. O nosso ponto de 
partida, dada a dívida pública ele-
vada, é menos favorável. 

O Governo já esgotou a mar-

 

gem até essas restrições? 
Não sei. Neste momento, tudo 

depende da dinâmica económica. 
Vamos ver como é que a evolução 
da cobrança fiscal e contributiva 
evolúi até ao-final do ano, porque 
aí teremos também uma diferen-
te apreciação da situação. E, de-
pois, obviamente há urna incógni-
ta, queé a questão europeia. Eu es-
tou certa de que, quer no curto, 
quer no médio prazo, a capacida-
de de as nossas finanças públicas 
recuperarem deste choque brutal 
está muito dependente da recupe-
ração económica. Esse-é o grande 
fator que está a condicionar, quer 
o saldo, quer a dívida. 

Que impacto nas contas pú-
blicas teria uma contração 
mais severa, de 11%, como 
espera o CFP? 
O CFP fez este exercício ago-

ra e vamos atualizar em setembro 
as. nossas projeções, de acordo 
com a evolução verificada. 

Este orçamento acomoda um 
contração mais severa? 
Há aqui de facto uma perspe-

tiva de subesti mação da queda do 
produto e de certas componentes 
do produto que podem compro-
meter a cobrança de receita fiscal. 

E levar a um novo retificativo? 
Não lhe posso responder. Essa 

é uma hipótese que existe em ter-

  

mos teóricos, legais. Temos tido 
anos em que foi preciso fazer mais 
do que um Orçamento retificati-
vo, portanto, essa hipótese não 
está afastada. Mas neste momen-
to não a estamos a equacionar. 

Que contração económica 
adicional é acomodada pelo 
atual Orçamento retificativo? 
Se a contração económica for 

maior e, portanto, se a queda da 
receita for ainda mais expressiva, 
das duas urna: ou a receita existen-
te é suficiente para acomodar essa 
despesa; ou se for necessário au-
mentar a despesa para lá do que 
efetivamente está previsto neste 
Orçamento agora aprovado, ob-
viamente terá de ser feito um 
[novo] orçamento suplementar. 
Mas isso depende do comporta-
mento da receita e da despesa pú-
blicas em função da evolução da 
pandemia e da  economia.. 

"Mesmo com incerteza, os 
princípios fundamentais 
não podem ser postergados." 

"Ao contrário do que se 
esperava, uma retorna 
rápida, hoje sabemos que 
não será bem assim." 
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Da investigação 
para o palco 
do CFP 

Quando tomou posse como presi-

dente do Conselho das Finanças Pú-

blicas (CFP) em março de 2019, Na-

zaré da Costa Cabral deixou o reca-

to da investigação académica para 

um dos cargos com maior visibilida-

de na área das Finanças Públicas em 

Portugal. Com uma formação de 

base em Direito, à qual depois so-

mou a Economia, Nazaré da Costa 

Cabral assessorou vários governos 

(na maioria das vezes socialistas, 

mas também no Governo de Pedro 

Passos Coelho) e é uma perita em 

Segurança Social, tendo trabalhado 
na. Lei de Bases da Segurança Social 
de 2000 e 2007. Em 2014 foi escolhi-

da pela então ministra Maria Luís Al-

buquerque para o grupo de trabalho 

de revisão da lei de Enquadramen-

to Orçamental. A presidente do CFP 
assumiu o mandato por sete anos e 

defende que o papel da entidade que 

controla as contas públicas é o de 

"zelar pelo cumprimento das regras 

orçamentais" e o de contribuir para 
"uma maior transparência, respon-

sabilidade e solidez" das institui-
ções democráticas. 

Linhas de crédito "podem implicar 
encargos elevados para o Estado" 

O Novo Banco continua a preocu-
par o CFP, principalmente se no 
próximo ano se avançar com uma 
injeção que esgote o limite máxi-
mo de financiamento ao Fundo de 
Resolução. Mas além disso, Na-
zaré da Costa Cabral lembra que 
a banca é um setor que está "mui-
to exposto" à pandemia. E alerta 
para o impacto que as garantias de 
Estado, dadas sobretudo nas li-
nhas de crédito mas também nas 
moratórias legais, podem vir a ter 
nas contas públicas. 

De que forma é que o CFP 
analisa o impacto financeiro 
do Novo Banco, que está a ir 

além do esperado inicial-
mente ? 
As injeções de capital feitas 

para o Fundo de Resolução,sob a 
forma de empréstimos, têm tido 
impacto direto no saldo orçamen-
tal. Nós não sabemos se se vai con-
firmar no próximo ano o esgota-
mento do que falta até completar 
os tais 3,89 mil milhões de euros, 
valor previsto como limite para fi-
nanciamento do Fundo de Reso-
lução. Obviamente que temos 
aqui mais um fator de preocupa-
ção. Temos de ver como é que a si-
tuação do setor financeiro, no seu 
todo, evolui. É um setor que tam-
bém está muito exposto à pumde-

  

mia. O setor bancário tem sido en-
volvido na partilha de riscos. 

Haverá um momento em que 
os bancos vão olhar de for-
ma diferente para as mora-
tórias, para as linhas de cré-
dito, por exemplo. 
Os riscos [orçamentais] des-

cendentes não estão só no cenário 
macro, também estão nestas di-
mensões que em última análise 
podem vir a ter um impacto orça-
mental ou financeiro. Neste mo-
mento a sociedade criou mecanis-
mos de partilha de risco, mas tam-
bém foram criados mecanismos 
de partilha de risco públicos, com  

envolvimento do Estado. E a ver-
dade é que muitos dos mecanis-
mos de partilha de risco... 

... Vão terminar. 
Vão terminar e nós não sabe-

mos como é que vão terminar. Ao 
nível da cobrança da receita fiscal 
e contributiva que ficou por fazer, 
ternos de saber se as empresas te-
rão condições para pagar. Em re-
lação às moratórias [legais], é área 
que pode vir a ter um grande im-
pacto. Um dos riscos que assina-
lamos está, de facto, associado a 
um conjunto de responsabilida-
des contingentes, como o que 
pode ser classificado como dívida 
acessória e que está muito ligada 
a garantias que foram dadas pelo 
Estado no contexto dc créditos 
bancários, para além dos seguros 
que o Estado também assume 
agora no orçamento suplementar. 
Bastadizer que o lin lite para as li-

  

nhas dc crédito é na ordem de 13 
mil milhões. O limite para efeitos 
de autorização pelo Parlamento 
destas garantias dadas pelo Esta-
do subiu de forma muito expres-
siva: mais de 18 mil milhões de eu-
ros. Não quer dizer que seja todo 
esgotado, [mas] é um valor muito 
significativo, na ordem dos 20 mil 
milhões, que pode determinar as 
tais responsabilidades contingen-
tes. Isto é, para que, caso os deve-
dores principais não paguem, seja 
o Estado, enquanto garante, a pa-
gar. E, portanto, temos aqui o peso 
das responsabilidades contingew 
tes a surgir de forma muito signi-
ficativa neste orçamento suple-
mentar, e obviamente que... 

É uma dúvida no horizonte? 
...o Estado, assumindo-se 

como um garante de última estân-
cia, poderá de facto ter dc supor-
tar encargos elevados.■ 
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CONVERSA CAPITAL 

NAZARÉ DA COSTA CABRAL PRESIDENTE I.40 CFP 

"Neste contexto orçamental, não é 
positivo baixar IVA da eletricidade" 
A presidente do CFP duvida da nova contribuição da banca e alerta para 
a proximidade de exaustão fiscal. Ainda assim, considera que, dada a 
situação orçamental atual, baixar o IVA da luz seria pouco prudente. 

SUSANA PAULA 
susanapaula®negocios.pt 
ROSÁRIO LIRA, ANTENA 1 
MARILINE ALVES 
Fotografia 

N
azaré da Costa Cabral 
afirma que. quando o 
pior da pandemia 
passar, Portugal terá 

de voltar à mensagem de conten-
ção orçamental. A presidente do 
CEP tem dúvidas jurídicas quan-
to à nova contribuição de solida-
riedade da banca e alerta para a 
proximidade de uma situação de 
exaustão fiscal. Ainda assim avisa 
que, do ponto de vista das contas 
públicas, pode ser pouco pruden-
te reduzir() IVA da efetricidade. 

"Estas contribuições [como a da 
bancai parecem-me duvidosas 
do ponto de vista jurídico." 

"Vemos a proliferação  destes 
instrumentos quando  estamos 
próximos da exaustão  fiscal" 

De futuro, admite que seja 
necessário aumentar impos-
tos? 
Eu colocaria a preocupação 

mais do lado da despesa, que tem 
de ser gerida de forma prudente. 
Quando o pior desta crise estiver 
ultrapassado, devemos passar a 
mensagem de que estamos a re-
gressar a uma trajetória de con-
tenção. Se vai haver necessidades 
adicionais de novos impostos ou 
não depende da dinâmica econó-
mica e eu não queria estar a ante-
cipar medidas de política lima hi-
pótese que já foi avançada no con-
texto da discussão europeia é a 
criação de impostos extraordiná-
rios, como se estivéssemos numa 
situação &guerra. Esta proposta 
não me chocaria: para situações 
de emergência respostas deemer-
gência... 

Transitória? 
Obviamente. Desde que defi-

nida corri características transitó-
rias, ten4porárias. 1 .)epelideixto da 
base de incidência objetiva,subje-
tiva e daquilo que é expectável de  

se vem fazendo no quadro euro-
peu de termos novos impostos 
para financiar as novas despesas 
europeias e aí creio que a econo-
mia digital pode ser um caminho 
a seguir, nomeadamente para fi-
nanciamento destas medidas de 
recuperação que a União Euro-
peia está a equacionar. 

Medidas como a que foi im-
posta à banca, de um com-
plemento solidário, pode-
riam também ser alargadas 
a outros setores? 
Nos últimos ara )s, temos assis-

tido à proliferação (leste tipo de 
cont ribuições, que, aliás, posso di-

  

zer' que me parecem até duvido-
sas do ponto de vista da sua natu-
reza jurídica. Já ouvi vários fisca-
listas que consideram que esta 
contribuição de solidariedade é 
um verdadeiro imposto. Nem se-
quer é unia contribuição financei-
ra. E normalmente nós assistimos 
à proliferação deste tii)o de instru-
mentos quando estamos próxi-
mos de uma situação de exaustão 
fiscal. Isto é, quando o Estado já 
não consegue encontrar' outras 
fontes de receita e começa a usar 
estes instrumentos, que depois são 
muito duvidosos. Não sabemos 
bem se na sua base está um prin-
cípio& equivalência fiscal ou um 

cobrança da receita. Porque se é 
para estarmos a criar impostos 
que podem ter impactos econó-
micos negativos e depois não se 

espera grande coisa do ponto de 
vista da receita também não me 
parece que este seja o bom cami-
nho. I Iá unia outra discussão que 

Página 6



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 32,00 cm²

  Corte: 4 de 5ID: 87398353 06-07-2020

"Quando o pior tiver 
passado, devemos passar a 
mensagem de contenção." 

"Há reformas importantes 
ao nível da programação 
orçamental por fazer." 

"Agora é tempo 
de fazer trabalho 
de casa para 
a recuperação" 

princípio de capacidade contri-
butiva Eles não são claros quan-
to aos objetivos que se propõem. 
A consignação dessa receita a 

várias formas de despesa por ve-
zes também é duvidosa. Portan-
to, são instrumentos que aca-
bam por servir como soluções de 
último recurso quando o Esta-
do precisa de encontrar meios 
adicionais de financiamento. E 
às vezes os fins económicos - a 
internalização de custos, por 
exemplo, que estão subjacentes 
à sua criação - acabam por ser 
menos importantes. 

Estamos numa situação de 
• exaustão fiscal neste mo-
mento?. 
Não. Neste momento nós es-

tamos numa situação de retra-
ção da cobrança fiscalpor força 
da situação económica. 

Mas numa situação normal 
já estaríamos na exaustão? 
De facto, nos últimos anos 

temos assistido a um aumento 
da carga fiscal. \ )1.:1. lá um de-
bate que falta fazer no país: tião 
é só o valor do peso da receita fis-
cal e contributiva no produto 
que interessa avaliar, é saber que 
impostos é que lá estão. E como 
&que estes impostos, na i ntera-
ção uns com os outros, contri-
buem para os objetivos de uni 
Estado moderno e avançado. 
Quer do ponto de vista da pro-
moção do crescimento econó-
mico e da competitividade do 
país. mas também do ponto de 
vista da correção das desigual-
dades económicas, das injusti-
ças que eventualmente possam 
existir. Isso era um trabalho que 
era importante fazer. 

Haverá margem nos próxi-
mos anos para baixar im-
postos? Nomeadamente o  

IVA da eletricidade, que fi-
cou prometido para este 
ano? 
Temos que ver. Há várias 

questões que podem compro-
meter aquilo que eram objetivos 
não apenas do Governo. Cabe ao 
Governo fazer essa avaliação... 

Acharia prudente avançar 
com uma redução do IVA 
da eletricidade, com o im-
pacto orçamental que tem, 
neste momento? 
Com as exigências de despe-

sa pública, se não houver recu-
peração económica significati-
va, não me parece que fosse po-
sitivo do ponto de vista do seu 
impacto orçamental, das contas 
públicas. E só desse ponto de vis-
ta que gostaria de me pronun-
ciar. 

Vai ser necessário fazer 
uma redução da despesa 
pública e ao mesmo tempo 
temos um discurso de au-
mentos na função pública. 
Isto faz sentido para si? 
O grande desafio que tam-

bém nós aqui enfrentamos é de 
termos instrumentos de análise 
da despesa pública. 

E estamos já a falar do pró-
ximo ano. 
E mais até. l lá reformas im-

portantes no país que estão por 
fazer, na realização da despesa 
pública, ao nível da programa-
ção orçamental. É um desafio 
que levaria a uma gestão mais 
racional e mais collseop tente das 
políticas públicas. Neste mo-
mento, os instrumentos de ges-
tão orçamental e financeira que 
temos podem ser úteis do pon-
to de vista do controlo. Eu con-
sigo ter limites para a despesa, 
mas eu não tenho ferramentas 
orçamentais que me permitam 
executar políticas públie2s.ffi  

A presidente do CFP admite 
que os "sinais contraditórios" 
da pandemia estão a atrasar a 
recuperação económica, mas 
que essa deve ser a preocupa-
ção do Governo nesta fase. I )e-
pois. defende, é necessário 
passar a mensagem aos mer-
cados de responsabilidade or-
ça men tal, que garanta que a 
retoma será financiada a bai-
xos cuslos. 

Acha que será possível 
chegar ao cenário severo 
traçado pelo CFP, de urna 
recessão de 11%? 
Temos de esperar para ver 

como será o segundo semes-
tre. 1 lá fatores que me preocu-
pam:a evolução das encomen-
das - das exportações -, do con-
sumo privado e obviamente o 
turismo. Temos si na is contra-
ditórios da pandemia: as coi-
sas pareciam estar controla-
das, mas parece ter havido um 
passo atrás. São sinais preocu-
pan tes. Não podemos iniciar a 
trajetória de recuperação en-
quanto estes elementos, que 
são fundamentais para con-
fiança, não esi iverem reunidos. 

Surgem as maiores dúvi-
das sobre a recuperação 
económica, sobretudo 
quando há diferentes ce-
nários de recuperação. 
'l'emos um grande desafio 

pela frente, que não é só ime-

 

diato, mas também de longo 
prazo. Temos fragilidades es-

 

truturais na nossa economia. 

Vê uma oportunidade no 
orçamento suplementar? 
O programa de estabiliza-

ção falava dc várias fases: dc 
emergência, de estabilização e 
dc recuperação. Nós estamos 
ainda nas duas primeiras fases.  

Perante os indicadores 
que têm surgido já se vê 
alguma luz ao fundo do 
túnel? 
Eu não quero ser excessi-

vamente pessimista. À situa-
ção já de si é muito difícil, é 
muito complexa. A recupera-
ção económica é crucial, mes-
mo para as finanças públicas. 
E temos um processo de ges-
tão de expectativas, de mensa-
gens. que, tendo em conta a 
nossa dívida pública, temos de 
saber gerir. 

E não está a ser gerido 
como deve ser? 
Há mensagens que têm de 

ser passadas, de transparência 
e previsibil idade. Não estamos 
a antecipar que haja. para já, 
problemas nos mercados dc 
dívida. A situação está calma, 
muito-por força do BC E. (...) 
Nós temos aqui unia respon-
sabil idade nacional, não é só 
esperar que tudo dependa das 
instituições europeias. 

O programa de recupera-
ção já devia estar feito? 
Agora temos de começar 

o trabalho de casa. É couve-

 

Iiielitc seja ambicioso e, 
sobra udo. credível. Depois, 
do Ponto dc vista da gestão or-
ça men tal, Item de se dar] 
uma mensagem de prudência, 
de controlo. Temos de res-
ponder à emergência, mas 
[afirmar que] são medidas 
transitórias, que não pressio-
nam permanentemente as 
contas públicas. Estou con-
vencida de que se soubermos 
fazer unia gestão e inteligen-
te desta fase, conseguimos re-
gressar a esse círculo virtuo-
so, de baixos custos de finan-
ciamento, com recuperação 
económica.• 

Respostas 
rápidas 

FACULDADE DE 

DIREITO DE LISBOA 

Uma espécie de segunda casa. É 
alma mater, mas que por estar 
muitos anos dedicada à faculda-
de hoje tenho uma espécie de re-
lação, de uma grande ligação afe-
tiva, à faculdade de Direito. 

TEODORA CARDOSO 

É uma economista muito conhe-
cida do país e uma pessoa, ex-
traordinária porque além de ser 
uma pessoa independente do 
ponto de vista intelectual, ela 
tem uma vida independente. 
Uma vida em que de facto se afir-
mou pelas suas qualidades pro-
fissionais, num mundo aliás ha-
bitualmente masculino. 

SERVIÇO NACIONAL 

DE SAÚDE 

Uma necessidade e uma preocu-

 

pação. 

LAY-OFF 

Uma medida que eu espero que 
seja temporária. 

MÁRIO CENTENO 

Ex-ministro das Finanças e, se-
gundo cremos, indicado para ser 
opróximo Governador do Banco 
de Portugal. 

RACISMO 

Urna linha vermelha que não ad-

 

mito que se ultrapasse. 

RARIDADE 

Necessária, mas sabendo que ho-

 

mens e mulheres são diferentes. 

FAMiLIA 

Como mãe galinha que sou, so-
bretudo um desafio e uma preo-. 
cupação. 

AMIGOS 
Tenho poucos, mas bons. 

AMBIÇÃO 

Sobretudo de reconhecimento 
pela minha seriedade e pela mi-
nha capacidade enquanto acadé-
mica, investigadora. 

PORTUGAL 
O meu país e tenho uma grande 
crença no país. Acredito de fac-
to que podemos vir a ser um 
grande país. Tenho muita con-
fiança. 
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CONVERSA CAPITAL NAZARÉ DA COSTA CABRAL 

"Hipótese de novo 
retificativo não 
está afastada" 

A presidente 
do Conselho 
de Finanças 
Públicas avisa 
que, "neste 
contexto 
orçamental, 
não é positivo 
baixar o ivA". 
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75 

o 

O 

C7,1 

 

 

c 

 

OS e 

 

 

 

negocios.pt Segunda-feira, 6 de julho de 2020 Diário Ano XVI N.o 4278 € 2.50 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

 

 

  
 

 

PEDRO NUNO SÃ 
MINISTRO DAS INFRAESTRUTURAS 

44 
r 

• egado 
an na TA 

A cooperação entre as duas companhias aéreas 
é para manter. Administradores do Estado na TAP também. 

