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POSTO DE 
FRONTEIRA 
Acácio 
Pereira 

PRESIDENTE DO SINDICATO DA CARREIRA 
DE INVESTIGAÇÃO F. FISCALIZAÇÃO DO SEF 

ANA contra 
Portugal 

edro Passos Coelho 
nem sonhou o mal 
que fazia a Portugal 

ao vender a ANA - Aero-
portos aos franceses da 
Vinci. Não há empresa es-
trangeira que tanta riqueza 
tenha sugado ao país sem 
reinvestir, prejudicando o 
funcionamento da econo-
mia e a própria imagem na-
cional. Com a reabertura do 
corredor aéreo com o Reino 
Unido - fundamental para 
o turismo português - era 
previsível a chegada ao Ae-
roporto de Faro de um flu-
xo concentrado de passa-
geiros. Tudo aconselhava, 
por isso, a abertura da 
"zona de verão" do aero-
porto, a única com capaci-
dade para o número de 
passageiros esperados. 

A ANA, no entanto, man 
teve a funcionar a "zona de 

OS DONOS DA ANA 
COMPORTAM-SE 
COMO INIMIGOS 
DE PORTUGAL 

inverno" para não ter a pe-
quena despesa de mudar 
lojas de lugar. Com isso 
produziu filas imensas no 
controlo documental. Ve-
lhacamente, como é seu 
timbre, veio dizer depois 
que era "culpa do SEF" ,um 
problema totalmente da 
sua responsabilidade. 

Refira-se que, apesar da 
exiguidade do espaço, o 
SEF resolveu o problema 
com mais máquinas e mais 
inspetores. Os donos da 
ANA comportam-se, obje-
tivamente, como inimigos 
de Portugal. 

O Governo, e em particu-
lar o ministro Pedro Nuno 
Santos, tem de ter isso em 
consideração quando lidar 
com esta gente. e 
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UGT defende diretiva 
para salário mínimo 
na Europa 

PORTUGAL O secretário-geral da 
UGT, Carlos Silva, enviou urna 
carta ao primeiro-ministro, Antó-
nio Costa, em que defende a cria-
ção de uma diretiva-quadro no 
âmbito da negociação coletiva e 
salário mínimo na Europa. Na 
carta lê-se que a diretiva, a dire-
tiva deverá ainda garantir ainda 
que todos os Estados-membros 
promovem e protegem a nego-
ciação coletiva. 
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Pedro Nuno Santos prometeu compensações 

Erika Nunes 
erika@jn.pt 

FERROVIA  A CP perdeu, pelo 
menos, 26 milhões de pas-
sageiros durante os primei-
ros seis meses deste ano: 
16,5 milhões no serviço ur-
bano de Lisboa (-35%), 
5,325 milhões nos urbanos 
do Porto (-46%), 2,277 mi-
lhões no serviço regional (-
-42%) e 1,830 milhões no 
longo curso (-57%). O mi-
nistro Pedro Nuno Santos 
admite que a empresa terá 
de ser indemnizada, mas o 
valor final não está calcula-
do e pode variar, literalmen-
te, entre oito e 80. 

"A compensação será atri-
buída no âmbito do Orça-
mento do Estado para  

2021", confirmou fonte do 
Ministério das Infraestru-
turas e da Habitação, preci-
sando que "o valor ainda 
não está fechado". O presi-
dente da CP revelou, há al-
gumas semanas, que a per-
da de receitas rondará 150 
milhões de euros. 

A CP defende que mante-
ve uma oferta de comboios 
de 30% nos meses em que a 
procura caiu 95% , tendo pa-
rado por completo, segundo 
oJN apurou, apenas nos dias 
em que não se podia circu-
lar para fora dos concelhos 
de residência, durante o es-
tado de emergência. 

Tal significa que os com-
boios andaram a circular 
"praticamente vazios", se-
gundo fonte da empresa,  

mas mantiveram o serviço 
público a que está obrigada. 

LONGO CURSO AFETADO 

Já desde o início de maio 
que a "oferta urbana e regio-
nal foi reposta a 100%, cum-
prindo a oferta regular que 
estava em vigor antes do 
início da crise sanitária". O 
regresso da procura foi mais 
rápido nos "Urbanos de Lis-
boa", seguindo-se os "Urba-
nos do Porto", os regionais 
e, finalmente, os de Longo 
Curso. Só estes ainda não 
têm a oferta recomposta ao 
nível pré-pandemia, até 
porque "continua a ser o 
serviço mais afetado". 

Nuno Freitas calculou que 
a perda de receitas da CP as-
cenda a 150 milhões de eu-

 

CP estima perda 
de receitas de 
150 milhões, 
ministro admitiu 
indemnizar 
empresa no OE 

milhões de euros 
Os 26 milhões de passagei-
ros perdidos poderão valer, 
pela tabela antiga, pouco 
mais de oito milhões de 
euros. 

Qual o valor? 
Só no próximo Orçamento 
do Estado se saberá se o Go-
verno vai reger-se pela tabe-
la da crise e a empresa rece-
be oito milhões ou se valori-
za o serviço público em 80 
milhões de euros. 

ros, numa perspetiva de re-
toma na procura, e recor-
dou, num encontro recente 
com o ministro Pedro Nuno 
Santos, que, "do ponto de 
vista de contas com a CP, o 
Estado ainda tem muito que 
ajustar". O presidente da CP 
espera, portanto, receber 
150 milhões de euros que, a 
dividir por 26 milhões de 
passageiros, dá cerca de 
5,8€ por viajante por trans-
portar durante o primeiro 
semestre. 

O valor calculado pelo pre-
sidente da CP equivale ain-

  

da a quase dois anos de ser-
viço público, de acordo com 
ovalor que foi aprovado em 
junho para os próximos 
nove anos: 85 milhões de 
euros por ano até 2029 e 
98,5 milhões de euros em 
2022, num total de 850 mi-
lhões de euros. 

As indemnizações com-
pensatórias pagas à CP nos 
últimos anos, e que foram 
emagrecendo consecutiva-
mente durante os anos da 
troika, chegaram a valer 
apenas 32,1 cêntimos por 
passageiro, em 2012. • 

Pandemia custou 
à CP 26 milhões 
de passageiros 
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A COR DO 
DINHEIRO 

altS 

Novo Banco: devem achar que somos parvos 

CAMILO LOURENÇO 
Analista de economia 

camilolourenco@gmail.com 

Desde a resolução do BES que assistimos 
a um fenómeno interessante: quem ou-
vir a comunicação social, analistas e co-
mentadeiros fica a pensar que o vilão é 
outro que não Ricardo Salgado e sua equi-
pa de gestão. 

Esta semana ficámos a conhecer 
mais uma auditoria ao BES/NB. Essa 
auditoria produziu os resultados que já 
conhecíamos: o problema do Novo Ban-
co vem de longe. Mais exatamente da 
divisão de ativos do BES, em 2014. Essa 
divisão correu mal (quem consegue se-
parar ativos bons e maus de um dia para 
o outro?), corno se percebe pelo facto  

de 90% dos ativos tóxicos terem tran-
sitado do BES. 

É isto que devia estar em discussão. 
Isto e o facto de o governo e os partidos 
que com ele dormem (PCP e Bloco) esta-
rem a tentar desviar as atenções da pés-
sima venda que fizeram em 2017. Infeliz-
mente as manchetes colocam o acento tó-
nico no autor do relatório e saber se exis-
te conflito de interesses (mesmo saben-
do que a Deloitte chegou às mesmíssimas 
conclusões de outras instituições, como 
a Comissão Europeia). 

O conflito interesses é importante? 
É, mas ao que tudo indica é referido na  

auditoria. Mas não nos tomem por par-
vos, tentando desviar as atenções do que 
é crítico: os crimes da anterior equipa 
de gestão e uni contrato assinado pelo 
Estado, pela mão Costa e Centeno, em 
2017. É bom que a camarada Mortágua 
(que ou não leu a auditoria, e está a ser 
leviana, ou a leu e está a ser desonesta) 
não se esqueça disso. E que o Presiden-
te da República, que era (é?) amigo de 
Ricardo Salgado, também não. Aliás 
Marcelo devia ter cuidados acrescidos: 
falar em conflitos de interesses quando 
a sua companheira era pessoa de con-
fiança de Salgado é muito estranho... • 

"1111/4—.4er 
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CAMILO LOURENÇO 

"No Novo Banco 
não nos tomem por 

parvos, tentando 
desviar as atenções 

do que é crítico." 

PÁGINA 27 
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A ministra da Saúde não está nada habituada a ter mais receita do que despesa 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

SNS regista 
excedente 
orçamental em 
plena pandemia 
Transferências do Estado asseguram um raro excedente nas contas da 
saúde. Queda a pique dos gastos com exames e das receitas com taxas 
moderadoras reflete a quebra de atividade fora da covid-19. 

MANUEL ESTEVES 
mesteves@negocios.pt 

F
oi preciso uma pan-
demia para que o 
Serviço Nacional de 
(SNS) Saúde alme-
jasse finalmente um 

excedente orçamental. De acor-
do com a síntese de execução or-
çamental, o SNS apresentava no 
final de julho um superávite fi-
nanceiro de 160 milhões de eu-
ros, contrastando com o défice 
de 216,5 milhões um ano antes. 