Humberto Pedrosa 
m empresário patriota" 

Negociação em Bruxelas "não tem 
de ser um filme de terror" 

 

  

4 4 8 

Avaliação do património 
rústico já está em marcha 
Autoridade Tributária e Instituto Superior de Agronomia estão a trabalhar num modelo de avaliação 
e já concluíram a primeira fase. Objetivo é ordenar o território através da política fiscal. ECONOMIA 14 e 15 

SÉRIE 5 DIAS 
BANCO DE PORTUGAL 

Como Centeno legislou 
oque Centeno vai regular 
EMPRESAS 18 e 19 

Benfica blinda cofres com 
nova emissão de obrigações 
MERCADOS 20 a 22 

Estado não vai pagar tão 
cedo um euro pela Efacec 
EMPRESAS 17 

Os apoios 
sociais que já 
existem e os 
que vêm com 
o Suplementar 
ECONOMIA 16 

investidor 
privado 

As plataformas 
online que 
estão a salvar 
os agricultores 
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Quem irá pagar isto? 

AINDA HÁ 
ESPERANÇA 

ANTÓNIO MOITA 
Jurista 

E já que vamos 
ser nós a ter 

de pagar isto, ao 
menos não nos 

enganem. 

N ão serei mais um a discutir a 
questão da intervenção na 
TAP, nem a nacionalização da 
Efaccc•. nem a anunciada nova 
necessidade de reforço do ca-
pital do Novo Banco, nem al-
gumas outras operações de 
menor relevo e exposição pú-
blica em que o Estado se vai en-
volvendo. Todas elas serão pro-
vavelmente bem - i ntencio na-
das e não teriam alternativa 
viável no curto prazo. Uma coi-
sa parece certa. Os empresá-
rios ligados a estes processos, 
normalmente tão intransigen-
tes quanto à sua liberdade de 
agir e tão críticos do papel do 
Estado na economia, acabam 
sempre por reagir positiva-
mente quando dele precisam 
para se libertarem de encargos 
ou financiar prejuízos. Estra-
nhas contradições estas... 

Outra coisa que parece cer-
ta é que, embora sob a capa de 
empréstimos, todo este dinhei-
ro será de recuperação. mais do 
que duvidosa. Alguém acredita 
que os 1.200 milhões de euros 
que agora vão entrar na TAP se-
rão devolvidos? O novo minis-: 
tro das Finanças, João Leão, 
anuncia que esta operação não 
vai integrar o perímetro das  

contas públicas à semelhança 
aliás do que acontece com mui-
tas ou iras empresas estatais. Pe-
rante esta afirmação que visa 
tranquilizar os contribuintes, a 
consequência não pode ser ou-
tra que não a de tornar eviden-
te que vamos a caminho de urna 
nova desgraça na economia por-
tuguesa. A pandem ia trará con-
sequências muito gravosas a 
quase todas as empresas portu-
guesas sejam elas privadas ou 
públicas. As privadas irão encer-
rar se não demonstrarem a sua 
viabilidade. As públicas por cá 
continuarão independente-
mente de serem viáveis ou não. 
A longa mão do Estado, e já ago-
ra os nossos impostos, lá esta-
rão para cobrir os prejuízos. 
Sempre em nome do interesse 
público. 

Ao longo dos próximos me-
ses iremos assistir ao encerra-
mento de muitas empresas. 
Naturalmente as de menor di-
mensão serão as primeiras por-
que menor é também a sua ca-
pacidade de resistir. O motor 
do desenvolvimento da econo-
mia portuguesa, as exportações 
e dentro destas o turismo, sw. 
freu um sério abalo e levará 
muito tempo a recuperar. Não  

existe nenhuma outra ativida-
de económica que possa corri-
gir rapidamente este efeito. 
Problemas nas empresas signi-
ficam a diminuição do PIB, o 
.aumento do desemprego, a re-
dução da liquidez e da capaci-
dade de realização de novos in-
vestimentos, o aumento do in-
cumprimento com fornecedo-
res e com credores. E não que-
ro acrescentar, para não come-
çar a chorar, a forte possibili-
dade de surgimento de graves 
problemas no sistema bancá-
rio. Uma crise económica des-
ta dimensão significará sempre 
para o Estado mais despesa e 
menos receita. 

Não valerá por isso a pena 
fazer de conta que não vai ser 
assim. Nem dar a ideia de que 
os apoios a fundo perdido da 
Europa resolverão por si só o 
problema. Ao nível do Estado 
vamos ter mais prejuízos nas 
empresas públicas que terão de 
ser cobertos, mais desemprego 
que tem de ser subsidiado, 
mais situações de miséria que 
terão de ser apoiadas, forte re-
dução das receitas fiscais a co-
meçar pela principal, o IVA, 
que sofrerá um rombo muito 
sério. A dívida pública, ao invés  

do que seria obrigatório, irá 
continuar a subir e sabe Deus 
a que preço. No Estado só se 
ouve falar em mais despesa. 
Funcionários públicos, muitos 
em casa cm descanso forçado, 
não sofreram qualquer dimi-
nuição de rendimento e conti-
nuam a exigir a melhoria das 
suas condições salariais. Na 
saúde, depois da fatalidade co-
vid-19, voltamos a perceber 
que a realidade afinal não mu-
dou assim tanto e que os servi-
ços continuam a ser ineficien-
tes, lentos e insuficientemente 
financiados. Os problemas são 
muitos e surgem de todo o 
lado. O otimismo irritante de 
António Costa servirá de mui-
to pouco nesta fase. A conta vai 
começar a chegar e alguém vai 
ter de a pagar. As saídas não são 
muitas. Ou -a despesa desce 
muito, o que já vimos ser im-
possível, ou a dívida continua-
rá a aumentar, o que também 
não parece que os financiado-
res aceitem, ou os impostos te-
rão de aumentar. Ultrapassar 
tudo isto depende do esforço 
dos portugueses que traba-
lham e do acerto das decisões 
de quem nos governa. E já que 
vamos ser nós a ter de pagar 
isto, ao menos não nos enga-
nem. ■ 

Coluna semanal à segunda-feira 
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ANTÓNIO 
MOITA 

"E já que vamos 
ser nós a ter 

de pagar isto, ao 
menos não nos 

enganem. " 

PA8iNA 28 
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PRIMEIRA LINHA O NEGÓCIO DA TAP 

PEDRO NUNO SANTOS MINISTRO DAS INFRAESTRUTUP . 

"Azul é legado de 
Neeleman na TAP" 
A cooperação entre a TAP e a companhia brasileira Azul vai manter-se após 
a saída de David Neeleman. Para Pedro Nuno Santos, esta ligação, a par 
das rotas para os Estados Unidos, são legados que o norte-americano deixa. 

ALEXANDRA MACHADO 

ANDRÉ VERÍSSIMO 

MARIA JOÃO BABO 

O
ministro das Infraes-
t ruturas espera queo 
acordo com David 
Neeleman seja assi-
nado esta semana e 

quer que contratos sejam públicos. 

Nos últimos meses falou vá-
rias vezes em nacionalização 
da TAP. Foi estratégia negociai 
ou esteve iminente? 
Provavelmente se a possibili-

dade de nacionalizar não fosse 
credível não tínhamos consegui-
do fechar o acordo. Estivemos per-
to. O decreto de nacionalização es-
tava preparado para ser aprovado 
em Conselho de Ministros. 

Porque é que demorou tanto 
tempo a chegar a acordo com 
David Neeleman que já tinha 
interesse em sair da TAP? 
Era num contexto diferente, 

primeiro através de um I PO [em 
bolsa] que não foi autorizado pelo 
Estado e mais recentemente tudo 
se encaminhava para um desfecho 
positivo com a Lufthansa. Com a 
pandemia esse negócio é frustra-
do. A saída de Neeleman teria de 
dar algumas garantias. 

Quando é que se deu a rutura 
com Neeleman? 
Não acho que tenha havido 

uma rotura definitiva. Houve al-
guns momentos da relação con-
nosco que não foram agradáveis. 

O pagamento de prémios? 
Os prémios foram um mo-

mento. Muito mais importante foi 
a forma como o processo foi con-

  

duzido. Eu, pelo menos, soube 
pela comunicação social. E depois 
em 2020, ainda antes da pande-
mia tive a oportunidade de falar 
com o CEO para tentar evitar o 
mesmo problema este ano, mas a 
verdade é que os prémios iam ser 
distribuídos na mesma. 

Quanto dinheiro é que o David 
Neeleman meteu efetivamen-
te na TAP desde 2015? 
Não estamos a falar do que foi 

metido desde o início. Não vamos 
negociar pagar o que se meteu 10 
anos antes, mas o que significa sair 
nesse momento. Nesta negocia-
ção não interessa 2015, mas hoje. 

Porque o acordo parassocial 
era desfavorável ao Estado... 
Tendo em conta o parassocial. 

Nós entrámos num processo nego-
ciai que teve como objetivo fazer a 
injeção e ao mesmo tempo evitar a 
litigância fuhira sobre as matérias 
onde não queríamos ceder: direi-
tos de saída e obrigações da Azul. 

Como é que se chega aos 55 
milhões que vai receber? 
É um processo negociai. As 

prestações acessórias têm um va-
lor de 224 milhões de euros. As 
obrigações da Azul tinham um con-

  

junto de condições que poderiam 
ser invocadas para um reembolso 
antecipado. Chegaram a sê-lo pela 
Azul numa carta que recebemos 
durante o processo de negociação. 
Os direitos de saída são as presta-
ções acessórias de 224 milhões, 
mais o preço da companhia, mais 
20% vezes o preço da companhia. 
Ao dia de hoje o preço da compa-
nhia é abaixo de zero. Ficamos com 
Os 224 milhões de euros. 

David Neeleman meteu efeti-
vamente dinheiro na TAP? 
Houve notícias que ele tinha 
conseguido renegociar oscon-
tratos com a Airbus... 
Meteu. Isso já não sei porque 

uma operação dessas é ilegal. O 
que posso dizer é que o dinheiro 
entrou na TAP. David Neeleman 
foi questionado sobre isso [dos 
aviões] e já disse que era falso. 

Dos 224 milhões de suprimen-
tos que foram metidos pelos 
acionistas neste período, Da-
vid Neeleman abdica deles? 
Passam para o Estado? 
Os 55 milhões de euros evitam 

litígios futuros, mas compram vá-
rias coisas: direitos de voto, passa-
mos a ter 72,5%, direitos econó-
micos que ficam alinhados com os  

direitos de voto, e os tais direitos 
de saída, onde se materializam es-
sas prestações acessórias, que fi-
cam na empresa para limpar ba-
lanço e serão consumidas com 
prejuízos passados. 

Neeleman perde dinheiro na 
TAP? 
Claro. David Neeleman esta-

va numa negociação que aparen-
temente estava quase concluída 
[com Lufthansa] eia fazerem en-
caixe que não tem comparação. 

Muito maior que este valor? 
Claro. A avaliação que o com-

prador fez da TAP não tem nada a 
ver com o que estamos a falar. 

Este foi um bom negócio para 
o Estado? 
Não é bom negócio para nin-

guém. Nós ficamos com 72,5%de 
uma empresa que caiu muito. Não 
vale nada. Porque é que pagamos? 
Porque há um conjunto de direi-
tos e de cláusulas que teriam de 
ser disputadas. 

A Azul tem contrapartidas por 
ter abdicado do direito de con-
versão das obrigações? 
Não.AAzul é uma companhia 

aérea muito importante para a 
TAP e a TAP para a Azul. Esta 
cooperação é para manter. Ambas 
ganham em conjunto e o cresci-
mento de uma depende da outra. 
Respeitaremos a Azul como qual-
quer credor comum e em nenhum 
momento seráprejudicada. Faze-
mos com gosto, porque não exis-
te nenhum problema entre a TAP 
e a Azul. E, para fazermos justiça, 
esse é um legado que David Nee-
leman deixa à TAP. 

Há outros legadps positivos? 
Hoje a TAP tem ligações com 

os EUA e David Neeleman foi de-

 

terminante. A cooperação entre 
TAP e Azul, as ligações entre Por-
tugal e os:EUA são duas das maio-
res mais-valias que Neeleman dei-
xou parco futuro da TAP. 

Vai divulgar estes contratos e 
acordos na íntegra para que 
não haja contratos secretos? 
Acho que temos esse dever. A 

não ser que haja algum impedi-
mento legal. Pordefeito asnegocia-
ções que o Estado faz com privados 
devem sr do conhecimento públi-
co. Não me passa pela cabeça estar 
a omitir nadado que tenha feito. 

O que falta mesmo para fe-
char o acordo com David Nee-
leman e a Azul? 
Formalismos. Genericamen-

 

te, societários. 

Pode acontecer esta semana? 
Espero bem que sim.  ■ 

"Neeleman estava numa 
negociação e ia fazer um 
encaixe sem comparação 
[com estes 55 milhões]." 

"Não me passa pela cabeça 
estar a omitir nada 
do que tenha feito." 
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O ministro 
que defende que 
o povo mande 

Sem meias palavras ou papas na lín-
gua, Pedro Nuno Santos não poupou 
nos últimos meses críticas à gestão da 
TAP e ao seu CEO. O economista, que 
nasceu em São João da Madeira em 

1977, tem sido criticado pelo seu esti-
lo de comunicação, mas juntamente 
com o novo ministro das Finanças, 
João Leão, fechou quinta-feira o acor-
do com David Neeleman e a Azul que 
permitirá ao Estado injetar 1.200 mi-
lhões de euros na TAP. Pedro Nuno 
Santos foi secretário-geral da Juven-
tude Socialista e presidente da Fede-
ração de Aveiro do PS. Antes de assu-
mira pastadas Infraestruturas foi se-
cretário de Estado dos Assuntos Par-
lamentares, assegurando a interliga-
ção entre o Governo de António Costa 
e os partidos que apoiaram a "gerin-
gonça". Assumiu em fevereiro de 2019 
.a pastadas infraestruturas, onde tu-
tela também a CP e a lnfraestruturas 
de Portugal. Gosta de salientar que é 
de esquerda e defendeu, no diferen-
do na transportadora aérea, que se é 
o povo português que paga é ele que 
deve mandar. É dado como potencial 
sucessor de António Costa. 

"Humberto Pedrosa foi 
um empresário patriota" 

O dono do grupo Barraqueiro fica 
com 22,5% da TAP e assinará 
com o Estado um parassocial. 
Com a reestruturação decidirá se 
acompanha, e em que medida, a 
capi tal ização da companhia aérea. 

O Estado quis que Humberto 
Pedrosa se mantivesse na 
TAP. É possível que ele venha 
a deter mais do que os 22,5%? 
David Neeleman nunca este-

ve disponível para aceitar as con-
dições que o Estado exigia e Hum-
berto Pedrosa esteve disponível 
desde a primeira hora. Se David 
Neeleman tivesse a mesma posi-

  

ção que Humberto Pedrosa des-
de o início, não ficávamos com 
72,5%. Humberto Pedrosa foi, em 
todo este processo - e digo isto à 
vontade porque sou um ministro 
à esquerda -, um empresário pa-
triota. Percebeu o que estava em 
causa e não exigiu nenhum encai-
xe financeiro. Estou a dizer isto 
com o à vontade de quem, com o 
ministro das Finanças, fechou um 
acordo com Humberto Pedrosa, 
que não está ainda escrito, mas sa-
bemos que a palavra de Humber-
to Pedrosa é muito importante. 

Não exigiu nenhumas condi-

  

ções? 
Não. Humberto Pedrosa quer 

ter um papel no futuro da TAP. 
Não esteve aqui em causa darmos 
nenhuma garantia especial ou fa-
zermos um pagamento. Humber-
to Pedrosa fica por gosto pela 
TAP, porque entendeu que era 
importante para o Estado portu-
guês e para a própria TAP e por-
que para nós também era impor-
tante termos um parceiro privado. 
Nomeadamente um parceiro pri-
vado com quem consigamos tra-
balhar bem. No futuro teremos de 
apresentar um plano de reestru-
turação a Bruxelas que será traba-

  

lhado com Humberto Pedrosa. 
Quando, no quadro desse plano de 
reestruturação, o Estado for cha-
mado a capitalizar a TAP Hum-
berto Pedrosa terá também essa 
oportunidade. Essa é uma avalia-
ção que só ele poderá fazer na al-
tura, se tem interesse ou não de 
acompanhar o Estado e em que 
medida. Essa é uma opção que 
não lhe está barrada e nós tería-
mos todo o interesse que ele nos 
acompanhasse. 

Não podia ter sido ele, nesta 
altura, a comprar a participa-
ção de David Neeleman na 
Atlantic Gateway e ficar com 
os 45%? 
Para nós foi muito importan-

te que ele não tivesse querido sair, 
que tivesse aceite as nossas condi-
ções e que não tenha pedido nada 
em troca. Não é só o Estado que 
lhe tem de estar reconhecido, de-

  

vemos estar todos reconhecidos. 
Ainda que muitas vezes à esquer-
da não se valorize isso. O interes-
se pessoal dele é cooperar com a 
TAP e com o Estado. Queremos 
continuara contar com ele. 

Ele fica com que poderes na 
TAP? 
Neste momento tem 22,5% na 

TAP e nós teremos ainda de nego-
ciar com ele um acordo parassocial. 

Quantos elementos vai poder 
indicar para o conselho de ad-
ministração? 
Não posso dar essa resposta 

neste momento. 

Vai estar no parassocial? 
Sim, essas matérias são nego-

ciadas em sede de parassocial. Te-
remos de fazer esse trabalho com 
ele, mas estamos a falar de um 
acionista relevante com 22,5%. ■ 
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PRIMEIRA LINHA O NEGÓCIO DA TAP 

PEDRO NANO SANTOS MINISTRO DAS INFR ESTRUTURAS 

Negociação em Bruxelas será "dura" 
mas "não tem de ser filme de terror" 
O plano de reestruturação vai ser difícil. Pedro Nuno Santos admite mesmo que possa 
ser doloroso. Mas ainda vão decorrer as negociações com a Comissão Europeia e, por 
isso, recusa avançar já com projeções para a diminuição de rotas e de pessoal. 

Bruno Colaco 

ALEXANDRA MACHADO 
ANDRÉ VERÍSSIMO 

MARIA JOÃO BABO 

A
reestruturação da 
'I AP vai seca doer, ad-
mite Pedro Nuno 
Santos, que revela que 

será contratada uma consultora 
para ajudar no plano que tem de 
ser negociado com Bruxelas. Para 
já, há que concluir o acordo com 
os privados, que o ministro das In-
fraestruturas espera estar pordias. 

Quando é que o dinheiro co-
meça a chegar à TAP? Sem o 
acordo com os privados con-
cluído não acontece. 
Precisamos de fechar isso com 

rapidez. Logo que estiver tudo as-
sinado, faremos a intervenção. 

Até quando é que a TAP con-
segue funcionar e pagar con-
tas sem entrar o dinheiro? 
Como a TAP é uma empresa 

com credores eu não posso dizer 
isso. Mas não haverá ruturas. Não 
vamos deixar isso acontecer. 

E quando é que se esgotam os 
1.200 milhões? 
São 946 milhões atédw.embro 

e temos um buirei-  até fevereiro. 

Quanto é que será convertido 
em capital? 
Isso decorrerá do plano de rees-

truturação a apresentarem Bruxe-
las que terá uma parte operacional 
- rotas, aviões, trabalhadores - e 
uma financeira. Não sabemos hoje 
quanto dos 1.200 milhões terá de 
serconvertido. Isso é uma negocia, 
ção que terá de ser feita com a Co-
missão Europeia. A empresa tem 
de ficar equilibrada e capitalizada. 
Não tem sentido fazermos uma  

reestruturação - e nem isso é pos-
sível - e ainda ficar com capitais 
próprios negativos. Aliás, se o pla-
no de reestruturação não for acei-
te, a empresa corre o risco de ser li-
quidada. Isto é uma coisa séria. 

Fizeram as contas à liquidação? 
Não, porque não foi essa a op-

ção. O cenário da nacionalização 
coda insolvência foram avaliados. 

Quanto é que custaria cada 
um desses cenários? 
Não sei se podemos atribuir 

números. Esse trabalho foi-nos 
apresentado pelos consultores e 
nós, em função dos riscos de cada  

um, optámos pela nacionalização. 
Mas até o desaparecimento da 
'I AP teria custos para o Estado, 
para o país, para os contribuintes. 

Não consegue dar uma ordem 
de grandeza? 
Não consigo. Muito dinheiro. 

Muito dinheiro. Mais os custos e 
o prejuízo que o país enfrentaria 

w deixar de ter a TAP 

Os valores que apresenta de 
peso da TAP são cortados ago-
ra para metade. 
Isso é se partir do pressuposto 

que a reestruturação é um corte de 
50%.  

Qual é a sua expectativa para 
uma reestruturação que Bru-
xelas aceite? 
Não faz sentido estar aqui a  

dizer qual é a expectativa, quan-
do ainda vamos começar a traba-
lhar. Ternos de encontrar o equi-
líbrio entre a reestruturação que 

"Se o plano de reestruturação 
não for aceite, a empresa 
corre o risco de ser liquidada. 
Isto é uma coisa séria." 

"Nós não queremos  que 
a TAP perca dinheiro" 
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.1~1 .245, 

• 

Lufthansa aceitaria posição 
minoritária na TAP? 
"Sim, até porque sei que sim" 

garanta condições de viabilida-
de à empresa e uma determina-
da dimensão que não retire ca-
pacidade de dar à economia 
aquilo que achamos que pode 
dar. Este equilíbrio não.é fácil e 
vamos ter de o encontrar em ne-
gociação com a Comissão Eu-
ropeia que será inevitavelmen-
te uma negociação dura. Não 
tem é de ser o filme de terror 
que alguns dizem. 

Não vai haver rotas que per-
cam dinheiro? 
Não cabe ao membro do Go-

verno gerir a empresa pública, 
atas cabe ao acionista Estado 
contratualizar com a gestão um 
conjunto de objetivos, como 
coesão territorial, ligação às co-
munidades, a países e territórios 
com quem temos ligações histó-
ricas, a mercados com que po-
demos ter ligações económicas, 
comerciais, industriais e turísti-
cas. Apartir desses objetivos es-
tratégicos mínimos queremos é 
que a gestão faça aquilo que deve 
fazer para que a empresa não 
seja rui peso. 

Sem rotas não rentáveis? 
Não sei se tem de ser não 

rentáveis. Nós não queremos 
que a TAP perca dinheiro. Em-
bora a história da TAP seja es-
magadoramente de prejuízo. 

Nem sempre foi a compa-
nhia aérea a culpa dos pre-
juízos. 
Não. O que temos é uni peso 

na TAP SGPS lá pendurado e de 
difícil resolução que é a manu-
tenção Brasil. 

É para vender? 
Terá de se avaliar COM a nova 

gestão. A manutenção do Brasil 
entretanto deixou de ser um 
peso, e neste momento não é um 
problema. É também um lega-
do que nos deixam. Mas a dívi-
da acumulada está lá toda, e não 
é pequena. 

A reestruturação pode obri-
gar a TAP a prescindir de ro-
tas e perder slots nos aero-
portos portugueses? 
Os slots nos aeroportos é 

um ponto crítico, mas é o mo-
mento a partir do qual o minis-
tro tem de perceber qual é o seu 
lugar e qual é o lugar de uma 
gestão profissional. Acho que 
temos de nos habituar a relacio-
narmo-nos de forma diferente  

com as empresas públicas. Não 
pode ser um ministro a gerir 
slots em aeroportos. 

A contratualização vai as-
segurar que as rotas do 
Porto se mantêm e com 
isso a Associação Comercial 
não avançará com a ação 
principal? 
Nesses objetivos está a coe-

são territorial mas não vai ser o 
Governo, nem o ministro, a di-
zer que TAP vai viajar para ali 
ou acolá. Esse trabalho tem de 
ser para a gestão. Mas é funda-
mental que o Porto e a região 
Norte sejam respeitados. O 
Porto e o Norte são fundamen-
tais para o país e a TAP tem de 
os olhar como uma oportuni-
dade de negócio e não como um 
problema. 

É difícil o equilíbrio entre 
coesão territorial e rentabi-
lidade? 
Entramos num terreno de 

gelo fino. Em tese as rotas que 
não sejam viáveis não fazem 
sentido, agora tem de entrar um 
conjunto de outros elementos 
nas decisões da TAP. Não posso 
entrar em teoria de rotas. O Por-
to não pode é estar fora da equa-
ção da TAP. isso é impensável. 

Relativamente à reestrutu-

 

ração tem dito que não há 
inevitabilidades, mas have-

 

rá reduções de rotas, frota e 
pessoal. Algumas compa-

 

nhias estão a anunciar redu-

 

ções na casa dos 25%-30%. 
E isso que podemos esperar? 
Um trabalho desses tem de 

ser feito com muito cuidado, 
não faz sentido estarmos a lan-
çar números. Temos assistido a 
números impressionantes por 
parte de grandes companhias 
aéreas, com percentagens gran-
des de aviões devolvidos, de tra-
balhadores que rescindem ou 
são despedidos. Estamos a 
acompanhar essas notícias com 
preocupação, porque são tam-
bém antevisões não é do que 
pode acontecer na TAP, mas do 
que está a acontecer na aviação 
europeia e mundial, mas não 
posso estar a lançar números 
sem ter certezas. 

Usou já a palavra desafian-
te, mas está a contar que o 
plano seja doloroso, não é? 
Claro. ■ 

Pedro Nuno Santos assume que, 
por ele, o Estado nunca devia dei-
xar de ter uma posição majoritá-
ria na TAP. Mas não deixa cair a 
eventualidade de a Lufthansa, 
quando puder, entrar no capital 
da transportadora nacional. 

O plano de reestruturação in-
cluirá alguma cláusula de saí-
da futura do Estado ou a re-
dução da participação? 
Não sei se isso tem d e estar ou 

não. Não é neste momen to a ques-
tão tUndamental para nós, sendo 
certo que nós achamos que, no 
mercado da aviação hoje, é difícil 
uma companhia aérea sobreviver 
sozinha. Isso também vai ter que 
entrar na nossaequação sobre o 
futuro da TAP. Aí já não é uma 
questão meramente ideológica, 
mas também pragmática. Hoje 
conseguimos perceber que, no 
quadro da aviação, as parcerias, 
assumam elas as fornias que as-
sumirem, são importantes para as 
companhias de aviação sobrevi-
verem e vingarem no mercado ai-
fomente concorrencial da aviação. 
Mais do que isto não vou dizer. 

A prazo, podendo entrar uma 
companhia aérea na TAP, ad-

 

mite ficar com menos de 
50%? Venderia a maioria? 
Eu não. Não podemos voltar 

a correr o risco de passar pela in-
segurança que passámos nos últi-
mos anos. A TAP é demasiado im-
portante para o país e nós vamos 
percebendo que a única forma de 
não perdermos alguns ativos é os 
portugueses estarem lá, e que, se 
não der de outra maneira, está o 
Estado. Vem-me à cabeça a Cim-
por mas podia dizer outras.  

Acha que uma companhia 
como a Lufthansa entraria na 
TAP para minoritária? 
Sim. Até porque sei que sim. 

Porque o Governo não esteve ape-
nas a assistir de longe às negocia-
ções que foram sendo tidas entre 
oacionista privado e a Lufthansa. 

Entrar minoritária no capital? 
Não quem dizer mais nada so-

bre o negócio que não estava a ser 
tido connosco.A Lutihansa é uma 
grande companhia aérea, das 
maiores do mundo, e tem um ne-
gócio facilmente complementar 
com o da TAP. Nós somos fortís-
simos no Atlântico Sul e isso é um 
ativo muito relevante. Perder o 
controlo da TAP, na minha opi-
nião, não. Termos parceiros im-
portantes que conheçam e perce-
bam do negócio já é outra discus-
são. Mas essa é uma questão que 
não se coloca neste momento. No 
caso da Lufthansa em particular 
nem pode enquanto não devolver  

oauxílio do Estado. 

O plano de reestruturação da 
TAP pode dar o tempo neces-
sário para que Lufthansa se li-
berte do Estado alemão? 
Um ministro não fica à espera 

de coisa nenhuma. Eles estão a 
tratar da vida deles. nós estamos 
a tratar da nossa. 

Tem consciência do risco 
político da reestruturação? 
Claro que tenho. Um proces-

so destes é dificil, mexe com a vida 
das pessoase nós temosde ter res-
peito por elas, ao mesmo tempo 
que temosque ter respeitopela ca-
pacidade financeira de todo um 
país, que é quem vai suportara in-
tervenção pública. Vamos proce-
dera uma reestruturação da TAP 
que a temdedeixarviável. Isso tem 
consequências?Tem. Consequên-
cias que não são boas. 

Para uma pessoa que tem 
ambições políticas, como 
supostamente tem, até 
eventualmente de liderar o 
PS, não é um risco... 
Não vou confirmar isso. Não 

sei o que vai ser ir meu futuro po-
lítico. O que sei é que quero ser 
verdadeiro e honesto e não fugir• 
àquilo que é preciso ser feito. Te-
nho consciência de que vai ser di-
fícil? Tenho. Tenho consciência 
de que pode, de alguma maneira, 
prejudicar? Tenho. Mas mesmo 
assim faz?É a minha obrigação.e 

"A Lufthansa tem um negócio 
complementar com o da TAP." 

"É difícil uma companhia 
aérea sobreviver sozinha." 

"Eu não [venderia a maioria]." 
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Bruno Colaço 

PRIMEIRA LINHA O NEGÓCIO DA TAP 

PEDRO NUNO SANTOS 

"Administradores do 
Estado vão manter-se" 

"TAP estava 
a crescer 
demasiado 
rápido" 

David Pedrosa vai manter-se na comissão executiva da TAP, mas David 
Neeleman sairá do conselho de administração. Os seis administradores 
indicados pelo Estado continuam pelo menos até ao final do mandato. 

ALEXANDRA MACHADO 

ANDRÉ VERÍSSIMO 

MARIA JOÃO BABO 

p
edro Nuno Santos diz 
que Antonoaldo Neves, 
CEO da transportadora, 
sairá sem indemnização. 

Disse que o CEO da TAP, An-
tonoaldo Neves, sai de ime-
diato. Quando? 
Quis que ficasse claro quinta-

-feira que o atual CEO vai sair, 
mas isso não pode ser assim. Não 
tenho nenhuma carta de demis-
são. Embora isso significasse me-
nos custos para o Estado. 

Quanto é que será pago de in-
demnização para ele sair? 
Não há nenhuma indemniza-

ção, nem paraquedas dourado. 

Há os salários vincendos... 
Sim, mas isso é a legislação que 

protege qualquer trabalhador. 

Neste momento é mais um 
custo... 
Evidente. 

Quando é que vai tomar a de-
cisão de o substituir? 
Só faz sentido haver urna 

substituição quando tivermos al-
guém para assumir as funções. 

Já sabe quem será? 
Temos ideias. É interino.Ain-

 

da não falei com ele. 

Já escolheu o "head hunter" 
para contratar o CEO profis-
sional? 
Também temos ideias. Faz 

sentido que seja uma empresa in-
ternacional que conheça o país 
porque se tivermos dificuldade  

no mercado português e tivermos 
de olhar para o mercado interna-
cional perceba o que é Portugal. 

Está preparado para defen-

 

der um ordenado alto para 
esse gestor e com prémios? 
Precisamos de urna TAP bem 

gerida, para isso temos de encon-
trar os melhores, e para isso te-
mos de pagar o que o mercado 
paga. Temos de ter gente qualifi-
cada que perceba do negócio. 

E quando entrará esse gestor 
profissional? 
Espero que em poucos meses. 

Temos de nos relacionar de for-
ma diferente com as empresas 
públicas. A cultura entre gover-
nantes e empresas públicas de-
gradou a forma como os portu-
gueses olham para essa relação. 

Diz isso mas ainda na sema-
na passada nomeou o seu an-
tigo chefe de gabinete para 
presidente do Porto de Lei-
xões, empresa que tem três 
elementos ligados do PS? 
É verdade, mas o presidente 

do Porto de Leixões era o vice 
presidente que não fui eu que no-
meei. É verdade que foram no-
meados peloPS. Acho que temos 
de fazer, por sistema, o que vamos 
fazer com a TAP. 

O novo CEO vai ter de execu-
tar um plano de reestrutura-
ção que não elaborou... 
Não podemos começar o pla-

no de reestruturação daqui a três 
meses se for esse o tempo que de-
mora o recrutamento quando a 
comissão europeia nos deu seis. 
Isso aconteceu com Paulo Mace-
do na Caixa Geral de Depósitos. 

O que acontece à comissão 
executiva e ao conselho de ad-
ministração? O mandato ter-

  

mina no fim deste ano, mas 
pode haver mudanças já? 
Não há nenhuma decisão to-

mada. Temos na comissão execu-
tiva um representante de Hwn-
berto Pedrosa e não há motivo 
para alteração. Já David Neele-

 

man éadminibti ador não execu-

 

tivo e é consequência naturzi I. 

E quanto aos administradores 
indicados pelo Estado? Lacer-
da Machado vai manter-se? 

Não há intenção de interrom-
per o mandato de nenhum dos 
seis administradores do Estado. 
O mandato termina no final des-
te ano, não termina agora. 

Houve ou não um choque en-

 

tre si e Lacerda Machado? 
Os seis administradores e eu 

enquanto ministro, não pensámos 
sempre o mesmo ao longo deste 
ano e quatro meses. Não estou a 
falar em concreto de ninguém..  

O investimento em novos 
aviões não justifica, para o mi-
nistro, os resultados da TAP. 

Porque disse tantas vezes 
que a TAP é mal gerida? 
Na minha opinião o papel 

de um ministro é dizer a verda-
de. Eu sou chamado ao Parla-
mento. As boas coisas feitas -
mais aviões, mais rotas, mais 
passageiros- não apagam 580 
mi lhõesdecapitais próprios ne-
gativos, que aumentaram em 
2019. Quando a TAP tem dois 
anos de prejuízos acima de100 
milhões, quando no orçamen-
topreviaresultado positivo, vou 
dizer o quê ao povo português? 
Que a empresa está ótima? 

Uma empresa em dificulda-
des não tem necessaria-
mente de ser mal gerida. 
Pode haver mais razões, 
como o investimento. 
O investimento na TAP é 

um argumento engraçado. Nós 
não comprámos aviões. O pas-
sivo financeiro liquido da TAP 
são mil milhões de euros. Au-
mentou. E o investimento não 
está nestesmil milhões, está nos 
2,3 mil milhões que devemos às 
empresas de leasing. O investi-
mento tem de ser feito tendo 
em conta que podemos sofrer 
abrandamento económico. Já 
não estou a falar de pandemias. 
Constipações e gripes. E quan-
do uma empresa está acrescer 
demasiado rápido, como esta-
va a TAP, quando há urna cons-
tipação, o choque é brutal. A 
TAP é uma empresa altamen-
te alavancada em dívida. 

Essa análise desresponsa-
biliza o conselho de admi-
nistração onde o Estado es-
tava representado. 
Os administradores do Es-

tado foram aleitando para dú-
vidas sobre a capacidade da em-
presa de gerar resultados posi-
tivos e para a insatisfação e o 
descontentamento com os re-
sultados negativos.■ 
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CONVERSA CAPITAL NAZARÉ DA COSTA CABRAL 

"Hipótese de novo 
retificativo não 
está afastada" 

A presidente 
do Conselho 
de Finanças 
Públicas avisa 
que, "neste 
contexto 
orçamental, 
não é positivo 
baixar o ivA". 
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PEDRO NUNO SÃ 
MINISTRO DAS INFRAESTRUTURAS 
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an na TA 

A cooperação entre as duas companhias aéreas 
é para manter. Administradores do Estado na TAP também. 

Humberto Pedrosa 
m empresário patriota" 

Negociação em Bruxelas "não tem 
de ser um filme de terror" 
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Avaliação do património 
rústico já está em marcha 
Autoridade Tributária e Instituto Superior de Agronomia estão a trabalhar num modelo de avaliação 
e já concluíram a primeira fase. Objetivo é ordenar o território através da política fiscal. ECONOMIA 14 e 15 

SÉRIE 5 DIAS 
BANCO DE PORTUGAL 

Como Centeno legislou 
oque Centeno vai regular 
EMPRESAS 18 e 19 

Benfica blinda cofres com 
nova emissão de obrigações 
MERCADOS 20 a 22 

Estado não vai pagar tão 
cedo um euro pela Efacec 
EMPRESAS 17 

Os apoios 
sociais que já 
existem e os 
que vêm com 
o Suplementar 
ECONOMIA 16 

investidor 
privado 

As plataformas 
online que 
estão a salvar 
os agricultores 
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O Conselho de Ministros aprovou, na passada quinta-feira, 2 de julho, a nacionalização da posição de 71,73% de Isabel dos Santos na Efacec. 

NACIONALIZAÇÃO 

Estado não irá pagar tão 
cedo um euro pela Efacec 
O Governo tem 30 a 60 dias para obter a avaliação da Efacec, devendo nos 15 dias seguintes fixar o valor da 
indemnização pelos 71,73% da empresa, que não será paga enquanto não ficar clarificado quem é, de facto, 
o dono dessa participação. Com o imbróglio judicial que envolve Isabel dos Santos, o caso pode arrastar-se. 

Paulo Duarte 

RUI NEVES 

ruineves@negocios.pt 

N
i cionalizada a par-
ticipação de 71,73% 
de Isabel dos San-
tos na Efacec, o Go-
verno promete 

avançar já com a reprivatização 
da empresa, assim como avaliar e 
fixar - até meados de setembro, 
no máximo - a indemnização a 
pagar ao dono da posição de con-
trolo na companhia. Ou seja, o 
Executivo quer sair da Efacec da 
mesma forma como lá entrou: ra-
pidamente e em força. 

Mas o Governo pode estar a 
ser exagerado no otimismo im-
posto na celeridade de todo este 
imenso e complexo processo, 
onde o mais simples e rápido de 
se fazer foi mesma a aprovação cia 
nacionalização. Em busca de uma 
solução rápida para reverter o 
iminente colapso da Efacec, o de-
creto-lei que determina a passa-
gem da participação para a esfe-
ra do Estado prevê efeitos imedia-
tos relativamente à transmissão 
da sua ti tularidade. 

Ou seja, independentemente 
de quaisquer formalidades e com 
a simples publicação do diploma, 
a participação dc controlo na Efa-
cec passou a ser titulada pelo Es-
tado, prescindindo-se até do ato 
formal do registo para que a refe-
rida operação fosse oponível a 
terceiros. 

"Assim, não poderão os tercei-
ros escudar-sena ausência de re-
gisto para se prevalecerem de atos 
que venham a praticar subse-
quentemente, como seria, a títu-
lo de exemplo, quaisquer poste-
riores aquisições ou constituições 
de quais garantias sobre a partid-

 

66 
[Está] prevista 
a sua imediata 
reprivatização, 
a executar no mais 
curto prazo possível. 
GOVERNO • 

Comunicado do 
Conselho de Ministros 

pação social agora nacionaliza-
da", explicou ao Negócios um es-
pecialista jurídico nesta matéria. 

Indemnização sem dono 
Mas, quem era o dono do contro-
lo da Efacec e, portanto, com o di-
reito à indemnização a pagar pelo 
Estado português? É que não é lí-
quido que seja Isabel dos Santos, 
que está judicialmente cercada, 
sendo que sobre a participação 
nacionalizada existem penhores 
dos bancos credores, assim como 
um arresto a pedido das autorida-
des judiciais angolanas. 