A situação deficitária tem sido 
regra no SNS. Ignorando 2016 -
ano em que as contas até estavam 
equilibradas em julho mas acaba-
riam por fechar com um défice 300 
milhões em dezembro -, seria pre-
ciso recuar a 2012 para encontrar 
um excedente relevante na Saúde. 
Esse foi o ano do grande ajusta-
mento nas contas públicas impos-
to pela troika de credores. Os nú-
meros da Direção- Geral do Orça-
mento (DGO) mostram como o 
SNS esteve nesse ano na linha da 
frente da austeridade: a despesa 
caiu 6%, em grande parte pelo cor-
te nos subcontratos e nos salários, 
e a receita aumentou quase 8%. 

Passados oito anos, o exce-
dente volta a ser regra. Mas desta 
vez não se deve à austeridade. A  

Não basta haver 
dinheiro, é preciso 
também ter 
capacidade 
de execução. 

FRANCISCO RAMOS 
Ex-secretário de Estado 
da Saúde e professor 
de Economia da Saúde 

razão principal para este saldo 
positivo é o reforço das transfe-
rências do Orçamento do Estado 
para o SNS. Depois do aumento 
de 800 milhões previsto no orça-
mento inicial deste ano - que o 
governo negociou com PCP e 
Bloco de Esquerda e que permi-
tiu eliminar grande parte da su-
borçamentação do SNS - o Go-
verno fez nova transferência de 
500 milhões de euros já este ano, 
através do Orçamento suplemen-
tar, em reação à pandemia. 

No entanto, a explicação não  

está apenas no reforço de transfe-
rência. É que, simultaneamente, 
houve uma inesperada poupança 
no lado da despesa. Nos meios 
complementares de diagnóstico e 
terapêutica houve uma insólita 
quebra de 7,1% (expurgando já os 
efeitos do fim da PPP de Braga), 
que compara com um aumento de 
2,5% no período homólogo. 

Este recuo é explicado pela 
grande redução nos exames e 
análises realizados no SNS pe-
las restrições impostas pela pan-
demia mas também pela redu-
ção da procura por receio de 
contágio da parte dos utentes. Só 
nesta área, o SNS gastou menos 
40 milhões de euros. 

Nas despesas com pessoal, 
houve um aumento da despesa de 
4,7% (expurgando os efeitos da 
PPP de Braga), explicado pelas 
progressões na carreiras e pela 
contratação de novos profissio-
nais, mas o ritmo abranda face aos 
7% de 2019. Também nos produ-
tos farmacêuticos, o ritmo de 
crescimento abrandou de 5,1%, 
em julho de 2019, para 3,4%. 

Pandemia agrava 
despesa e reduz receita 
A crise sanitária teve reflexos ne-
gativos evidentes em algumas ru-
bricas da despesa, mas também 
está a deixar marcas visíveis do 
lado da receita. Do lado da despe-
sa, a DGO chama a atenção para 
a despesa adicional de 131 mi-

  

lhões de euros, explicada pela 
aquisição de equipamentos para 
as unidades de cuidados intensi-
vos e outros investimentos em 
instituições do SNS, bem como 
o financiamento de compras de 
equipamentos de proteção indi-
vidual e outros medicamentos 
para o tratamento da covid-19. 

No entanto, a pandemia tam-
bém se reflete noutras rubricas 
da despesa. Veja-se o caso do 
material de consumo clínico (no 
qual se inclui o equipamento de 
proteção individual), em que os 

-38% 
TAXAS MODERADORAS 
A receita com taxas 
moderadoras caiu a 
pique até julho. A 
explicação está na 
redução das consultas 
presenciais no SNS. 
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para gerir o SNS. 

Rodrigo Antunes/POOL/Reuters 

Pagamentos em 
atraso dos hospitais 
estão mais contidos 

REGRESSO AOS EXCEDENTES NA SAÚDE 
Evolução do saldo orçamental do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

Na última década, só houve três anos em que se registaram exceden-
tes até julho. Em 2016, foi um excedente residual e que rapidamente 
desapareceu. Em 2012, o superávite foi gigantesco e resultou das me-
didas de austeridade que resultaram do pedido de assistência finan-
ceira. Agora a explicação está na pandemia e no consequente reforço 
das transferências do Estado. 
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RECEITA ULTRAPASSA DESPESA 
Evolução da receita e da despesa do Serviço Nacional de Saúde 

Como se vê bem no gráfico, a receita tem estado quase sempre abaixo 
da despesa no final de julho de cada ano. Este ano é uma exceção gra-
ças ao reforço das transferências do Estado, tanto no Orçamento ini-
cial como, mais tarde, no suplementar, em reação à pandemia. A co-
vid-19 trouxe mais despesas, mas também uma redução de atividade 
que acabou por interferir tanto do lado dos proveitos como dos gastos. 
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Os pagamentos em atraso das 
administrações públicas, ou seja, 
as contas por pagar a fornecedo-
res há mais de 90 dias, têm esta-
do relativamente contidos des-
de o início da pandemia. Os da-
dos da Direção-geral do Orça-
mento mostram que nos hospi-
tais-empresa, responsáveis pela 
maior fatia dos montantes em 
atraso, os valores rondam os 
200 milhões de euros desde 
março. 