Ora, dc acordo como Regime 
Jurídico de Apropriação Pública, 
"o direito ao pagamento da in-
demnização suspende-se en-
quanto estiverem em curso, con-

  

tra os anteriores titulares, diretos 
ou indiretos, das participações so-
ciais, processos judiciais ou in-
quéritos, por indícios de práticas 
lesivas dos interesses patrimo-
niais da pessoa coletiva e até de-
cisão judicial com trânsito em jul-
gado, do qual. não resulte a sua 
condenação". 

Entretanto, o mesmo regime 
jurídico determina que, para efei-
tos de cálculo cia indemnização 
devida aos acionistas das empre-
sas nacionalizadas, o valor dos 
respetivos direitos é apurado com 
base no efetivo património líqui-
do da pessoa coletiva à datada na-
cionalização. O Governo irá, en-
tão, promover a realização de 
uma avaliação por duas entidades 
independentes, que deverá estar  

feita no prazo de 30, prorrogável 
uma vez pelo mesmo período, se 
a si tuação.assini o justi ficar. Com 
base na avaliação feita, o titular da 
área das Finanças terá 15 dias 
para fixar por despacho o valor da 
indemnização. 

Uma última nota para o nú-
mero 2 do artigo 5 do diploma de 
nacionalização do controlo da. 
Efacec, que determina que "o des-
pacho que fixar o valor da indem-
nização pode determinar a reso-
lução em benefício da massa pa-
trimonial, com as necessárias 
adaptações, dos atos considera-
dos prejudiciais". Ou seja, o Go-
verno arroga-se o direito de ani-
quiliar atos praticados ou omiti-
dos na Efacec que sejam conside-
rados danosos para a empresa.■ 
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CONVERSA CAPITAL NAZARÉ DA COSTA CABRAL 

"Hipótese de novo 
retificativo não 
está afastada" 

A presidente 
do Conselho 
de Finanças 
Públicas avisa 
que, "neste 
contexto 
orçamental, 
não é positivo 
baixar o ivA". 
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A cooperação entre as duas companhias aéreas 
é para manter. Administradores do Estado na TAP também. 

Humberto Pedrosa 
m empresário patriota" 

Negociação em Bruxelas "não tem 
de ser um filme de terror" 
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Avaliação do património 
rústico já está em marcha 
Autoridade Tributária e Instituto Superior de Agronomia estão a trabalhar num modelo de avaliação 
e já concluíram a primeira fase. Objetivo é ordenar o território através da política fiscal. ECONOMIA 14 e 15 
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BANCO DE PORTUGAL 

Como Centeno legislou 
oque Centeno vai regular 
EMPRESAS 18 e 19 

Benfica blinda cofres com 
nova emissão de obrigações 
MERCADOS 20 a 22 

Estado não vai pagar tão 
cedo um euro pela Efacec 
EMPRESAS 17 

Os apoios 
sociais que já 
existem e os 
que vêm com 
o Suplementar 
ECONOMIA 16 

investidor 
privado 
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online que 
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SÉRIE 5 DIAS 
GOVERNAÇÃO DO BANCO DE PORTUGAL 

Como Centeno legislou o 
que Centeno vai regular 
O antigo ministro das Finanças prepara-se para regulai-  o setor que legislou. No final 
de 2019. já assegurava que não via "nenhum conflito de interesses" na passagem direta 
das Finanças para o BdP. O código de conduta do regulador não é explícito nesta matéria. 

Um mandato rico em 
intervenções na banca 

O Governo de António Costa 
ainda não estava em exercício 
há uni mês e o Ministério das 
Finanças já se deparava com 
uma prova de fogo: a tentativa 
de vender o Banif, então deti-
do em 60,5% pelo Estado, 
chegava ao fim sem ter sido en- . 
contrado comprador. A 16 de 
dezembro de 2016, segundo w: 
atas do BdP, Centeno comu-
nica ao regulador que. peran-
te a dificuldade em vender o 
banco e em encontrar urna so-
lução viável, "não parecia res-
tar uma alternativa que não 
passasse pela resolução". 

O BdP anuncia a resolução 
a 20 de dezembro. A atividade 
bancária do Banif foi vendida 
ao Santanderpor150 milhões 
dc euros e os ativos que este 
não quis foram transferidos 
para um veículo detido pelo 
Fundo de Resolução. A fa ra 
totalizou 2,25 mil milhões de 
euros de apoios públicos para 
cobrir o financiamento da re-
solução, a que se somaram 
422 milhões para cobrir a 
transferência dos ativos que o 
Santander não quis. 

Centeno defendeu a deci-
são de aplicar a medida de re-
solução, argumentando que a 

66 
O mais difícil foi a 
resolução do Banif. 
Era o único 
documento no 
cofre das Finanças. 

MÁRIO CENTENO 
Ex-ministro das Finanças 

liquidação do banco teria cus-
tado 10 mil milhões de euros, 
valor equivalente à totalidade 
dos ativos do Banif. 

Depois de deixar o cargo 
de ministro, lembrou este caso 
como o maior desafio do seu 
mandato. "O momento mais 
difícil foi o da resolução do Ba-
nif. Era o único documento 
que estava no cofre do Minis-
tério das Finanças. Havia uma 
carta que relatava de forma 
muito sintética a dificílima si- • 
tuação em que se encontrava 
o Banif e, por arrasto, todo o 
sistema financeiro português", 
disse no podcast do PS "Polí-
tica com Palavra", em junho.■  

A resolução do BES, que Cen-
teno apontou como "a mais 
desastrosa alguma vez feita na 
Europa", foi determinada pelo 
Governo de Passos Coelho. 
Foi ode António Costa, contu-
do, que decidiu o destino do 
Novo Banco (NB), que, três 
anos depois de vendido, ainda 
recebe injeções de capital fei-
tas com empréstiMos estatais. 

A venda do NB foi fechada 
em 2017.0 fundo Lone Star fi-
cou com 75% do banco e inje-
tou mil milhões de euros para 
capitalizá-lo. O Fundo de Re-
solução (FR) ficou com os res-
tantes 25% e com a obrigação 
de cobrir futuras necessidades 
de capital, até um máximo de 
3,89 mil milhões. No caso de 
não ter recursos para injetar a 
quantia necessária, ficou defi-
nido que seria o Estado a em-
prestar o montante em causa. 
Nas palavras de Centeno, se-
ria uma "função de fi nancia-
dor de última instânci:1". 

Desde a venda, o N B já re-
cebeu um total dc quase 3 mil 
milhões, em operações sempre 
financiadas com a ajudado Es 
tado. Foi uma destas operações 
que quase precipitou asaída de 
Centeno do Governo, depois  

de-aprovar urna transferência 
de 850 milhões para o FR, an-
tes de concluída a auditoria exi-
gida para a sua realização. 

Sobre o FR, há outro epi-
sódio a marcar o mandato de 
Centeno: ainda antes da ven-
da do NB, o então ministro re-
negociou o empréstimo de 3,9 
mil milhões ao FR aquando da 
resolução do BES, alargando 

• a maturidade (até 2046) e re-
vendo as taxas ele juro, uma so-
lução que Centeno defendeu 
dizendo que permitia que o 
FR reembolsasse o Estado. 

Com a informação de que 
dispunha na altura, Centeno 
diz hoje não se arrepender das 
decisões tomadas. ■ 

2.978 
INJEÇÕES 
O Novo Banco já 
recebeu injeções no 
total de 2.978 milhões 
de euros, cio máximo 
de 3,89 mil milhões 
que pode receber. 

A "estabilização do, 
sistema financeiro" 

Ainda no início do mandato, Cell-
teno assistiu a duas transforma-
ções em instituições de peso do 
sistema bancário nacional: a aqui-
sição da totalidade do BPI pelo 
CaixaBank e a entrada da Fosun 
no capital do BCP. Em ambas, fo-
ram feitas alterações legislativas 
de iniciativa do Governo que faci-
litaram as operações. 

O episódio do BPI remonta a 
2015, altura em que o BCEimpti-
nha urna redução da exposição a 
Angola e em queoCaixaBank lan-
çou uma oferta pública de aquisi-
ção (OPA) sobre o capital que não 
detinha (parte deste controlado 
por Isabel dos Santos). Como 
condição, Os catalães exigir:uu 

urna alteração aos estatutos do 
banco, que limitavam os direitos 
de voto a 20%. 

A operação conheceu desen-
volvimentos em 2016, quando foi 
aprovado um decreto-lei que faci-
litou a desbl indagem dos estatu-
tosnabanca e queacabou por per-
mitir o cumprimento da condição 
exigida pelo CaixaBank. 

Mais tarde, o Conselho de M i-
nistros aprovou uma alteração ao 
Código de Valores Mobiliários 
que consagrou o regime das me-
didas de fusão de ações fora do 
quadro das operações de reduções 

A resolução qué evitou A solução possível com 
urna liquidação milionária a informação que existia 
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RAFAELA BUIU) RELVAS 

rafaelarelvas@negocios.pt 

D 
urante mais de 
quatro anos, Mário 
Centeno esteve à 
frente do Ministé-

 

rio que legisla a 
banca, num período rico em even-
tos no setor. Desde 2015, entre ou-
tros episódios, o Banif foi alvo de 
resolução, o Novo Banco foi ven-

  

dido, a Caixa Geral de Depósitos 
(CG 1)) foi recapitalizada e foram 
aprovadas alterações legislativas 
que acabaram por facilitar opera-
ções como a compra da totalida-
de cio BPI pelo CaixaBank. Ago-
ra, o antigo ministro prepara-se 
para regular o que legislou. 

Ainda antes de o seu nome co-
meçar a ser dado como certo para 
ocargo de governador do Banco 
de Portugal (RdP), Centeno já es-
clarecia a sua posição: "Não vejo 
nenhum conflito de interesses", 
dizia, em entrevista ao Expresso, 
no final de 2019, sobre a (então hi-

  

potética) passagem direta do M i-
nistério das Finanças para o BdP. 

O assunto não morreu. Aliás, 
tem sido objeto de discussão re-
corrente, sobretudo pela voz dos 
partidos. O Bloco de Esquerda, o 
PSD ou o CDS já contestaram a 
nomeação de Centeno, enquanto 
o PAN apresentou uma proposta 
para criar um "período de nojo" de 
cinco anos entre a ocupação de 
um cargo nas Finanças e a gover-
nação do banco central. 

Também a associação cívica 
Transparência e Integridade tem 
deixado duras críticas à nomea-

  

çào do antigo ministro. "Centeno 
não tem condições mínimas para 
ser uni regulador eficaz - ou tem-
-nas, mas só se violar quotidiana-
mente o Código de Conduta do 
BdP", apontou João Paulo Bata-
lha, presidente desta associação, 
num artigo de opinião na Sábado. 

O código de conduta dos 
membros do conselho de admi-
nistraçãe)do Bel Pilão laz uma des-
crição detalhada das si tt iações que 
poderão ser consideradas confli-
tos de interesses, mas tem um ca-
pítulo dedicado ao assunto. 

"Os membros do conselho  

que, no exercício das suas funções, 
sejam chamados a participar em 
processo de decisão relativo a ma-
térias em cujo tratamento ou re-
sultado tenham interesses priva-
doS ou pessoais, designadamente 
em resultado de anterior ocupa-
ção profissional ou no âmbito das 
suas relações pessoais, devem in-
formar imediatamente o conselho 
de administração, com vista à ado-
ção das medidas adequadas", re-
fere um dos pontos deste código. 

É nesse contexto que o Negó-
cios relembra algui is dos casos em 
que Centeno interveio na banca. • 

A recapitalização A alteração ao regime 
e os inquéritos à CGD de impostos diferidos 

641 
Estes 
desenvolvimentos 
contribuem para a 
estabilização do 
sistema financeiro. 
MÁRIO CENTENO 

Ex-ministro das Finanças 

de capital. Esta alteração permi-
tiu ao BCP avançar com urna fu-
são das suas ações, uma das con-
dições que era exigida pela Fosun 
para participar num aumento de 
capital que, por sua vez, permitiu 
ao banco reembolsar ao Estado 
750 milhões de euros em obriga-
ções convertíveis. 

Concluídas as operações, já 
em 2017, o então ministro das Fi-
nanças afirmou que ambas con tri-
buíram "decisivamente para a es-
tabilização do sistema financeiro 
português", considerando que o 
mesmo ficava "mais bem prepara-
do para financiar os projetos mais 
inovadores e criadores de valor e 
de emprego para o país". •  

A recapitalização da CGD foi 
um dos episódios mais longos 
da passagem de Centeno pelo 
Governo.AhiStóriacomeça em 
2016, quando o Executivo as-
sume a intenção de recapítali-
zar o banco, depois de coliside-
rar que a administração não ti-
nha sido capaz de se adaptar ao 
mercado. Nessa altura, mudou 
a administração da Caixa e ne-
gociou com Bruxelas um plano 
de recapitalização, que totali-
zava cerca de 5 mil milhões de 
euros, dos quais 2,5 mil milhões 
foram injetados pelo Estado. 

A polémica estalou logo 
com a nomeação de António 
Doming,uespara presidente da 
CGD, quando foi conhecido 
que o seu salário e o da restan-
te administração ultrapassava 
os tetos definidos no Estatuto 
do Gestor Público e que o ges-
tor não seria obrigado a entre-
gar a declaraçãode rendimen-
tos ao Tribunal Constitucional. 

"Não foi um lapso", disse 
então o Ministério das Finan-
ças, sobre tu n caso que quase le-
vou à saída de Centeno do Go-
verno e acabou a ser levado a 
uma comissão parlamentar de 
inquérito, urna das três em que 
a Caixacsteveenvolvida ao lon-

  

goda última legislatura 
Na altura, as Finanças jus-

ti ficavam que a Caixa deveria 
ser tratada como qualquer ou-
tro banco e o Governo chegou 
mesmo a aprovar alterações ao 
Estatuto do Gestor Público que 
permitiram isentar os novos 
gestores da CGD das regras im-
postas neste estatuto. 

A recapitalização negocia-
da com Bruxelas, com quem o 
Governo acordou a saída de 
2.200 trabalhadores e o encer-
ramei to de 181 balcões, foi ain-
da objeto de duas comissões 
parlamentares de inquérito, iii-
cidindo nos créditos dados pelo 
banco que estariam na origem 
das necessidades financeims.• 

150 
RECAPITALIZAÇÃO 
A recapitalização da 
CGD totalizou cerca 
de 5 mil milhões de 
euros, dos quais 
2.500 milhões foram 
injetados pelo Estado. 

Uma das intervenções mais re-
centes de Mário Centeno no 
setor bancário é relativa ao 
novo regime de ativos por im-
postos diferidoS na banca, apro-
vado em 2019, que veio mitigar 
a discrepância entreos registos 
contabilístico e fiscal das per-
daspor imparidades associadas 
a operações de crédito. 

O objetivo era tornar se-
melhante o valor que os ban-
cos reconhecem contabi isti-
cainente e aquele que o Fisco 
reconhece para dedução em 
impostos, minimizando a cria-
ção de novos ativos por impos-
tos diferidos. 

Em causa está uni regime 
criado pelo Governo de Pedro 
Passos Coelho, em 2014. que 
permitiu aos bancos transfor-
mar cm créditos fiscais os ati-
vos por impostos diferidos que 
tinham acumulados, urna me-
dida que, na altura, ajudou a 
reforçar os rácios decapitai da 
banca. 

Foi este regime que o Exe-
cutivo de António Costa alte-
rou, numa iniciativa que me-
receu um raro consenso entre 
partidos políticos e setot ban-
cário. A proposta cio Governo 
foi aprovada por unanimidade 

416 
É um passo 
significativo para 
a correspondência 
do regime fiscal 
e contabilístico. 
FARIA DE OLIVEIRA 

Presidente da APB 

no Parlamento - ainda que o 
PCP tenha contestado o pe-
ríodo transitório concedido 
aos bancos, considerado de-
masiado longo - e foi aplaudi-
da pela Associação Portugue-
sa de BancoS (APB). 

"Trata-se de um passo ex-
traordinariamentesig,nificati-
vo para a harmonização da 
correspondência entre o regi-
me contabilístico e o regime 
fiscal, e colocará Portugal ao 
nível daquilo que já é feito n'a 
maioria dos países da Europa", 
afirmou, na altura, Fernando 
Faria de Oliveira, presidente 
da associação. • 
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CONVERSA CAPITAL NAZARÉ DA COSTA CABRAL 

"Hipótese de novo 
retificativo não 
está afastada" 

A presidente 
do Conselho 
de Finanças 
Públicas avisa 
que, "neste 
contexto 
orçamental, 
não é positivo 
baixar o ivA". 
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PEDRO NUNO SÃ 
MINISTRO DAS INFRAESTRUTURAS 

44 
r 

• egado 
an na TA 

A cooperação entre as duas companhias aéreas 
é para manter. Administradores do Estado na TAP também. 

Humberto Pedrosa 
m empresário patriota" 

Negociação em Bruxelas "não tem 
de ser um filme de terror" 

 

  

4 4 8 

Avaliação do património 
rústico já está em marcha 
Autoridade Tributária e Instituto Superior de Agronomia estão a trabalhar num modelo de avaliação 
e já concluíram a primeira fase. Objetivo é ordenar o território através da política fiscal. ECONOMIA 14 e 15 

SÉRIE 5 DIAS 
BANCO DE PORTUGAL 

Como Centeno legislou 
oque Centeno vai regular 
EMPRESAS 18 e 19 

Benfica blinda cofres com 
nova emissão de obrigações 
MERCADOS 20 a 22 

Estado não vai pagar tão 
cedo um euro pela Efacec 
EMPRESAS 17 

Os apoios 
sociais que já 
existem e os 
que vêm com 
o Suplementar 
ECONOMIA 16 

investidor 
privado 

As plataformas 
online que 
estão a salvar 
os agricultores 
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DESTAQUE

EXAMES NACIONAIS

Notas de acesso 
devem subir por 
causa da pandemia
Os exames nacionais tendem a baixar as notas nais do 
secundário, o que não vai acontecer com as provas deste ano, 
que começam hoje, bem diferentes devido à pandemia

Samuel Silva

A
s regras que vão ser imple-

mentadas nos exames 

nacionais deste ano, em 

resultado dos constrangi-

mentos que a pandemia 

provocou no dia-a-dia das 

escolas, devem fazer com que as 

notas subam. O seu peso nas médias 

dos alunos também diminui, o que 

resultará em médias de ingresso no 

superior mais elevadas, antecipam 

os especialistas. As provas nais do 

ensino secundário começam hoje e 

prolongam-se por duas semanas. 

As provas deste ano são atípicas a 

vários níveis. Desde logo, porque os 

alunos apenas têm de fazer os exames 

das disciplinas que vão usar como 

provas especí cas no acesso ao ensi-

no superior, o que “pode ter alguma 

in uência positiva nas médias”, ante-

cipa o presidente do Instituto de Ava-

liação Educativa (Iave), Luís Pereira 

dos Santos. Este ano serão realizados 

quase 90 mil exames menos. Cada 

aluno fará, em média, 1,7 provas. No 

ano passado eram 2,2. Esse facto per-

mitiu que os alunos se pudessem 

concentrar num número menor de 

disciplinas que tiveram de estudar 

nas últimas semanas. 

Desde 1998 que as provas nais do 

ensino secundário têm uma dupla 

função: servem para a conclusão de 

ciclo de estudos e para o acesso ao 

ensino superior. Num ano normal, os 

exames contam 30% da nota das dis-

ciplinas, pesado assim na classi ca-

ção nal do secundário. Este ano, não 

é assim. As provas contam novamen-

te — entre 35% e 50% — na média de 

ingresso nas universidades e politéc-

nicos enquanto prova especí ca. 