Com a crise sanitária provo-
cada pela covid-19, e a necessi-
dade de responder de forma 
pronta com a compra de equipa-
mentos e medicamentos, os pa-
gamentos em atraso dos hospi-
tais poderiam ter disparado. Po-
rém, tal não parece ter aconte-
cido - pelo menos até julho, o úl-
timo mês para o qual há dados. 

Segundo a execução orça-
mental, em julho, as dívidas dos 
hospitais com mais de 90 dias 
somavam 222 milhões de euros. 
Este valor representa um au-
mento de 27,6 milhões de euros 
face ao mês de junho, mas con-
tinua significativamente abaixo 
dos 377,3 milhões de euros que 
se registavam em fevereiro, o  

mês anterior à chegada da pan-
demia. 

Comparando com os valores 
de 2019, os pagamentos em 
atraso até julho também repre-
sentam uma descida: há um ano, 
os hospitais EPE estavam em 
falta com 550,4 milhões de eu-
ros, bem mais do dobro do que 
se verifica agora. 

No conjunto das administra-
ções públicas, a tendência dos 
pagamentos em atraso é seme-
lhante, mas isto acontece por-
que as dívidas dos hospitais são 
a fatia mais representativa, só 
comparável à da administração 
regional (que tem seguido a ten-
dência oposta, verificando-se 
uma subida homóloga de 31% 
em julho). Em julho, o total das 
administrações públicas tinha 
484,4 milhões de euros em atra-
so, quase 300 milhões a menos 
do que um ano antes. 

A execução orçamental 
mostra que no período de janei-
ro a julho os hospitais-empresa 
receberam um reforço de capi-
tal de 256,4 milhões de euros. 
Segundo a ministra Marta Te-
mido, a verba serviu para fazer 
pagamentos em atraso. •  MP 

6204.7 PAGAMENTOS EM ATRASO SOB CONTROLO 
Pagamentos a fornecedores em atraso há mais de 90 dias, em milhões de euros 

Desde março que o total dos pagamentos em atraso das administra-
ções públicas está relativamente contido. Mas estas dívidas por pagar 
há mais de 90 dias têm tendência a avolumar-se à medida que o ano 
vai avançando. Com o reforço do orçamento, o desafio é não deixar que 
tal volte a acontecer em 2020. 

1200 
gastos estão a subir 15% (con-
tra 3% no período homólogo do 
ano passado). 

Quanto ao lado da receita, a 
quebra mais relevante diz res-
peito às taxas moderadoras. 
Houve uma quebra drástica de 
38% que corresponde a uma re-
dução também de 38 milhões de 
euros, que reflete a quebra de 
atividade no SNS, sobretudo ao 
nível das consultas. Muitas fo-
ram canceladas e outras passa-
ram a ser realizadas à distância. 

Perante estes números, Fran-

  

cisco Ramos, ex-secretário de 
Estado da Saúde de Marta Temi-
do, diz que não será por falta de 
dinheiro que o SNS não conse-
guirá responder à pandemia de 
covid-19. Mas, avisa, o problema 
pode estar na capacidade de exe-
cução. "Não basta haver dinhei-
ro, é preciso também ter capaci-
dade de execução", diz, lembran-
do "as fortes limitações à ativida-
de" que existem neste momento. 
Uma das principais dificuldades, 
afirma, é encontrar profissionais 
especializados para contratar. 

EsteprofessordeEconomia da 
Saúde sublinha que esta melhoria 
nas contas permite criar "uma boa 
base para termos uma gestão de-
cente no próximo ano". Mas para 
isso, lembra, é preciso que o Minis-
tério das Finanças baseie o orça-
mento do SNS do próximo ano na 
execução deste ano e não no valor 
orçamentado inicialmente. 

O Negócios pediu esclareci-
mentos ao Ministério das Fi-
nanças sobre as contas do SNS 
mas não obteve respostas até ao 
fecho da edição. • 
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Energia 

Audax vai 
investir 
100 milhões 
em centrais 
solares 
EMPRESAS 16 

Imobiliário 

Angolano fica 
com último 
convento 
de clausura 
do Porto 
EMPRESAS 

Transportes 

Metro de 
Lisboa avança 
com expansão 
da rede 
EMPRESAS 15 

Turismo 

Bruxelas 
propõe regras 
comuns para 
as viagens 

SNS regista 
excedente 

orçamental 
em plena 

covid 

Pagamentos em atraso dos 
hospitais estão mais contidos. 
ECONOMIA 8 e 9 

investidor 
privado 

ora 

 