Como este ano os exames nacio-

nais servem apenas como prova de 

ingresso no ensino superior, perdem 

uma parte do seu impacto nas 

médias dos alunos. Em regra, os alu-

nos têm nas provas nacionais notas 

inferiores às que lhes foram dadas 

pelos seus professores, o que muitas 

vezes implica uma descida na classi-

cação nal das disciplinas. “A 

expectativa é que as notas subam e 

subam mais para os alunos com clas-

si cações mais baixas”, avalia Gil 

Nata do Centro de Investigação e 

Intervenção Educativas. 

Nos estudos que tem publicado — 

com Tiago Neves e Maria João Pereira 

— acerca do fenómeno de in ação de 

notas no ensino secundário, o inves-

tigador notou que a diferença entre a 

nota interna e dos exames nacionais 

é tanto maior quanto mais baixa for 

a classi cação original do aluno. Há 

uma proporcionalidade directa entre 

más notas e maiores descidas de 

notas nos exames. Portanto, “só para 

os muito bons alunos é expectável 

que não haja notas mais elevadas” no 

acesso ao ensino superior este ano do 

que o que seria habitual em anos 

anteriores. 

A organização das próprias provas 

deste ano lectivo também será distin-

ta e poderá bene ciar os resultados 

dos alunos. Em cada exame, há um 

conjunto, mais restrito, de perguntas 

de resposta obrigatória e um grupo, 

mais alargado, de questões opcionais. 

Os alunos vão poder optar por não 

responder às matérias que não 

tenham trabalhado em sala de aula 

por causa da suspensão das activida-

des presenciais entre o nal do 2.º 

período e as primeiras semanas do 

3.º período. 

Há uma outra mexida nos exames: 

os estudantes podem responder a 

todas as questões, mesmo as opcio-

nais, mas depois apenas serão conta-

bilizadas aquelas em que tiverem 

melhor classi cação (ver entrevista). 

“Tendo em conta estas medidas, é 

provável que as médias sejam um 

pouco mais elevadas”, reforça Luís 

Pereira dos Santos. 

Caso as notas da maioria dos alu-

nos subam, pode mesmo haver mais 

estudantes em condições de concor-

rer ao ensino superior, porque terão 

O
 ano é, a todos os títulos, 
extraordinário. Os exames 
nacionais do ensino 
secundário, que começam 

hoje, não são este ano 
obrigatórios. Os alunos só têm 
de ir fazer provas às disciplinas 
que servem para ingresso no 
ensino superior. Há outras 
regras adaptadas a um contexto 
em que parte das matérias 
foram ensinadas à distância por 
causa da pandemia. Nos 
enunciados estarão, lado a lado, 
perguntas de resposta 
obrigatória e outras de resposta 
opcional e a pontuação das 
questões também será diferente 
do habitual. Haverá ainda 
menos alunos por sala de aula e 
a máscara será de uso 
obrigatório durante as mais de 
duas horas de cada prova. 
AA matéria ensinada à distância 
sai no exame? 
Os exames nacionais já estavam 
prontos no momento em que a 
pandemia obrigou à suspensão 
das aulas presenciais. O 
Governo anunciou depois que 

os estudantes iam poder 
escolher não responder a 
questões sobre matérias que 
não tivessem abordado em sala. 
Os enunciados não foram 
alterados e, por isso, as provas 
cobrirão todas as matérias – dos 
dois primeiros anos do 
secundário para as provas feitas 
no 11.º ou os conteúdos 
trianuais nos exames feitos no 
12.º. Há, porém, mudanças na 
forma como são dadas as 
respostas. As provas deste ano 
terão um conjunto de questões 
que vão contar 
obrigatoriamente para a nota 
final, referentes a conteúdos 
transversais e matérias de anos 
anteriores, e outras de resposta 
facultativa. Os alunos podem, se 
quiserem, fazer o exame 
completo e nos grupos 
opcionais só serão 
contabilizadas as respostas com 
melhor pontuação. 
Quantos alunos vão estar em 
cada sala? 
Poucas escolas vão necessitar 
de recorrer a espaços menos 

Pergunta & Resposta O que muda nos exames nacio

Página 22



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,00 cm²

  Corte: 2 de 4ID: 87398373 06-07-2020

samuel.silva@publico.pt

RUI GAUDÊNCIO

melhores médias, entende o presi-

dente do Iave: “Não vejo nenhum 

factor que possa in uenciar negativa-

mente o número de candidatos ao 

ensino superior.” 

Para já, o que se sabe é que o núme-

ro de estudantes que se inscreveram 

nos exames nacionais declarando ter 

intenção de candidatar-se ao ensino 

superior diminuiu quase 9% face ao 

ano passado. Mas é preciso levar em 

consideração que muitos jovens que 

vão candidatar-se ao ensino superior 

“já zeram as provas de ingresso no 

11.º ano”, casos de Física e Química e 

Biologia e Geologia, por exemplo, e 

que “optaram por já não se inscrever 

em nenhum dos exames do 12.º ano”, 

a rma o presidente da Comissão 

Nacional de Acesso ao Ensino Supe-

rior (CNAES), João Guerreiro. 

Aquele responsável espera, por 

isso, que haja “pelo menos uma manu-

tenção do número de candidatos” às 

universidades e politécnicos. As can-

didaturas serão durante Agosto. 

Além disso, lembra Guerreiro, este 

ano abre-se uma nova via de acesso 

ao ensino superior, para os alunos 

que terminam cursos pro ssionais ou 

artísticos — e cujos exames de acesso 

serão realizados no nal do mês. Os 

indicadores do número de inscritos 

nesse concurso especial são, para já, 

“promissores”, revela o presidente da 

CNAES, o que poderá resultar num 

ano de crescimento efectivo do núme-

ro de inscritos no ensino superior. 

O contexto de pandemia também 

obrigou os agrupamentos a mudarem 

a forma como se preparam para os 

exames. As regras que a pandemia 

impôs obrigaram a reduzir o número 

de alunos por sala de aula. Em alguns 

estabelecimentos de ensino não esta-

rão mais de 12 alunos em cada espaço. 

No entanto, poucas escolas vão neces-

sitar de recorrer a espaços menos 

convencionais, como pavilhões des-

portivos ou refeitórios. 

A Escola Secundária du Bocage, em 

Setúbal, é uma das excepções. Os alu-

nos vão fazer exame no ginásio, onde 

cabem 54 estudantes, e no refeitório, 

onde estão 30 lugares à espera. A 

solução visa “reduzir o número de 

professores-vigilantes necessários”, 

tendo em conta o envelhecimento do 

corpo docente, explica o director, 

Pedro Tildes, mas também para faci-

litar o distanciamento físico entre os 

estudantes, antes e depois da prova.

O contexto da 
pandemia 
obrigou os 
agrupamentos  
a mudarem  
a forma  como 
se preparam 
para os 
exames

nais deste ano?

convencionais, como pavilhões 
desportivos ou refeitórios, para a 
realização dos exames nacionais 
com o necessário 
distanciamento físico entre os 
estudantes, mas as regras que a 
pandemia impôs obrigaram a 
reduzir o número de alunos por 
sala de aula. Para facilitar a tarefa 
de organização das escolas, os 
envelopes com os enunciados 
dos exames nacionais estão 
menos recheados. Terão apenas 
16 provas, em vez das habituais 
20. Em alguns estabelecimentos 
de ensino não estarão mais de 12 
alunos em cada espaço. A DGS 
não emitiu recomendações 
específicas para os exames 
nacionais. As regras são as 
mesmas que orientaram o 
regresso do ensino presencial: 
na sala de aula tem de existir um 
distanciamento físico de 1,5 a 2 
metros entre os alunos. 
ÉÉ obrigatório usar máscara? 
Tal como aconteceu no regresso 
do ensino presencial, o uso de 
máscara dentro da escola é 
obrigatório, para alunos e 

professores. Durante as provas 
nacionais só haverá excepções 
para os estudantes com 
problemas de saúde 
comprovados, o que já estava 
previsto durante o tempo de 
aulas. As instruções do júri 
nacional de exames são claras: 
“Não é permitido retirar a 
máscara durante a realização 
das provas e exames”. A 
duração dos exames é de 120 
minutos, a que acrescem mais 
30 de tolerância. No caso de 
Matemática A são 150 minutos, 
mais o tempo suplementar. À 
entrada da sala de prova, os 
professores-vigilantes devem 
pedir aos alunos que 
desinfectem as mãos e retirem 
luvas, caso se apresentem com 
as mesmas. 
Quando acontece a 2.ª fase? 
A 2.ª fase, ao contrário do que é 
habitual, será realizada depois 
das férias de Verão, entre 1 e 7 de 
Setembro, com Física e Química 
(11.º ano) no arranque e as 
línguas estrangeiras a fechar. 
Samuel Silva

3 PERGUNTAS A LUÍS PEREIRA DOS SANTOS, PRES. DO IAVE

Como é que o Iave respondeu 
ao desafio que representam os 
exames nacionais deste ano? 
A proposta [do Governo] foi a de 
apresentar itens que pudessem 
ser respondidos em alternativa, 
o que considerámos ser viável. 
O problema foi que já tínhamos 
as provas feitas, por isso tivemos 
de fazer alguns ajustamentos 
técnicos. Optámos por definir 
alguns itens obrigatórios e uma 
pool de itens dos quais os alunos 
só têm de responder a um certo 
número, consoante as 
disciplinas. A ideia inicial era de 
que todos os itens pudessem ser 
opcionais, mas era problemático 
porque podíamos perder 
alguma representatividade de 
currículo. Por exemplo, no 
exame de Português os alunos 
podiam não escolher fazer a 
Gramática. O que tentámos foi 
que os itens obrigatórios fossem 
o mais possível ligados a 
competências desenvolvidas ao 
longo de todo o percurso 
académico. Por exemplo, no 
Português é óbvio que o item 
“Escrita” mede uma 
competência que não está 
dependente só da leccionação 
do 3.º período deste ano. Esses 
itens estão assinalados e os 
alunos até já sabem quais são. 
Levantou-se alguma dúvida 
sobre as perguntas de resposta 
obrigatória não chegarem para 
ter positiva. Era uma solução 
incontornável? 
Não vemos qual era a 
necessidade de as 
perguntas obrigatórias 
corresponderem a 95 
pontos [a escala dos 
exames nacionais é 
de 200 pontos]. Nem 
sequer foi esse o 
nosso objectivo. Os 
itens obrigatórios são 
aqueles que 
pensámos que os 
alunos podem 
responder, 

independentemente do que 
fizeram neste 3.º período. 
Dentro dos itens de resposta 
alternativa, decidimos escolher 
os de melhor classificação. Os 
alunos podem fazer a prova 
toda, porque ela foi calibrada 
para ser feita no tempo habitual 
[duas horas, mais meia de 
tolerância, na maioria das 
disciplinas]. Os professores 
classificadores vão classificar a 
prova como sempre fizeram. 
Quando preenchem as grelhas é 
que, automaticamente, o 
sistema informático vai fazer a 
escolha dos itens de melhor 
classificação. 
O que justifica esta solução? 
Esses itens têm todos a mesma 
cotação. Caso contrário, um 
aluno podia estar perante uma 
escolha entre um item que vale 
15 pontos, outro que vale 10 e 
outro que vale 20. Não é uma 
escolha que um aluno possa 
estar a fazer no meio de um 
exame, tendo em conta o 
momento de tensão e a 
importância que este tem na sua 
vida académica. Essa foi uma 
escolha que retirámos da frente 
do aluno. O aluno pode fazer a 
prova toda, calmamente, e 
depois logo se vê quais são os 
itens que podem entrar para a 
classificação final. Optámos por 
escolher apenas os melhores 
itens para a classificação final 

porque a maioria dos alunos 
pode ter alguma 
dificuldade em fazer 
escolhas a meio do exame. 

Muitas vezes, só 
conseguem perceber 
isso resolvendo os 
itens. Pensámos 
muito nisto e 
optámos por retirar 
esta pressão de cima 
dos alunos. No fundo, 
os alunos vão poder 
fazer a prova como se 
fosse um ano normal. 
Samuel Silva

“Os alunos vão poder fazer  
a prova como se fosse um ano normal”
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O
UTUBRO

Quem vai a exame?*

17,29

Exames
11.º ano

Exames
12.º ano

8

6
7

9
10

13
14

15
16

17

20
21

22
23

7 23

1 2
3 4

7

1
3

28

16

1

9

JU
LH

O

AGOSTO
SETEMBRO

Resultados
da 1.ª fase 

do concurso 
nacional de 

acesso

Resultados da 1.ª 
fase do secundário

Resultados da 
2.ª fase do 

secundário

G

B

Cartão de Cidadão, 
Bilhete de Identidade 
ou outro documento 
de identificação que 
o substitua

Esferográfica
azul ou preta
e lápis (em
algumas 
provas)

Computadores,
telemóveis,

smartphones,
tablets

Aparelhos de
vídeo ou áudio

Relógios com
sistemas de

comunicação
remota

Suportes
escritos 

Calculadora só é permitida nas provas 
de Física e Química A (gráficas em 
modo exame), Economia (só científicas) 
e Matemática (gráficas). Estes aparelhos 
devem ser silenciosos e não necessitar 
de alimentação exterior localizada. 
Também não podem ter capacidade de 
comunicação à distância, fitas, rolos de 
papel ou outro meio de impressão

Não esquecer:

Os alunos devem apresentar-se 
na escola, junto à sala ou local da 
prova, 30 minutos antes da hora 
marcada para o seu início e com 
máscara devidamente colocada

As mochilas, carteiras e estojos são 
recolhidos e depositados junto dos 
professores-vigilantes. Os alunos podem 
ter uma garrafa de água na secretária

Os alunos terão de assinar
um documento a garantir
que não têm consigo nenhum
dos objectos proibidos 

Fonte: Ministério da Educação, JNE, Rankings do PÚBLICO PÚBLICO

Que regras
 cumprir ?

Não pode faltar

Dicionário (em 
algumas provas)

Aa

Exames mais concorridos no secundário em 24 provas (top 5)
Apenas para a 1.ª fase de exames

Inscritos nos exames
do secundário

Alunos do secundário que prestam
provas e pretendem candidatar-se
ao ensino superior

71.842 72.261
87.579

67.791
83.73987.808

Os dados fornecidos pelo Ministério da Educação permitem fazer um breve 
perfil dos alunos que este ano prestam provas no ensino secundário

Média de idades dos
alunos do secundário

FQ

GD

H

P

P
G

FQ
D
H

GD
B

M

Ca
le

nd
ár

io
do

se
xa

m
es

m
ai

s c
on

co
rri

do
s

Proibido

Os exames têm a duração
de 120 min. (+ 30 min de tolerância).
O de Matemática tem 150 min.
(+ 30 min de tolerância)

O uso de tinta
correctora

##*

Afixação de resultados

Dias de exame

Candidaturas

1.ª fase

2.ª faseCandidaturas à 1.ª fase 
do concurso nacional 
de acesso ao superior

Candidaturas à 2.ª 
fase do concurso 
nacional de acesso

202020192018
75.000

85.000

95.000

202020192018201720162015
Geografia AMatemática APortuguêsFísica e

Química
Biologia e
Geologia

79.570

89.106

44.047 42.269 41.887 38.669 38.669
28.384 20.239 25.321 17.633

31.437

15.663 22.030 16.566 21.036
7232

M
D

Antes do início das provas

Durante o período de chamada 
e imediatamente antes da sua 
entrada na sala de prova,
os professores-vigilantes
devem solicitar aos alunos que: 

Procedam à desinfecção das 
mãos através da aplicação de 
solução antisséptica de base 
alcoólica à entrada de todas 
as salas onde se realizam as 
provas e exames

Procedam à remoção das luvas, caso se 
apresentem com as mesmas. Nas situações 
devidamente comprovadas, em que o aluno 
não pode utilizar a solução antisséptica de base 
alcoólica, é admitida a utilização de luvas, as 
quais devem ser disponibilizadas pela escola e 
colocadas na presença do professor-vigilante

15

Resultados 
da 2.ª fase

do concurso 
nacional

de acesso

RapazesRaparigas

*Este ano por causa da pandemia há menos exames:
são apenas 16 dos habituais 20 e não há exames do 9.º ano

DESTAQUE

EXAMES NACIONAIS
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PUBLICIDADE

Linguagem 
gestual  
Como é  
que se diz 
“coronavírus”? 
Sociedade, 14/15

Prevenção  
No Alto Tâmega, estas vacas 
estão na linha da frente  
do combate aos incêndios  
Local, 18/19 
 
Investigação 
Inesc celebra 40 anos  
e continua a querer ser  
uma “fábrica do futuro” 
Ciência, 28/29

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.030 • 1,30€ • Segunda-feira, 6 de Julho de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Empresas espanholas com 70% 
das obras públicas em Portugal
A reduzida dimensão das empresas nacionais e uma política feroz de esmagamento de preços tem levado 
as construtoras do país vizinho a vencerem a maioria dos concursos públicos Economia, 21

Protecção Civil informou 
que Ministério das Finanças 
não disponibilizou reforço 
para despesas de Junho p17

Preço pesou 80% na 
avaliação. Venceu proposta   
mais barata mas com pior 
apreciação técnica p20/21

Entrevista ao deputado 
Pedro Rodrigues que se 
demitiu da coordenação  
da bancada do PSD p10/11

Governo sem 
dinheiro para 
pagar combate  
a fogos rurais

Adjudicação da 
obra do Metro 
do Porto sob 
forte polémica

“O PSD tem feito 
cerimónia em 
fazer críticas  
ao Governo”

Exames nacionais Notas de acesso devem subir. A responsabilidade é da covid p2 a 4
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Escola  Secundária Du Bocage, em Setúbal, com o ginásio preparado para receber 54 estudantes para os exames 
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A decisão de atribuir ao consórcio 

Ferrovial/ACA a construção das duas 

linhas que vão fazer a expansão do 

Metro do Porto está a gerar uma for-

te polémica entre os concorrentes 

que apresentaram todos, sem excep-

ção, contestações às decisões do júri. 

O resultado do concurso foi conhe-

cido no passado dia 25 de Junho, 

altura em que a empresa anunciou a 

decisão do júri que fez a avaliação 

das propostas — oito concorrentes no 

caso da Linha Circular, nove concor-

rentes no caso da Linha Amarela.  

Na passada quinta-feira terminou 

o período de audiência prévia, pre-

visto pela lei para que todos os parti-

cipantes possam analisar as propos-

tas apresentadas. E o PÚBLICO con-

rmou junto de fonte da Metro do 

Porto a entrada de todas estas recla-

mações, e a possibilidade de, em teo-

ria, após a análise das reclamações, 

o júri decidir alterar a classi cação. 

Mas, a não ser que o concorrente seja 

excluído por alguma razão não detec-

tada anteriormente, e num concurso 

em que o factor preço pesa 80% nos 

critérios de avaliação, é difícil que 

essa alteração surja. 

Por agora, a Metro do Porto man-

tém a informação que tornou pública 

no nal da semana passada: a de que 

o júri do concurso apresentou ao 

conselho de administração a propos-

ta de que as empreitadas deveriam 

ser adjudicadas ao consórcio lidera-

do pela Ferrovial, por ter sido ele o 

melhor classi cado em ambos os 

concursos. O somatório das duas 

totaliza os 288 milhões de euros, o 

que signi ca que a Ferrovial ganhou 

a maior obra pública que está actual-

mente a ser lançada. 