Do crédito aos seguros, 
saiba que moratórias 
estão ainda em vigor 

 

 

egoci
Diretor Antlre VerinimP Diretor adjunta CelsP Filipe 

os 1 
negocios.pt 

 

Pandemia 
abre apetite 
pela bolsa 
nacional 
Negociação intradiária duplicou no segundo 
trimestre 1 Apps de "trading" dão salto com 
coronavírus 1 Psicólogo diz que correr risco é 
uma forma compensatória de trazer adrenalina 

PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Só 22% das grandes 
obras foram parar 
a mãos portuguesas 
EMPRESAS 14 

CaixaBank e Bankia dão 
tiro de partida para nova 
onda de fusões na banca 
MERCADOS 18 e 19 
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Depois de uma queda da ordem dos 

9,4% no PIB durante o primeiro 

semestre, o ano de 2020 está desti-

nado a fazer com que crises econó-

micas importantes como as de 1975, 

1983 ou 2012 pareçam agora, quan-

do se olha para os grá cos das séries 

históricas da economia portuguesa, 

apenas sobressaltos com pouca rele-

vância. Ainda assim, se se tentar 

olhar um pouco mais para trás, para 

um tempo em que as estatísticas do 

PIB não eram fornecidas directa-

mente pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE) ou pelo Banco de 

Portugal, surge um ano que ameaça 

ser rival de 2020 no ranking dos pio-

res resultados económicos do últi-

mo século. 

Esse ano é o de 1928, para o qual há 

indicadores que apontam para uma 

queda do PIB talvez ainda mais acen-

tuada do que este ano. Ainda assim, 

em relação àquilo que aconteceu 

exactamente à economia portuguesa 

nesse ano de 1928 e mesmo sobre se 

o ano foi mesmo de recessão ou se 

a nal até houve crescimento, não é 

possível encontrar um consenso. 

A referência ao ano de 1928 como 

aquele em que a recessão se compara 

com a de 2020 surgiu no Boletim Eco-

nómico de Junho do Banco de Portugal. 

Nessa altura, a instituição então lide-

rada por Carlos Costa, estimou uma 

contracção de 9,5% na economia 

nacional este ano, a rmando que esta 

marca excede “largamente as quedas 

observadas nas recessões mais recen-

tes”, acrescentando que é “necessá-

rio recuar aos anos 20 do século pas-

sado para encontrar uma queda 

desta magnitude”. 

 

Recessão no rodapé 

Numa nota de rodapé, é depois indi-

cado de forma mais exacta de onde 

vem essa queda da economia tão 

Banco de Portugal diz que é preciso 
recuar a 1928 para encontrar uma 
contracção da economia superior aos 
9,5% previstos para 2020, sem dizer  
o que aconteceu naquele ano

Salazar  tomou conta 
da pasta das Finanças 
em Abril de 1928, 
sendo responsável 
pelo Orçamento do 
Estado de 1928-1929, 
três meses depois 

signi cativa nos anos 20 do século 

passado. Foi em 1928, diz o BdP, que 

“o PIB em Portugal se reduziu 9,7%”, 

mais do que os 9,5% agora previstos 

para 2020. Por causa disso, em todas 

as notícias sobre o resultado econó-

mico previsto para este ano, tem sido 

a rmado que estamos perante o pior 

desempenho desde 1928. 

O ano de 1928 como pior ano eco-

nómico do último século causa  

alguma surpresa. Não é um ano em 

que haja registo da ocorrência de 

um con ito militar importante, 

como nos anos da II Guerra Mundial 

(1939-1945), em que tenha surgido 

uma pandemia, como em 1918, com 

a gripe espanhola (último ano  

da Grande Guerra), ou em que se 

tenha registado uma crise interna-

cional de grandes proporções, como 

durante a Grande Depressão a partir 

de 1929. 

Certo é que o Banco de Portugal 

encontrou, na obra New estimates for 

Portugal’s GDP: 1910-1958, de Jaime 

Reis, Dina Batista, Carlos Martins e 

Maximiano Pinheiro, editada em 

1997 pelo próprio Banco de Portugal 

na colecção de História Económica, 

os dados que apontam para que, em 

1928, a economia portuguesa tenha 

recuado 9,7%. 

Não são, nesta obra, acrescentados 

mais pormenores, não sendo nada 

dito, nas suas 130 páginas, sobre o 

facto de ter havido uma recessão tão 

profunda, ou sobre o que se passou 

nesse ano, ou em outro. 

O objectivo do trabalho era o de 

disponibilizar pela primeira vez esti-

mativas do PIB para a primeira meta-

de do século XX baseadas em dados 

da produção dos vários sectores.  