O lote da Linha Circular (entre a 

Praça da Liberdade e a Casa da Músi-

ca) foi a concurso com um preço-

base de 235 milhões de euros. Das 

oito propostas a concurso, ganhou a 

da Ferrovial apresentando um preço 

de 189 milhões de euros, uma dife-

Empreitada tem de estar concluída em 2023. O critério preço 
pesa 80% nos resultados, o que permitiu à Ferrovial ganhar as 
duas obras, num total de 288 milhões. Em termos técnicos, júri 
encontrou fragilidades no plano de trabalhos e equipamentos

Atribuição ao consórcio Ferrovial/ACA das duas novas linhas do Metro do 

rença para menos de sensivelmente 

20% face ao preço de referência. 

A Teixeira Duarte foi desclassi ca-

da (propôs fazer a obra por 239 

milhões, ultrapassando o preço-

base). A segunda classi cada foi a 

Acciona, com 196,9 milhões de euros. 

A Mota-Engil cou com o terceiro 

lugar na classi cação, apresentando 

um preço de 199,8 milhões.  

No outro lote, a Linha Amarela, 

que vai fazer a ligação da Estação de 

Santo Ovídeo à Vila D’Este, em Vila 

Nova de Gaia, o preço de referência 

que foi a concurso era de 135 milhões 

de euros. A Ferrovial ganhou com 

uma proposta de 98,9 milhões (ou 

seja, cerca de 27% abaixo do preço- 

base do concurso). 

Transportes
Luísa Pinto

Adjudicação da obra no Metro  
do Porto sob forte contestação

de Sustentabilidade e Uso de Recur-

sos, mas tem de estar tudo facturado 

até Dezembro de 2023.  

Os receios adensam-se, ainda, pelo 

facto de serem obras em pleno tecido 

urbano, e alguma complexidade téc-

nica, não pela sua extensão (cada 

uma das linhas terá cerca de três qui-

lómetros de via), mas por implicarem 

obras subterrâneas e a construção de 

várias estações (quatro na Linha Cir-

cular, três na Linha amarela) com o 

que isso implica em termos de impac-

to no quotidiano da cidade. 

Sem estudo da obra 
O PÚBLICO consultou o relatório 

preliminar feito pela Comissão de 

Análise das Propostas nos dois lotes 

a concurso, e percebe-se que o con-

sórcio vencedor foi sempre o pior 

classi cado nos critérios técnicos. 

A qualidade técnica da proposta é 

analisada em quatro subfactores, 

mas não pesa mais de 20% na pon-

tuação nal. E mesmo que o júri 

escreva, por exemplo, que o progra-

ma de trabalhos apresentado para a 

Linha Circular “não evidencie análi-

se à obra, estratégia ou metodologia 

de construção”. Ou seja, o concor-

rente não estudou a obra e teve, por 

isso, a pior nota neste subfactor. Mas 

mesmo assim ganhou o concurso. 

Mas há mais pontos do relatório da 

comissão de análise a apontar as fra-

gilidades técnicas da proposta. Por 

exemplo, e ainda na Linha Circular, 

o júri diz que a proposta de meios 

humanos e equipamentos apresen-

tada para o necessário desvio do Rio 

de Vila “são insu cientes para a exe-

cução deste trabalho”, ou que o con-

corrente “não descreve o método 

construtivo das paredes moldadas” 

para a construção da Estação Liber-

dade/São Bento. 

Na Linha Amarela, há igualmente 

reparos graves. Na análise ao subfac-

tor “Meios Humanos e Equipamen-

tos”, lê-se que a proposta apresenta-

da pela Ferrovial “não apresenta 

evidências de que os equipamentos 

e meios humanos constantes do Pla-

no de Equipamentos e do Plano de 

Lido o relatório,  
percebe-se que  
o consórcio 
vencedor foi 
sempre o pior 
classi cado nos 
critérios técnicos

Todas as nove propostas foram 

admitidas. O segundo classi cado é o 

consórcio Gabriel Couto/Aldesa, com 

uma proposta de 102,8 milhões de 

euros, e o terceiro é classi cado é o 

consórcio Ramalho Rosa Cobetar/FCC, 

com uma proposta de 104 milhões. 

Entre as empresas preteridas há 

quem fale de “dumping comercial”, e 

da intenção de recuperar o investimen-

to que vai ser necessário com litigância, 

e obras a mais. Responsáveis de pelo 

menos duas das empresas ouvidas 

pelo PÚBLICO sublinham também a 

fragilidade em que se coloca a Metro 

do Porto, em termos de capacidade 

negocial futura, num projecto que tem 

de acabar impreterivelmente no pra-

zo, isto é, até 2023, sob pena de perder 

os fundos de Bruxelas atribuídos. 

Esta expansão tem nanciamento 

assegurado pelo Fundo Ambiental e 

no âmbito do Programa Operacional 
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PAULO PIMENTA

Porto está a gerar forte polémica

Obra, respectivamente, são os ade-

quados ao cumprimento das tarefas 

descritas na memória descritiva”. 

Fonte de uma das empresas prete-

ridas dá ao PÚBLICO um exemplo 

concreto: a Ferrovial indica um equi-

pamento para a execução, em simul-

tâneo no plano de trabalhos, do túnel 

Santo Ovídio — Manuel Leão — Hos-

pital Santos Silva, uma impossibili-

dade de concretizar na forma como 

foi apresentada. 

Metro con a nos resultados 
Contactada pelo PÚBLICO, e confron-

tada com todas estas preocupações, 

fonte o cial da Metro do Porto limitou-

se a a rmar que tem “total con ança 

no rigor, na transparência, na solidez 

técnica e na legalidade de todos pro-

cedimentos concursais que promo-

ve”, mas não quis ainda falar de resul-

tados. “A Metro do Porto apenas se 

pronuncia sobre concursos públicos 

após a conclusão dos mesmos.”  

Recorde-se que quando foi lança-

do o concurso, a Metro do Porto esti-

pulou como preço de referência para 

as duas empreitadas o valor de 270 

milhões de euros. Os resultados 

foram conhecidos no início do mês 

de Março, e o concurso acabou 

“deserto”. Não por falta de compa-

rência, mas porque as sete propostas 

apresentadas pelas empresas que se 

haviam pré-quali cado foram excluí-

das por estarem “substancialmente 

acima do preço-base”. 

O Governo reconheceu que os 

valores autorizados eram insu cien-

tes, enquadrando-os “no crescimen-

to económico do país e na alteração 

do mercado da construção e obras 

públicas, com um recrudescido dina-

mismo”, lê-se na resolução do Con-

selho de Ministros aprovada a 12 de 

Março e que autorizou a Metro do 

Porto a reforçar a despesa em mais 

95 milhões de euros e a lançar um 

novo concurso para os dois lotes. 

Somados os preços de referência 

dos dois concursos, o investimento 

previsto atingia os 370 milhões de 

euros. Com a proposta aprovada da 

Ferrovial, a despesa ca-se pelos 288 

milhões de euros, o que signi ca 

“uma poupança substancial”, como 

refere a Metro do Porto no comunica-

do que tornou pública a intenção de 

adjudicação. A poupança só será efec-

tiva se as obras decorrerem dentro 

dos prazos e orçamentos previstos. 

luisa.pinto@publico.pt
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PUBLICIDADE

Linguagem 
gestual  
Como é  
que se diz 
“coronavírus”? 
Sociedade, 14/15

Prevenção  
No Alto Tâmega, estas vacas 
estão na linha da frente  
do combate aos incêndios  
Local, 18/19 
 
Investigação 
Inesc celebra 40 anos  
e continua a querer ser  
uma “fábrica do futuro” 
Ciência, 28/29

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.030 • 1,30€ • Segunda-feira, 6 de Julho de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Empresas espanholas com 70% 
das obras públicas em Portugal
A reduzida dimensão das empresas nacionais e uma política feroz de esmagamento de preços tem levado 
as construtoras do país vizinho a vencerem a maioria dos concursos públicos Economia, 21

Protecção Civil informou 
que Ministério das Finanças 
não disponibilizou reforço 
para despesas de Junho p17

Preço pesou 80% na 
avaliação. Venceu proposta   
mais barata mas com pior 
apreciação técnica p20/21

Entrevista ao deputado 
Pedro Rodrigues que se 
demitiu da coordenação  
da bancada do PSD p10/11

Governo sem 
dinheiro para 
pagar combate  
a fogos rurais

Adjudicação da 
obra do Metro 
do Porto sob 
forte polémica

“O PSD tem feito 
cerimónia em 
fazer críticas  
ao Governo”

Exames nacionais Notas de acesso devem subir. A responsabilidade é da covid p2 a 4
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Escola  Secundária Du Bocage, em Setúbal, com o ginásio preparado para receber 54 estudantes para os exames 
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Jornalista. Escreve à segunda 
sonia.sapage@publico.pt 

Antes da pandemia, ia quase 

sempre de transportes públicos 

(comboio) para o trabalho.  

Uma ou outra vez, quando o 

tempo estava mais favorável, 

atrevia-me a ir de bicicleta, 

perfazendo não mais de 15 

quilómetros para um lado e 15 

quilómetros para o outro, quase 

sempre em linha recta e com o rio 

Tejo por companhia. Era um 

privilégio e uma excepção, que na 

verdade posso retomar a qualquer 

momento. 

Nos dias mais normais, durante 

os 17 minutos da viagem de 

comboio, aproveitava para ler os 

jornais enquanto ouvia as notícias 

na rádio (quem não faz duas coisas 

ao mesmo tempo hoje em dia?), o 

que me permitia chegar à redacção 

actualizada. Era também um 

privilégio, não só porque o preço 

do passe compensava, mas 

também porque a viagem era 

curta, raramente apinhada e sem 

peripécias. 

Desde o dia 18 de Março, nunca 

mais andei de transportes públicos. 

Quando vou para o trabalho, vou 

de carro, a ouvir rádio, sozinha e 

socialmente muito distante do ser 

humano mais próximo. À sua 

maneira, é outro tipo de privilégio 

que milhares de portugueses não 

têm, seja porque não têm carta, 

seja porque não têm carro, seja 

ainda porque não têm a hipótese 

de suportar a despesa de ter um 

carro na estrada diariamente. 

Sobra-lhes a (má) sorte de andar 

em autocarros cheios ou 

carruagens apertadas à hora de 

ponta. Com máscara, sim, mas sem 

qualquer distanciamento social. 

Não adianta negá-lo. Há 

reportagens, vídeos caseiros e 

fotogra as nas redes sociais que o 

comprovam. É por isso estranho 

que a ministra da Saúde tenha dito 

que não se pode associar os 

transportes públicos à existência 

de novos casos. Na sexta-feira, 

explicou-se melhor e clari cou que 

nas “identi cações de infecção, 

carinhosamente chamo a esta 

rubrica, eu gostava era de ver a 

dupla Temido & Costa, com as suas 

máscaras descartáveis (ou não), 

entrar no tal comboio que é a 

excepção. Não seria assim tão 

estranho para um 

primeiro-ministro que foi ao 

Chiado dizer aos portugueses que é 

tranquilo fazerem compras para 

ajudarem à reanimação da 

economia. Também já o vimos na 

praia a roer uma maçã e a explicar 

a nova sinalética. 

Para quando uma viagem de 

metro ou de autocarro, feita por 

uma qualquer autoridade do 

Estado, para incutir essa mesma 

con ança? Ainda me lembro de 

quando vários responsáveis 

políticos foram da Ericeira a 

Setúbal para mostrar o impacto da 

redução dos passes sociais. Talvez 

seja esse o empurrão de que 

preciso para voltar à minha rotina 

ferroviária. O planeta agradece.

Visto daqui
Sónia Sapage

Ir às compras, 
apanhar sol, 
andar de metro

No dia 18 de Março, 
deixei a minha 
rotina ferroviária 
e nunca mais andei 
de transportes 
públicos

não há nenhuma associada a 

contágio em transportes”. Apesar 

disso, reconheceu, há “uma 

probabilidade elevada” de 

transmissão. Marta Temido queria 

dizer que os transportes públicos 

não merecem ser olhados com 

descon ança e preconceito porque 

são essenciais às populações. Mas 

isso não signi ca que o vírus não 

apanha o metro.  

Também António Costa garantia, 

no nal de Maio, que o risco de 

contaminação nos transportes 

públicos estava controlado e que 

“as taxas de lotação” eram 

“genericamente cumpridas, com a 

excepção de um comboio das 6h36 

da manhã da Linha de Sintra”. 

Visto daqui, como 
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imperfeitos, com os seus pontos fortes e 

pontos fracos. António Costa e Marcelo 

Rebelo de Sousa têm muitos pontos fortes. 

Estarão até, em minha opinião, no grupo dos 

melhores governantes da era democrática 

pós-74 do país. Dito isto, parecem impulsivos 

e demasiado orientados para os interesses (e 

resultados) de (muito) curto-prazo. 

Isto vem a propósito das inenarráveis 

reacções do ministro dos Negócios 

Estrangeiros, do primeiro-ministro e do 

Presidente da 

República à decisão 

do Reino Unido de 

nos colocar na lista 

dos países de risco 

covid-19, que obriga 

visitantes britânicos 

a, no retorno, 

observar uma 

quarentena de duas 

semanas. 

Essa reacção das 

autoridades 

portuguesas deu 

direito a parangonas 

muito desagradáveis 

sobre Portugal nos 

meios de 

comunicação 

internacional. A 

Reuters diz: 

“Portugal furioso 

com exclusão da lista 

de destinos seguros Economista. Escreve à segunda-feira

Ricardo Cabral

O país “furioso”  
com o Reino Unido?

M
uito foi feito, o país reagiu e 

procurou adaptar-se ao 

SARS-CoV-2 e à covid-19, e 

muitas medidas adoptadas 

pelo Governo foram 

positivas. 

Porém, o levantamento 

das medidas de 

con namento parecia 

precoce, como argumentei 

nesta coluna a 20 de Abril. E o número de 

novos casos persistentemente elevado em 

surtos que a ministra da Saúde reconhece 

di culdade em controlar em 19 freguesias 

da Grande Lisboa aponta para erros nessa 

estratégia do Governo. 

Os nossos governantes acusam o toque. 

No nal de Junho, o primeiro-ministro e o 

Presidente da República revelaram alguma 

insatisfação com os pareceres técnicos em que 

basearam a decisão em levantar as medidas 

de descon namento social, apontando o 

dedo aos especialistas em saúde pública. 

Contudo, para a economia, a gura-se que 

é melhor a certeza de muito baixos números 

de (novas) infecções do que um caminho 

feito aos ziguezagues. A prioridade deve 

continuar a ser baixar o número de novos 

casos para próximo de zero. Seguir os passos 

da China e de outros países do Extremo 

Oriente que parecem, com os dados 

actualmente disponíveis, ter tido mais 

sucesso no combate à pandemia. No caso da 

China, com um número muito baixo de 

novos casos de infecção (8 novas infecções 

no domingo, 5 de Julho). 

Pequim, uma cidade de mais de 20 

milhões de habitantes tomou medidas duras 

de contenção em resposta a 106 novos casos 

de infecções entre 11 e 16 de Junho. A grande 

Lisboa continua a ter um número superior 

de novos casos de infecção em cada dia. 

 

Os timoneiros da Nação e os seus dilemas 

Uma das peculiaridades da vida é que os 

nossos governantes nos entram casa adentro, 

às vezes re ectindo a nossa vontade (expressa 

no voto democrático que fazemos), às vezes 

contra a nossa vontade (e voto), às vezes 

perante a nossa indiferença (e abstenção). Se 

minimamente atentos à realidade política, 

passamos a conhecê-los demasiado 

intimamente. Todos eles são humanos, 

do Reino Unido” (“Portugal fumes at exclusion 

from UK safe travel list”). E o título do Financial 

Times também é revelador: “Portugal critica 

violentamente medidas de quarentena 

‘absurdas’ da Inglaterra” (“Portugal blasts 

‘absurd’ England quarantine measures”). A 

emoção não é boa conselheira. 

Haverá certamente interesses económicos 

nessa decisão do Reino Unido de excluir o 

país dos destinos de baixo risco de infecção 

pela covid-19. Mas essa decisão baseia-se e 

utiliza um indicador quanti cável, também 

adoptado por outros governos, embora se 

possa legitimamente discordar que esse seja 

o indicador mais adequado. 

Portugal está, no presente, entre os piores 

países da União Europeia em termos de 

novas infecções de covid-19, entre 10 e 25 

casos por 100 mil habitantes nos últimos sete 

dias, como revela a gura acima, do Instituto 

Robert Koch, da Alemanha. Essa estatística é 

consequência das decisões recentes do 

Governo, que bene ciaram do apoio e 

concordância do Presidente da República. 

Compreende-se a reacção algo emotiva 

desses responsáveis políticos. É como se, 

intimamente, sentissem e tivessem a noção 

de que erraram na decisão de levantar as 

medidas de isolamento social, que 

anunciaram em Abril e implementaram em 

Maio e Junho. 

 

As decisões têm consequências 

Os nossos governantes, em circunstâncias 

difíceis, baseados em informação 

O que vão fazer 
as autoridades 
portuguesas 
perante o 
movimento 
migratório 
interno em 
Agosto?

incompleta e imperfeita, optaram pelo 

caminho mais fácil no curto prazo. Que 

dois meses depois tem custos. Errar é 

humano, mas não apontem o erro aos 

especialistas portugueses, nem ao Governo 

britânico. Assumam as respectivas 

responsabilidades. 

Não é possível alterar o passado. Os 

portugueses esperam agora que tomem 

melhores decisões. 

E a decisão que se segue não é nada fácil. 

 

Agosto e o Algarve 

Agosto aproxima-se. As classes média e 

média-alta dos lisboetas, dos portuenses e 

dos portugueses das principais cidades e 

vilas de Portugal continental preparam-se 

para, em massa, se deslocar para o Algarve 

para as merecidas férias de Agosto. 

O que vão fazer as autoridades 

portuguesas perante esse movimento 

migratório interno e perante o risco de os 

surtos localizados de covid-19, através do 

convívio de Agosto no Algarve, se 

espalharem pelo país inteiro? 

É fácil prever que nada farão para 

restringir ou condicionar tais movimentos. 

Compreende-se, a pressão de curto prazo 

dos interesses da economia do Algarve (e do 

resto do país) é imensa. Mas depois não se 

queixem nem dos especialistas nem dos 

indicadores utilizados pelos nossos parceiros 

internacionais.

DUARTE DRAGO

Errar é humano, mas não 
apontem o erro aos 
especialistas portugueses, 
nem ao Governo britânico. 
Assumam responsabilidades

Últimos 7 dias

0

Número de novas infecções covid-19 por 100.000 habitantes

Fonte: Instituto Robert Koch, à data de 5 de Julho de 2020 PÚBLICO
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A Liga dos Bombeiros Portugueses pede um reforço de 35 milhões de euros no orçamento de referência

A Autoridade Nacional de Emergên-

cia e Protecção Civil (ANEPC) está 

sem dinheiro para cumprir as suas 

obrigações, nomeadamente paga-

mento de salários, para com os bom-

beiros que integram o Dispositivo 

Especial de Combates aos Incêndios 

Rurais (DECIR). O facto foi revelado 

por uma carta enviada no sábado aos 

comandantes distritais das operações 

de socorro a pedido de Ana Cristina 

Andrade, directora nacional da admi-

nistração de recursos da ANEPC a que 

o PÚBLICO teve acesso. 

A missiva, assinada por Carlos Mar-

ta, Comandante Operacional Distrital 

de Lisboa, começa por revelar que a 

falta de recursos para o pagamento 

de encargos aos bombeiros que fazem 

parte dos DECIR não é propriamente 

uma novidade. “Como vem suceden-

do ao longo dos anos, o orçamento 

atribuído a esta autoridade nacional 

Governo sem dinheiro para 
pagar despesas a bombeiros 
no combate aos fogos rurais

é sempre, acentuadamente, inferior 

às necessidades apresentadas, o que 

conduz, desde logo, à existência de 

elevados deficits.” 

Como já aconteceu noutros anos, 

para ultrapassar essas situações, a 

ANEPC pediu ao Governo, em Junho, 

um reforço “orçamental perfeitamen-

te consignado ao tipo de despesa que 

se pretende pagar”. Este ano, face à 

pandemia, “houve necessidade de 

elaborar um orçamento suplemen-

tar”. Esse orçamento adicional foi 

aprovado na Assembleia da Repúbli-

ca na sexta-feira passada. 

“Desta situação, resultaram diver-

sos constrangimentos de natureza 

administrativo- nanceira, não impu-

táveis a esta autoridade nacional, que 

impossibilitaram a transferência para 

a ANEPC do reforço orçamental opor-

tunamente solicitado, impedindo 

assim o processamento em tempo útil 

dos pagamentos devidos relativamen-

te ao DECIR operacionalizado no 

referido mês”, é ainda dito na carta 

enviada aos comandantes distritais. 

A ANEPC solicita assim que “sejam 

informadas as entidades detentoras 

de Corpos de Bombeiros que integra-

ram o dispositivo em causa, desse 

facto”, lamentando a situação, “por-

quanto conscientes do impacto que 

o mesmo terá nas referidas entidades 

e em todos os operacionais que inte-

graram aquele dispositivo”. A autori-

dade nacional refere ainda que “se 

encontra a trabalhar em coordenação 

com a tutela para que esta situação 

possa ser ultrapassada com a máxima 

brevidade possível”. Descarta, 

porém, a responsabilidade do Minis-

tério da Administração Interna pela 

falta de verbas, apontando o dedo ao 

Ministério das Finanças, a rmando 

ser dele “a competência” para a atri-

buição “do reforço em causa”. 

As associações humanitárias e os 

corpos de bombeiros já foram infor-

mados desta situação pelos coman-

dantes distritais. No dia 2, a Liga dos 

Bombeiros Portugueses (LBP) pediu 

à Assembleia da República para que 

aprovasse, em sede do orçamento 

recti cativo, medidas de apoio para 

as associações humanitárias para 

garantir a sua “sustentabilidade e 

sobrevivência” devido aos problemas 

nanceiros que enfrentam, fazendo 

um “reforço imediato” do orçamento 

de referência para 35 milhões de 

euros. A falta de verbas para os paga-

mentos relativos às despesas do mês 

de Junho vem agravar ainda mais as 

di culdades nanceiras que os bom-

beiros dizem estar a passar.

Protecção Civil informou 
comandos que Ministério 
das Finanças não 
disponibilizou reforço para 
as despesas de Junho

Incêndios
Luciano Alvarez

luciano.alvarez@publico.pt Página 31
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Linguagem 
gestual  
Como é  
que se diz 
“coronavírus”? 
Sociedade, 14/15

Prevenção  
No Alto Tâmega, estas vacas 
estão na linha da frente  
do combate aos incêndios  
Local, 18/19 
 
Investigação 
Inesc celebra 40 anos  
e continua a querer ser  
uma “fábrica do futuro” 
Ciência, 28/29
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Empresas espanholas com 70% 
das obras públicas em Portugal
A reduzida dimensão das empresas nacionais e uma política feroz de esmagamento de preços tem levado 
as construtoras do país vizinho a vencerem a maioria dos concursos públicos Economia, 21

Protecção Civil informou 
que Ministério das Finanças 
não disponibilizou reforço 
para despesas de Junho p17

Preço pesou 80% na 
avaliação. Venceu proposta   
mais barata mas com pior 
apreciação técnica p20/21

Entrevista ao deputado 
Pedro Rodrigues que se 
demitiu da coordenação  
da bancada do PSD p10/11

Governo sem 
dinheiro para 
pagar combate  
a fogos rurais

Adjudicação da 
obra do Metro 
do Porto sob 
forte polémica

“O PSD tem feito 
cerimónia em 
fazer críticas  
ao Governo”

Exames nacionais Notas de acesso devem subir. A responsabilidade é da covid p2 a 4
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ISNN-0872-1548

Escola  Secundária Du Bocage, em Setúbal, com o ginásio preparado para receber 54 estudantes para os exames 
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Tendo em conta a destruição de emprego entre a população mais jovem, o número de inativos nas faixas etárias mais baixas acabou naturalmente por disparar 

2›. 

Jovens inscritos 
eram mais de 11% 

. ElEm maio estavam inscritos 
nos centros de emprego de 
todo o País quase 46 mil 
desempregados com menos 
de 25 anos, o que correspon-

 

g dia a 11,2% do total de pes-

 

• soas registadas junto dos ser-

 

w viços do Instituto de Empre-
go, de acordo com dados di-
vulgados por esta entidade. 

Jovens inscritos nos centros de 
emprego eram quase 46 mil 

      

      

ATUALIDADE 

    

EVOLUÇÃO MENOS COM EMPREGO 
m maio de 2020, a estimativa provisória E  
do total da população empregada, que 

correspondeu a pouco menos de 4,7 milhões 
de pessoas, registou um decréscimo de 
2,2% (menos 104,9 mil), segundo o Instituto 
Nacional de Estatística. Já em relação a fe-
vereiro, a queda foi de 4,0% (menos 192 mil). 

    

  

CRISE 
ECONOMICA 

 

   

   

    

      

      

TRABALHO 

Vírus fatal para 50 mil 
jovens em três meses 

DIMINUIÇÃO O  Em maio deste ano estavam empregados cerca de 240 mil jovens dos 15 aos 24 anos, menos 17% face a fevereiro 

JOÃO MALTEZ 

it
rn apenas três meses, cerca 
de 50 mil jovens com ida-
des entre os15 e os 24 anos 

foram relegados para o desem-
prego . Segundo informação 
avançada pelo Instituto Nacional 
de Estatística (INE), no final de 
fevereiro deste ano a população 
da faixa etária referida que esta-
va empregada ultrapassava os 
290 mil, para em final de maio 
recuar para cerca de 240 mil, um 
corte superior a 17%. 

Os dados clo INE traduzem, 
também entre os jovens, a 
enorme destruição de emprego 
que resultou da crise económi-
ca causada pela pandemia. Os 
números da população empre-
gada com menos de 25 anos 
afundou de forma progressiva a 
partir de fevereiro, para se fixar 

TAXA DE DESEMPREGO 
DOS JOVENS EM MAIO 
FOI ESTIMADA NOS 19,5% 

POPULAÇÃO INATIVADOS 
15 AOS 24 ANOS ATINGIA 
EM MAIO 802 MIL PESSOAS 

no final de abril em 268 mil, até 
chegar aos já referidos pouco 
mais de 240 mil calculados pelo 
INE para o fecho e maio. 

A taxa de desemprego entre os 
mais jovens, tradicionalmente 
mais alta do que para o conjun-
to da população, foi estimada 
pela entidade estatística nacio-
nal em 19,5% no mês de maio. 
Registou, curiosamente, um 
decréscimo de 1,1% face ao mês 
anterior. Os números reais do  

desemprego jovem deverão, 
contudo, ser superiores, de 
acordo com o próprio INE. 

Os técnicos do instituto recor-
rem ao cálculo da chamada taxa 
de subutilização do trabalho -
população desempregada, MaiS 
subemprego de trabalhadores a 
tempo parcial, mais inativos - e 
conseguem deste modo ter uma 
noção mais exata do desempre-
go real. Em maio de 2020, a taxa 
global de subutilização do tra-
balho, que não é estimada espe-
cificamente para os jovens, 
atingiu os 14 ,2% . 

Tendo em conta a destruição de 
emprego ocorrida na faixa etária 
dos15 aos 24 anos, o número dos 
inativos nestas idades registou 
igualmente um subida após a de-
claração da pandemia e poste-
rior fecho de diversas atividades 
económicas. Se no final de feve-
reiro o INE registava mais de 733 
mil jovens inativos - não estuda-
vam nem tinham trabalho -, três 
meses depois esse número atin - 
gia os mais de 802 mil, uma subi-
da d.e 9,3%. • 

NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

 

CORREIO 
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SUPLEMENTAR I DESEMPREGO NOS 9,6% 

A  taxa de desemprego deverá atingir 9,6% 
no final deste ano, contra 6,5% em 2019, 

de acordo com as contas feitas pela equipa do 
Ministério das Finanças, tutelada por João 
Leão. Esta estimativa consta do Orçamento 
Suplementar aprovado no Parlamento na pas-
sada sexta-feira.  

TAXAI SUBIDAS NA EUROPA 
NUM MÊS MARCADO PELO 

CONFINAMENTO, A TAXA DE 

DESEMPREGO SUBIU, EM MAIO, 

PARA OS 7,4% NA ZONA EURO E 

PARA 6,7% NA UNIÃO EUROPEIA, 

SEGUNDO O EUROSTAT. 

AHRESP I POSTOS DE TRABALHO EM RISCO 

Q
uase 40% das empresas de restauração e be-
bidas e 18% do alojamento turístico podem 

avançar para insolvência, diz um inquérito da Asso-
ciação da Hotelaria, Restauração e Similares de 
Portugal, liderada por Mário Pereira Gonçalves. O 
estudo revela "um futuro devastador para milhares 
de empresas e dezenas de milhares" de empregos. 

Crise afetou de forma séria o turismo, principal atividade da economia algarvia 

Desemprego subiu 
202,4% no Algarve 
MAIO O  Registados quase 28 mil desempregados 

Mar. Abr. 
2020 2020 

EVOLUÇÃO RECENTE 
DO EMPREGO JOVEM 
EM PORTUGAL 

JOVENS COM EMPREGO 
MILHARES DE PESSOAS 
DOS 15 AOS 24 ANOS 

Maio de 2019 
295,7 

Fevereiro de 2020 
290,3 

Março de 2020 
290 

Abril de 2020 
l 268,1 

Maio de 2020 
[ J  240,3 

POPULAÇÃO JOVEM INATIVA 
MILHARES DE PESSOAS 
DOS 15 AOS 24 ANOS 

Maio de 2019 
729 

Fevereiro de 2020 
733,5 

Março de 2020 
Mak.  740 

Abril de 2020 
762 

Maio de 2020 
0111.~ 802 

Centros de emprego 
registam mais 34% 
face ao ano passado 
13 No final de maio estavam 
registados, nos serviços de 
emprego de todo o País, quase 
409 mil desempregados, um 
crescimento de 103,7 mil ou 
34%, face ao mesmo mês de 
2019, segundo os dados esta-
tísticos do Instituto de Em-
prego e Formação Profissio-
nal. O setor de atividade com 
maior aumento de desempre-
gados inscritos foi o dos servi-
ços (44,7%) e, dentro deste, o 
subsegmento do alojamento, 
restauração e similares, com 
uma subida de 89,3"/o. o 

Profissionais da restauração são 
dos mais afetados pelo desemprego  

ESTRANGEIROS SÃO 28% 
DOS  DESEMPREGADOS 

Segundo  a delegada regio-
nal do Algarve do Instituto  de 
Emprego, Madalena Feu,  a-
tada pela  Lusa, dos "novos" 
desempregados na região 
28% são estrangeiros, na 
maioria brasileiros, indianos 
e nepaleses. Trabalhavam  na 
agricultura e hotelaxia.  • 

Trabalho agrícola também parou 

INSCRITOS NO  CENTRO 
DE EMPREGO  AUMENTAM 
B  Face aos mesmos meses 
de 2019, o Algarve contava 
em março 21 636 desempre-
gados inscritos (subida de 
41% num ano), para em abril 
atingir 26 379 (mais 120%) e 
em maio 27 675 (mais 
202%), segundo o Instituto 
de Emprego.  • 

ram em junho ou reabrem 
agora, no início de julho, um 
número, ainda assim, anima-
dor, tendo em conta as previ - 
sões do setor no início da pan-
demia, que não apontavam 
para que tantas unidades rea-
brissem ainda este ano. 

Contudo, "o efeito nas receitas 
das empresas e o impacto no 
emprego é indiscutível e será 
uma realidade incontornável", 
afirmou, citado pela Lusa, Eli-
dérico Viegas, estimando que a 
partir cio mês de setembro os 

números se 
"agravem no-
vamente". 

Segundo da -
dos do Insti 

tufo de Emprego e Formação 
Profissional, em maio deste ano 
o Algarve foi a região do País 
que registou o maior aumento 
de desempregados inscritos no 
País, com um crescimento de 
202,4%, face ao mesmo mês do 
ano passado. a 

I 

AP 

h.? 

• 

INSCRITOS NOS CENTROS DE EMPREGO MILHARES DE PESSOAS 

31 33,9 33,2 
9,9% 

VI VI 
10,8%, 

Mai. Fev. 
2019 2020 

42,7 
10,9%0  

276 281,6 
90,1% 89,2% 

È3  Fonte INE e Instituto de Emprego e Formaçde Profissional 

288 349,6 363,2 
89,7% 89,1% 88,8% 

o Menos de 25 anos Mais de 25 anos 
45,7 

.1101 
Mai. 
2020 

13  O desemprego no Algarve 
aumentou mais de 200% em 
maio para quase 28 mil desem-
pregados, atingindo sobretudo 
osetor da hotelaria, que deses-
pera pela chegada de turistas 
para atenuar o "golpe" de quase 
três meses de 
prejuízos. REGIÃO ESPERA CHEGADA 

Na região, DE TURISTAS PARA TENTAR 
85"/o dos ho 

INVERTER GRAVE CRISE 
teis reabri-
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6 mil internautas pedem 
para serem esquecidos 
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LINHA DO SADO 

GREVE PARCIAL 
Sindicato Ferroviário da Revi-
são Comercial Itinerante mar-
cou greve parcial, entre hoje e 
sexta, pelos trabalhadores dá 
Linha do Sado (entre Barreiro e 
Praias do Sado-A). Queixam-se 
de "trabalho excessivo". 
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DANEELA SOARES FERREIRA 
danielalerreira@ionline.pt  

A pandemia de covid-19 trouxe 
alguns problemas para o turis-
mo no Algarve e, com isso, sur-
giram também problemas no 
emprego: o início da pandemia 
coincidiu com as contratações 
para a época turística, o que fez 
com que milhares de pessoas 
não fossem contratadas e outras 
tivessem sido dispensadas. 

A título de exemplo, o Tivoli 
Hotels & Resorts teria, num 
verão normal, cerca de mil pes-
soas a trabalhar nas suas seis 
unidades, às quais se juntavam 
os contratados ao dia, à hora ou 
à semana. Este ano, o número  

foi reduzido para metade. Os 
números foram divulgados à 
Lusa por Jorge Beldade, dire-
tor-geral das operações do gru-
po. "Nós, em março, quando foi 
o início desta pandemia, está-
vamos em fase de início de con-
tratação para a época de cerca 
de 350 pessoas. Acabámos por 
contratar só 89 e, obviamente, 
todas as outras deixaram de ser 
contratadas. A seguir, os hotéis 
fecharam e passámos todas as 
pessoas para layoff', disse o res-
ponsável à Lusa. 

Também Elidérico Viegas, pre-
sidente da Associação de Hotéis 
e Empreendimentos Turísticos 
do Algarve (AHETA), diz à Lusa 
que "o efeito nas receitas das  

empresas e o impacto no empre-
go é indiscutível e será uma rea-
lidade incontornável". E por isso 
estima que os valores se "agra-
vem novamente" a partir de 
setembro. 

É que, segundo dados do Ins-
tituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), em maio de 
2020, o Algarve foi a região que 
registou o maior aumento de 
desempregados inscritos no 
país, com um crescimento de 
202,4% face ao mesmo mês do 
ano passado. 

VERÃO DE INCERTEZAS Apesar 
da pandemia, as expetativas para 
este verão até eram positivas, 
como chegou a dizer Elidérico 

DIANA'ITNOC.0 

Viegas ao i, tudo porque o Algar-
ve é o destino de excelência dos 
portugueses para julho e agos-
to. A incerteza, dizia o respon-
sável, dizia respeito aos turistas 
internacionais, nomeadamente 
o mercado britânico. "As aten-
ções ainda estão viradas para o 
final do mês, para se saber se 
estes turistas vão ter de ficar de 
quarentena e para que países 
podem deslocar-se", disse ao i. 
O responsável lembrou ainda 
que continuam a existir restri-
ções no espaço aéreo. "No mer-
cado estrangeiro vai haver mui-
tos condicionalismos, nomea-
damente nos nossos principais 
mercados, que são o Reino Uni-
do e a Alemanha, e, por isso, 
acredito que a procura será qua-
se residual. Vamos depender 
sobretudo do mercado interno". 

Contudo, o facto de o Reino 
Unido ter excluído Portugal dos 
corredores aéreos vai fazer o 
caso mudar de figura e, se havia 
dúvidas em relação ao merca-
do britânico, estas já foram des-
feitas. "O Algarve ficou pratica-
mente fora da pandemia e é pre-
judicado pela situação que se 
vive em Lisboa", disse Elidérico 
Viegas ao SOL. O responsável 
admite mesmo que "o impacto 
é enorme, tanto nas empresas 
hoteleiras e turísticas como na 
economia da região e do país". 

Espaços de hotelana e restauração contrataram menos pessoas este verão 

Turismo. Quebras fazem 
desemprego crescer 
mais de 200% no Algarve 

Pandemia veio reduzir o emprego no Algarve que, apesar 
da crise, até tinha boas expetativas para este verão. Valores 
podem agravar-se em setembro. 
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SIM defende que situação 
em Reguengos de Monsaraz 

"é responsabilidade 
da ARS do Alentejo" 

~ALUA GOMES 

Caso Reguengos 
de Monsaraz. 
"Há perseguição 
aos médicos 
pela ARS Alentejo" 
Sindicatos consideram 

mobilização 
de médicos para lar 

em Reguengos 
de Monsaraz 

"descabido, ilegal 
e sem sentido". 
Moura decidiu 

suspender visitas 
a lares e alunos 

da Guarda testaram 
positivo depois 

de estarem em festas. 

RITA PEREIRA CARVALHO 
rita.carvalho@ionline.pt  

A situação no lar em Reguengos 
de Monsaraz não dá tréguas aos 
profissionais de saúde, sabendo-
se agora que vários médicos do 
Agrupamento de Saúde CACES) 
do Alentejo Central, do Hospital 
do Espírito Santo de Évora (HESE) 
e da Unidade Local de Saúde do 
Norte Alentejano (ULSNA) foram 
mobilizados para a instituição a 
pedido da Administração Regio-
nal de Saúde (ARS) do Alentejo. 
Os sindicatos dos médicos con-
sideram a medida ilegal e garan-
tem que os médicos estão a tra-
balhar horas a mais. Ao i, Jorge  

Roque da Cunha, secretário-geral 
do Sindicato Independente dos 
Médicos (SIM), considera que 
"em vez de palmas, há maus tra-
tos, falta de respeito e de cumpri-
mento da lei". E acrescenta que 
"a situação chegou onde chegou 
e a responsabilidade é justamen-
te da ARS Alentejo, que em devi-
do tempo não fez os testes e medi-
das preventivas junto dos uten-
tes e funcionários". Roque da 
Cunha compara a situação com 
o que se passou quando o núme-
ID de infetados por covid-I9 aumen-
tou exponencialmente na região 
Norte: "Quando foi no Norte, eles 
fizeram com que os militares 
avançassem e internaram os doen-
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tes no hospital militar e têm nes-
te momento médicos militares". 

Este domingo, segundo os dados 
divulgados pela Autoridade de 
Proteção Civil do município, regis-
taram-se mais três mortes, ele-
vando o número total de vítimas 
mortais para 12. Já de acordo com 
o boletim divulgado pela Dire-
ção-Geral da Saúde (DGS), o núme-
ro de casos registados foi de 132. 