No prefácio da obra, Vítor Gaspar, 

então director do departamento de 

estudos do Banco de Portugal (e mais 

tarde ministro das Finanças na reces-

são de 2012), elogiava, aliás, o contri-

buto dado pelos autores para a 

melhoria das séries históricas da eco-

nomia portuguesa e, em particular, 

para o conhecimento da economia 

portuguesa no século XX. 

1928, três meses depois da sua toma-

da de posse. O novo ministro das 

Finanças concentrou em si a decisão 

sobre as despesas dos outros minis-

térios e defendeu logo a opção por 

aquilo que disse ser um “orçamento 

equilibrado”. 

“É a aspiração nacional do 

momento no tocante às nanças 

públicas”, escreveu Salazar no docu-

mento de apresentação do orçamen-

to, realçando “os sacrifícios que se 

lhe exigem”. Por exemplo, aumento 

reais de despesa, referiu o novo 

Finanças públicas
Luís Villalobos 
e Sérgio Aníbal

O que se passou na grande 
recessão de 1928 em Portugal?

Explicações para 1928 

Desa ado pelo PÚBLICO a revisitar a 

obra de que foi um dos autores, Jaime 

Reis, investigador do Instituto de Ciên-

cia Sociais (ICS), avança duas hipóte-

ses com in uência no resultado. Uma 

é o efeito da política de austeridade 

implementada por Salazar quando 

tomou conta da pasta das Finanças, 

precisamente em Abril de 1928. 

António de Oliveira Salazar foi o 

responsável pelo Orçamento do Esta-

do de 1928-1929, datado de Julho de 
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DR

A segunda explicação avançada 

por Jaime Reis tem por isso a ver com 

o impacto da produção agrícola e das 

pescas (com clara predominância da 

primeira), que, de acordo com os 

cálculos incluídos no trabalho edita-

do pelo Banco de Portugal, sofreu 

uma queda de 26,5% em 1928. É um 

número muito impressionante, 

capaz de gerar efeitos negativos mui-

to signi cativos no PIB, porque, de 

acordo com os dados retirados da 

obra em causa, este sector tinha um 

peso da ordem dos 30% da riqueza 

nacional. No ano anterior, em 1927, 

a produção agrícola tinha registado 

um desempenho verdadeiramente 

espectacular, com um crescimento 

de 45,2% face ao ano anterior. O PIB 

de 1927, de acordo com a obra publi-

cada pelo BdP, cresceu 17,6%, aju-

dando assim a explicar que em 1928 

se tenha registado uma queda do PIB 

de 9,7%. Há depois, em 1929, um 

crescimento expressivo de 10,9% 

(com a agricultura de novo em alta), 

seguido de um pequeno recuo de 

1,2% no ano seguinte.  

A volatilidade, diz Jaime Reis, “faz 

parte de sociedades muito depen-

dentes da agricultura”, um sector 

que era ainda “muito tradicional”. 

Para além disso, assinala, viviam-se 

ainda tempos de instabilidade liga-

dos ao pós-guerra. 

 

Dados sem consenso 

Os cálculos do PIB relativos a estes 

anos, contudo, geram ainda discus-

são. Não estamos a falar de números 

que tenham sido estimados e regista-

dos na altura por autoridades estatís-

ticas, seguindo uma metodologia de 

cálculo uniforme.  

Os valores do PIB encontrados para 

essa altura são estimativas relativa-

mente recentes realizadas com base 

em dados sectoriais, como o consu-

mo, o comércio, a produção agrícola 

ou a produção industrial. 

Conforme a metodologia utilizada, 

os resultados nais mudam. Portanto, 

não surpreende que a ideia de que 

houve uma profunda (ou mesmo uma 

pequena) recessão em 1928 não seja luis.villalobos@publico.pt

consensual. “A estimativa de uma 

recessão com quebra de 9,7% do ren-

dimento em 1928 parece-me comple-

tamente desprovida de fundamento”, 

a rma Nuno Valério, professor e 

investigador do ISEG. “Na verdade, as 

minhas estimativas apontam, pelo 

contrário, para um aumento do nível 

de rendimento nesse ano, pelo menos 

da ordem dos 5%”, diz, assinalando 

que em 1928, de acordo com os dados 

disponíveis, houve uma subida 

expressiva das exportações e das 

receitas scais, ao mesmo tempo que 

as importações “praticamente estag-

naram” e as despesas públicas tiveram 

uma ligeira descida. Tudo isto, defen-

de, “não é compaginável com uma 

quebra de 10% do produto”. 

Para Nuno Valério, para se encon-

trar um ano pior que o actual poderá 

ter de se recuar até 1918, quando hou-

ve uma descida do PIB da ordem dos 

17%, possivelmente “exagerada por 

valor optimista para 1917”, mas “que 

se justi ca perfeitamente, conside-

rando o acentuar dos problemas de 

abastecimentos causados pela guerra 

e a pandemia de gripe desse ano”. 

Jaime Reis, por seu lado, assinala 

que a sua metodologia para estimar 

o PIB é a de utilização de dados rela-

tivos à produção, não se recorrendo 

a proxies [indicadores indirectos], 

como o consumo. E, especi camen-

te em relação a 1928, diz que “pode 

haver aumento das exportações e 

isso re ectir-se pouco no PIB”, por-

que se exportava pouco, diz. 

Di cilmente, a esta distância no 

tempo e com os dados disponíveis já 

bastante analisados, será possível 

chegar a um consenso relativamente 

àquilo que aconteceu exactamente ao 

PIB português em 1928, se realmente 

caiu 9,7% ou não. No entanto, para as 

contas sobre se será 2020 ou 1928 o 

ano com a maior contracção do PIB 

português deste século, isso poderá 

nem vir a ser relevante. 

A queda do primeiro semestre faz 

com que exista a possibilidade de, 

consoante a capacidade de recupe-

ração revelada na segunda metade 

do ano, o PIB cair mais de 10%, um 

cenário especialmente possível se 

houver uma segunda vaga da pande-

mia. Nessa altura, sem hesitações e 

asteriscos, será possível dizer que 

2020, por causa da pandemia, foi o 

pior ano económico em Portugal dos 

últimos cem anos. 

Altos e baixos de um século da economia portuguesa
Variação real do PIB (%)

Fonte: "New estimates for Portugal’s GDP: 1910-1958”, INE, Banco de Portugal, Pordata PÚBLICO
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ministro das Finanças, só “os relati-

vos à dívida pública”. E, do lado da 

receita, optou-se por um agravamen-

to da carga tributária em áreas como 

a contribuição predial, o imposto 

complementar (estes logo em Maio) 

e taxas indirectas. 

De qualquer modo, numa altura 

em que o Estado tinha ainda um peso 

relativamente reduzido na economia, 

di cilmente se pode encontrar nesta 

política de austeridade a explicação 

para uma contracção tão pesada, de 

quase 10%, da economia. 

9,7% 
queda estimada do PIB em 1928, 
referida pelo Banco de POrtugal 
para “encontrar uma queda da 
magnitude” da prevista para 
este ano, de decréscimo do PIB 
em de 9,5%

A volatilidade  
faz parte de 
sociedades muito 
dependentes  
da agricultura, 
sector que  
era ainda muito 
tradicional 
Jaime Reis 
Investigador do Instituto de 
Ciência Sociais  
 
 

A estimativa  
de uma recessão 
com quebra  
de 9,7% do 
rendimento  
em 1928  
parece-me 
completamente 
desprovida de 
fundamento 
 
Nuno Valério 
Professor e investigador  
do ISEG
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Do empréstimo falhado da Sociedade  
das Nações à ascensão de Salazar

O ano de 1928 cou marcado para a 

História como aquele em que Antó-

nio de Oliveira Salazar começou a 

consolidar o seu poder na política 

portuguesa, assumindo a pasta das 

Finanças em Abril, após a primeira 

tentativa, curta, logo após o golpe 

de 28 de Maio de 1926, com Mendes 

Cabeçadas. 

Salazar assume as rédeas das 

Finanças com poderes reforçados 

no controlo das despesas de todo o 

Governo da ditadura militar e com 

margem para reformas, começando 

a sua ascensão. Poucas semanas 

antes, a estratégia nanceira da 

ditadura militar tinha entrado em 

colapso com as imposições da Socie-

dade das Nações para validar um 

grande empréstimo cujo objectivo 

era endireitar as contas do país — 

condições essas tidas como inacei-

táveis por Lisboa. 

Sinel de Cordes, que liderara a 

estratégia no Governo de Óscar Car-

mona, deixa a pasta — Ivens Ferraz 

também esteve com as Finanças de 

forma interina, e com este assunto 

—, chegando então a nova oportuni-

dade de Salazar, que entrou para o 

executivo agora liderado por Vicen-

te de Freitas. 

Londres sem sucesso 
O processo de pedido de empréstimo 

teve origem poucos meses após o gol-

pe militar, tendo o ministro das Finan-

ças, Sinel de Cordes, procurado apoio 

na praça nanceira de Londres para 

a concessão de 12 milhões de libras. 

Na City, os banqueiros exigem ao 

novo Governo um aval da Sociedade 

das Nações, criada poucos anos antes. 

A formalização do pedido de apoio à 

Sociedade das Nações é feito por Sinel 

qual ca decidido que o comité nan-

ceiro iria “estudar a situação nan-

ceira de Portugal” e emitir um rela-

tório. 