Apesar da situação, o Sindica-
to Independente dos Médicos con-
sidera "absolutamente descabi-
do, absolutamente ilegal e sem 
sentido" a mobilização dos pro-
fissionais de saúde, sublinhando 
que há "uma perseguição aos 
médicos no Alentejo". E assume 
que existe "ilegalidade em mobi-
liar  médicos de outros hospitais, 
de outros concelhos para o lar, e 
médicos de família também para 
o lar, onde a pretexto da sua pro-
ximidade, os obrigam a estar lá 
12 horas por dia". 

Também o Sindicado dos Médi-
cos da Zona Sul (SMZS), que denun-
ciou a situação, criticou a ARS do 
Alentejo, admitindo que esta teve 
"uma atitude autocrática que care-
ce de sustentação legal, uma vez 
que a deslocação para outro con-
celho diferente do local habitual 
de trabalho apenas poderá ocor-
rer se existir concordância expres-
sa do médico". 

Esta denúncia surge depois de 
outra decisão polémica tomada 
pela ARS Alentejo: a suspensão 
de férias de todos os médicos,  

enfermeiros e prestadores de cui-
dados primários pertencentes ao 
distrito de Évora até ao dia 10 de 
julho. "Como é evidente não faz 
qualquer sentido proibir férias no 
Alentejo em relação a uma deter-
minada situação", adianta Jorge 
Roque da Cunha. O dirigente sin-
dical assume que os profissionais 
de saúde fazem tudo o que está 
ao seu alcance no combate ao 
vírus, havendo "dezenas de médi-
cos que, em três meses, ultrapas-
saram o número de horas extraor-
dinárias previsto". "São 150 horas, 
mas a esmagadora maioria dos 
médicos hospitalares já ultrapas-
saram essas horas", acrescenta 

VISITAS SUSPENSAS NOS LARES 
EM MOURA A cerca de 50 quiló-
metros de Reguengos de Monsa-
raz, no concelho de Moura, tam-
bém no Alentejo, a Proteção Civil 
decidiu ontem suspender as visi-
tas nos lares. A medida entra hoje 
em vigor e vai manter-se por 15 
dias. Em causa, disse o municí-
pio, está a "análise à evolução do 
número de casos de infeção pelo 
novo coronavírus SARS-CoV-2 na 
região do Alentejo". Segundo os 
últimos dados divulgados ontem 
pela DGS, registam-se em Moura 
71 casos de infeção por covid-19. 

Além da suspensão das visitas 
nos lares de Instituições Particu-
lares de Solidariedade Social (IPSS), 
a Câmara Municipal de Moura 
vai esta quarta-feira começar a 
testar, novamente, os profissio-

  

nais que estão no Serviço de Urgên-
cia Básica, os Bombeiros Volun-
tários e os profissionais da dele-
gação de Safara e Sobral da Adi-
ça da Cruz Vermelha Portuguesa 

ESTUDANTES DA GUARDA TESTAM 
POSMVO Este sábado à noite che-
gou ao Instituto Politécnico da 
Guarda (IPG) a noticia de que vários 
estudantes testaram positivo à 
covid-19, tendo oito deles ficado 
internados na unidade hospitalar 
da Guarda por não existirem con-
dições nos alojamentos para garan-
tir o isolamento. Com alunos infe-
tados, o IPG decidiu suspender os 
exames presenciais e todos os estu-
dantes, a partir de agora, vão fazer 
as avaliações a partir de casa. 
"Segundo as informações trans-
mitidas ao IPG, uma parte dos con-
tágios terá ocorrido em 'festas 
covid' realizadas na Guarda, à 
semelhança do que terá ocorrido 
noutras cidades com estabeleci-
mentos de ensino superior", avan-
çou em comunicado o instituto, 
acrescentando que "nessas festas 
oconvívio dos jovens terá decor-
rido sem cumprir as recomenda-
ções das autoridades de saúde". 

De acordo com o boletim divul-
gado ontem pela DGS, registaram-
se 328 novos casos de infeção, com 
a região de Lisboa e Vale do Tejo 
a representar 77% desse total -
254 casos. As cerca de duas deze-
nas de casos num lar das Caldas 
da Rainha são uma das situações 
que causam maior apreensão. 
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"EM VEZ DE PALMAS 
HÁ MAUS-TRATOS" 
Jorge Roque da Cunha, presidente do Sindicato Independente 
dos Médicos, denuncia "perseguição aos médicos do Alentejo" 

ARS proibiu férias a todos os médicos, enfermeiros e prestadores 
de cuidados de saúde do distrito de Évora até 10 de julho 
// PÁGS. 2-3 

1,50E //Segunda-feira, 6 julho 2020 // A/10 11 // Diário // Número 3245 // Diretor. Mário Ramires // Dir. exec.: Vitor Rainha // Dir exec. ao]trito: José Cabrita Saraiva // Subdir exec.: Marta E Reis // Dir de arte: Francisco Alves 

ário Coelho.  Morreu 
o toureiro que privou 
com Ava Gardner, viajou 
com Hemingway e foi 
desenhado por Picasso 
Tinha 84 anos e ficou infetado com covid-19 
depois de um almoço com amigos 
// PÁGS. 13-17 

Finanças 
pessoais. 
IRS: saiba como 
aplicar o seu 
reembolso 
// PÃGS. 18-19 

André Ventura 
entrega projeto 
que prevê castração 
química de pedófilos 
e violadores 
// PÃG. 32 

Carta a Ferro 
Rodrigues 
denuncia 
conflitos de 
interesses na AR 
H PÁG. 4 

Residentes das 
19 freguesias 
mais afetadas 
podem ir 
de férias, diz PSP 

PÁGS. 6-7 

Rodrigo Guedes de Carvalho 

"No Jornal da Noite não 
sou eu, é um boneco 

muito bem apessoado 
que representa 
uma empresa" 

// PÁGS. 22-24 

A CADA MINUTO 
E DESPEJADO NO MAR 
O EQUIVALENTE 
A UM CAMIÃO CHEIO 
DE LIXO DE PLÁSTICO 
Projeto COSTA tenta salvar tartarugas 
dos Açores u  PÁGS.  12-15 
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Negociação 
coletiva deu 
aumentos de 
2,7% pré-eovid 

Maioria dos 116 mil 
trabalhadores não viam 
atualização há 10 anos 

SALÃRIOS  A negociação na 
contratação coletiva teve 
no primeiro trimestre o 
maior impacto numa déca-
da, ao garantir subidas nas 
remunerações de mais de 
116 mil trabalhadores. O nú-
mero não era tão alto desde 
2015 (120 mil), permitindo 
um aumento médio de 
2,7%, em linha com a subi-
da média da generalidade 
dos salários em 2019. 

Os dados da Direção-Geral 
do Emprego e das Relações 
de Trabalho mostram um 
maior poder negocial mas 
que será interrompido devi-
do à pandemia. Até março, 
os 116.436 trabalhadores 
com alterações de salário 
comparam com cerca de 18 
mil no mesmo período de 
2019. O impulso deste pri-
meiro trimestre reflete 
também a situação de mui-
tos que por vários anos não 
tiveram atualização salarial 
e só agora obtêm alguma re-
cuperação de rendimentos. 

19 MIL EM BRAGA 
Entre as atualizações que 
tardavam está o caso dos au-
mentos negociados entre a 
Associação Comercial de 
Braga e outras empresas do 
distrito com o Sindicato dos 
Trabalhadores do Comér-
cio, Escritórios e Serviços da 
região para perto de 19 mil 
trabalhadores, cujas tabelas 
não eram revistas desde 
2009. O novo acordo veio 
trazer uma subida média de 
3,3% para um salário médio 
de cerca de 760 euros. Os 
trabalhadores açucareiros 
da Sidul que não tinham 
atualizações há dez anos, 
por exemplo, tiveram um 
aumento médio de 2,2%. 

Em muitos casos, a base da 
tabela salarial não vai além 
do salário mínimo. É o caso 
em15 de 52 convenções ne-
gociais publicadas neste iní-
cio de ano, havendo ainda 
várias situações em que a re-
tribuição mínima conven-
cionada está a apenas cênti-
mos acima dos 635 euros. • 
MARIA CAETANO 
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À espera 
do salvador 

_ 

António José Gouveia 
Eclitor-exec-udvd 

O Parlamento acabou, esta sexta-feira, 
por aprovar o Orçamento Suplementar. 
Perante o monstro que é a pandemia da 
covid-19, era essencial que o que foi pen-
sado em dezembro em termos de futuro 
do país fosse novamente refeito. Mais 
despesa pública por conta do lay-off, de-
semprego, reforço de investimento na 
Saúde e menos receita por queda na co-
brança de impostos. Até aqui, embora 
com a noção do desastre económico e so-
cial, todos de acordo. O novo Orçamento 
lá passou com o apoio indireto do PSD, 
que se absteve, e deu a António Costa o 
necessário para cumprir o primeiro ano 
da legislatura, que será necessariamente 
marcado pela crise. Fecho de empresas, 
despedimentos, desemprego e outros fe-
nómenos sociais a que o primeiro-minis-
tro terá de dar resposta. Essa resposta'será 
sempre dependente da evolução da pan-
demia e os últimos dados não são anima-
dores. António Costa joga aqui o seu futu-
ro enquanto primeiro-ministro. justo ou 
injusto, está nos livros que, perante a cri-
se, no fim, o Governo é sempre culpado, 
seja aqui ou em outra parte do globo de-
mocrático, hoje ou daqui a um ano. 
No início desta tragédia, fomos um 
exemplo para a Europa. Os nossos vizi-
nhos espanhóis, em agonia pandémica, 
não se conseguiam entender quanto ao 
rumo a tomar. Pedro Sánchez teve forte 
oposição em todas a frentes, enquanto 
em Portugal o triunvirato Marcelo, Costa 
e Rio davam conta de um entendimento 
histórico. Passados estes meses, Espanha 
está a tentar ressurgir e em Portugal as in-
terrogações são muitas. A decisão do Go-
verno britânico de não incluir Portugal, 
ao contrário de Espanha e de Itália, nos 
países em que não é necessária quarente-
na no retorno foi uma machadada inima-
ginável no turismo. Enquanto em Portu-
gal era aprovado um Orçamento Suple-
mentar, em Espanha, o Governo, sindica-
tos e patrões assinavam um pacto com li-
nhas essenciais para reativar a economia. 
Por aqui, estamos à espera de um salvador 
chamado António Costa e Silva... 
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Sindicato acusa 
Governo de usar 
prémios para 
calar enfermeiros 

SAÚDE  A presidente do 
Sindicato de Todos os En-
fermeiros Unidos (SITEU) 
acusou o Governo de que-
rer calar os enfermeiros 
com prémios. Para Gorete 
Pimentel, os prémios ofe-
recidos aos enfermeiros 
"não são mais do que uma 
tentativa de calar as críti-
cas que os profissionais de 
saúde têm feito à situação 
do Serviço Nacional de 
Saúde". "Os enfermeiros 
não querem prémios. 
Querem que a profissão 
seja reconhecida", diz. 
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Trabalhadores 
dos comboios 
da Linha do 
Sado em greve 
parcial 

Paralisação começa hoje e 
dura até sexta-feira, entre 
as cinco e as oito da manhã 

PARALISAÇÃO O Sindicato Ferro-
viário da Revisão Comercial Iti-
nerante marcou uma greve par-
cial, entre hoje e sexta-feira, das 
cinco às oito horas, pelos traba-
lhadores da Linha do Sado, per-
curso entre Barreiro e Praias do 
Sado-A. 

O sindicato, que representa os 
trabalhadores ferroviários das 
carreiras comerciais, transportes 
e chefias diretas da CP, informa 
que vai dar início a várias jorna-
das de luta com a primeira a de-
correr na Linha do Sado. Entre as 
razões apontadas, diz estar contra 
a gestão operacional da CP, "que 
coloca trabalhadores em trabalho 
extraordinário excessivo", e exi-
ge a reposição total da oferta de 
comboios a nível nacional. 

A estrutura sindical alega que os 
trabalhadores estão contra a pro-
posta de regulamento de carreira 
que "extingue as categorias pro-
fissionais de operação de revisão 
e venda e operação venda e con-
trolo e os técnicos comerciais". 

Critica ainda a proibição impos-
ta nos comboios da linha de Sin-
tra/Azambuja que impede os re-
visores "de executarem as suas 
funções de controlo e acompa-
nhamento e intervenção na taxa 
de ocupação dos comboios", nes-
ta situação de calamidade e tam-
bém a falta de oferta de comboios 
para os utentes da mesma linha 
de forma a que se possa reduzir a 
ocupação nas horas de ponta.• 

- • . 
:114 

, 
rj4111•Lnia 

Comboios param 
a partir de hoje 
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Prova superada. António Costa viu o seu primeiro orçamento retificativo aprovado na sexta-feira passada. 

SEGURANÇA SOCIAL 

Os apoios sociais que 
já existem e os que aí vêm 
A pandemia obrigou à criação de novas prestações sociais que por vezes se revelaram insuficientes. 
Entretanto foram dados novos passos pelo Governo e pelo Parlamento, nomeadamente através do 
orçamento suplementar aprovado na sexta-feira e que terá agora de ser promulgado e publicado. O 
Negócios sistematiza os apoios criados para os cidadãos e os que estão prometidos. 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA catarinapereira®negocios.pt 

Miguel A. Lopes 

OS QUE EXISTEM 

INDEPENDENTES 
O apoio à redução de atividade dos 
trabalhadores independentes, que 

já sofreu várias alterações, atribui-
-se a quem tem urna quebra de 40% 

na faturação. O subsídio depende 

da remuneração que serviu de base 

aos descontos e varia entre 219,41 

euros e 635 euros. No caso de quem 
esteve isento de contribuições é 

mais baixo, sendo no máximo de 

219,41 euros. Há pessoas a receber 

cerca de 94 euros. Existe ainda um 

apoio de 219,41 euros para traba-
lhadores informais que terão depois 

de pagar contribuições durante 24 

meses. 

SÓCIOS-GERENTES 
O apoio aos gerentes de sociedades 

por quotas e a outros membros de 

órgãos estatutários aplica-se quan-

do a faturação da entidade comuni-

cada no e-fatura foi inferior a 80 mil 

euros no ano passado. Depende dos 

descontos, variando o subsídio en-

tre 219,41 euros e 635 euros. 

O QUE JA ACABOU 

APOIO AOS PAIS 
Destinada aos trabalhadores cujos 

filhos viram as escolas encerradas, 

esta prestação abrangeu 194 mil 

pessoas. No caso dos trabalhadores 

por conta de outrem consistia em 

66% da retribuição-base, sendo 

ainda sujeita a contribuições e im-

postos. Era paga através da empre-

sa. No entanto, com o fim do ano le-

tivo deixou de se aplicar. 

SÓCIOS-GERENTES 
O Parlamento aprovou uma propos-

ta que prevê que o apoio aos sócios-

-gerentes passe a ser dado a todos 
os que pertençam a micro e peque-
nas empresas e tenham registado 

uma quebra de 40% nos rendimen-

tos, independentemente da fatura-

ção do ano passado. O cálculo do 

apoio, que também abrange empre-

sários em nome individual, é seme-

lhante ao que existe, mas tem como 

novo limite máximo 1.905 euros. Terá 

efeitos retroativos a 13 de março. 

TRABALHADORES 
INFORMAIS E SEM APOIOS 
O Parlamento também aprovou um 

apoio de 438,81 euros, a ser pago 

entre julho e dezembro, a trabalha-

  

dores informais, do serviço domés-

tico, advogados e solicitadores que 
tenham uma quebra de rendimen-

to de 40%. Os independentes que 

estejam a receber um valor mais 

baixo também podem aderir. No en-
tanto, os beneficiários ficam obri-

gados a fazer contribuições duran-

te três anos, pelo que devem ava-
liar se compensa. 

SUBSÍDIO DE 
DESEMPREGO 
O Parlamento aprovou a redução do 

período de descontos exigidos para 

ter direito ao subsídio de desempre-

go, no caso das pessoas que ficaram 
desempregadas durante o período 

mais crítico da pandemia. O prazo 
de garantia (período mínimo de 

contribuições sociais) passa, nestes 
casos, de 360 dias para 180 dias nos  

últimos dois anos. O Governo apro-

vou o prolongamento automático 
do subsídio social de desemprego 

até ao final do ano. 

PRÉMIO PARA 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
O parlamento aprovou um prémio 

correspondente a 50% remunera-
ção-base a pagar este ano, de uma 
só vez, apenas aos profissionais de 

saúde do SNS que durante o estado 
de emergência tenham praticado 

"de forma continuada e relevante, 

atos diretamente relacionados com 

a pessoa de suspeitos e de doentes 

infetados por COVID-19". A estes 

profissionais dá-se ainda um dia de 

férias por cada 80 horas de traba-
lho nesse período, e um dia de fé-
rias por cada 48 horas de trabalho 
no período da calamidade pública  

que fundamentou o estado de 
emergência. O apoio ainda terá de 

ser regulamentado pelo Governo. 

APOIO A TRABALHADORES 
EM LAY-OFF 
O chamado "complemento de esta-
bilização" destina-se aos trabalha-
dores dependentes que estiveram 

em lay-off durante pelo menos um 

mês entre abril e junho e que em fe-
vereiro tenham registado uma re-

muneração que não ultrapasse os 

1.270 euros. O apoio corresponde à 
diferença entre a remuneração-
-base de fevereiro e a do mês em 
que teve o maior corte, mas tem o 

valor mínimo de 100 euros e máxi-

mo de 301 euros. Governo diz que 
será pago "no final de julho". 

ABONO DE FAMÍLIA E RSI 
O Governo aprovou em Conselho de 

Ministros o pagamento de um com-
plemento ao abono de família que 

será pago excecionalmente em Se-

tembro para famílias com crianças até 

16 anos até ao terceiro escalão, segun-

do explicou a ministra do Trabalho, 

Ana Mendes Godinho. O RSI e o abo-
no de família passarão a ser atribuí-

dos com base nos rendimentos mais 
recentes, de modo a refletir as que-
bras provocadas pela pandemia. 

BAIXA POR COVID-19 PAGA 
A 100% 
O Parlamento aprovou também uma 

proposta de alteração ao orçamen-

to suplementar que prevê que os 

doentes com covid-19 tenham uma 

baixa de 28 dias paga a 100%. Até 

aqui este valor só era assegurado 
durante o período de isolamento, e 

não durante a baixa por doença. 

A página da Segurança Social (www.seg-social.pt) tem informação mais completa sobre estes e outros apoios, nomeadamente em caso de doença ou de isolamento. 
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CONVERSA CAPITAL NAZARÉ DA COSTA CABRAL 

"Hipótese de novo 
retificativo não 
está afastada" 

A presidente 
do Conselho 
de Finanças 
Públicas avisa 
que, "neste 
contexto 
orçamental, 
não é positivo 
baixar o ivA". 
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PEDRO NUNO SÃ 
MINISTRO DAS INFRAESTRUTURAS 
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• egado 
an na TA 

A cooperação entre as duas companhias aéreas 
é para manter. Administradores do Estado na TAP também. 

Humberto Pedrosa 
m empresário patriota" 

Negociação em Bruxelas "não tem 
de ser um filme de terror" 
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Avaliação do património 
rústico já está em marcha 
Autoridade Tributária e Instituto Superior de Agronomia estão a trabalhar num modelo de avaliação 
e já concluíram a primeira fase. Objetivo é ordenar o território através da política fiscal. ECONOMIA 14 e 15 

SÉRIE 5 DIAS 
BANCO DE PORTUGAL 

Como Centeno legislou 
oque Centeno vai regular 
EMPRESAS 18 e 19 

Benfica blinda cofres com 
nova emissão de obrigações 
MERCADOS 20 a 22 

Estado não vai pagar tão 
cedo um euro pela Efacec 
EMPRESAS 17 

Os apoios 
sociais que já 
existem e os 
que vêm com 
o Suplementar 
ECONOMIA 16 

investidor 
privado 

As plataformas 
online que 
estão a salvar 
os agricultores 
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