Altas guras protestam 
A iniciativa teve desde logo a oposi-

ção de altas personalidades da I 

República, como Bernardino Macha-

do (deposto da presidência pelo novo 

regime), Afonso Costa, Álvaro de Cas-

tro, Domingues dos Santos, António 

Sérgio e Jaime Cortesão, refugiados 

em Paris e reunidos na Liga de Defe-

sa da República. Facilitar o emprés-

timo era legitimar e consolidar o 

regime da ditadura militar, que che-

gou ao poder com um golpe de Esta-

do cerca de dois anos antes. 

Logo no início de Dezembro, Ber-

nardino Machado envia um telegrama 

à Sociedade das Nações onde dá con-

ta do seu repúdio ao pedido, mostran-

do-se convicto de que a organização 

Luís Villalobos

DR

Carta do pedido de Sinel de Cordes e telegrama de Bernardino Machado de repúdio ao financiamento

não irá dar cobertura à iniciativa da 

ditadura militar, que diz ter usurpado 

o poder e, com isso, “denegrir a 

democracia portuguesa”. 

Pouco depois, numa carta datada 

do nal de Fevereiro de 1928, Afonso 

Costa, Álvaro de Castro, Domingues 

dos Santos, António Sérgio e Jaime 

Cortesão enviam uma longa defesa 

dos feitos da I República em termos 

de política económica, questionando 

a necessidade e a legalidade do 

empréstimo solicitado por Sinel de 

Cordes e defendendo que haverá 

“empenho em implementar [refor-

mas] assim que a ditadura acabar”. 

Esperam, sublinham, que a institui-

ção se recuse a abalar a fé do povo 

“na legalidade” na “sinceridade” e 

no “idealismo” do trabalho da Socie-

dade das Nações.  

A rmando que se baseiam em 

argumentos técnicos, uma vez que 

não pretendem “discutir do ponto de 

vista moral a ditadura militar, que 

pediu apoio para poder persistir nos 

seus erros”, acrescentam, mesmo 

assim, estar “convencidos de que a 

Sociedade das Nações é uma institui-

ção moral e legal”, e não apenas “um 

órgão nanceiro”. 

Do Brasil também saem telegramas 

de republicanos, pedindo que não se 

conceda meios que suportem a exis-

tência da ditadura militar, que “revo-

gou a Constituição” da República e 

“mantém [um] exército [de] ocupa-

ção” em Portugal. 

O resultado nal acaba por ir ao 

encontro dos republicanos exilados 

e defraudar as expectativas de Lisboa, 

com a Sociedade das Nações a exigir, 

de acordo com Nuno Valério, investi-

gador no ISEG, a “nomeação de um 

agente de ligação dos representantes 

dos tomadores em Lisboa, com fun-

ções de scalização da actuação do 

Governo português”, e a nomeação 

“de uma comissão nanceira para 

administrar as receitas consignadas, 

caso o Governo português não cum-

prisse os pagamentos contratuais”. O 

empréstimo cai então por terra. 

Exigências da Sociedade 
das Nações para dar aval ao 
empréstimo pedido pela 
ditadura militar foram 
vistas como excessivas

Iniciativa teve 
desde logo a 
oposição de altas 
personalidades da 
I República, como 
Bernardino 
Machado, António 
Sérgio e Jaime 
Cortesão, 
refugiados  
em Paris

luis.villalobos@publico.pt

de Cordes através de uma carta rela-

tivamente curta, datada de 24 de 

Novembro de 1927. “O Governo por-

tuguês deseja levar a efeito um con-

junto de medidas de reconstrução 

nanceira, estabilização da moeda e 

desenvolvimento económico. O 

Governo julga impossível atingir estes 

três objectivos sem realizar um 

empréstimo externo de montante 

considerável, também crê que vanta-

gens importantes lhe adviriam se a 

operação tivesse a aquiescência do 

Conselho da Liga das Nações”, lê-se 

na missiva guardada no arquivo his-

tórico da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e consultada pelo 

PÚBLICO. 

O pedido de empréstimo será con-

cretizado pessoalmente por Sinel de 

Cordes em Genebra, no dia 5 de 

Dezembro, numa sessão da Socieda-

de das Nações (organização dirigida 

pelo britânico Eric Drummond), na 

12 
milhões de libras foi o pedido de 
empréstimo que Sinel de 
Cordes fez em 1927, pelo Estado 
português, à praça financeira de 
Londres,  que exigiu um aval da 
Sociedade das Nações
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Crise   
O que se 
passou na 
recessão  
de 1928 em 
Portugal? 
         Economia, 20 a 22      E
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Fonte: Portal da Transparência do SNS PÚBLICO
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Urgências hospitalares
Em milhões por mês

382.499

572.651565.983

SAÚDE

Doentes ligeiros 
nas urgências  
já são 45% do total 
Procura das urgências aumenta quando se aproxima a época 
em que estes serviços são sujeitos a grande pressão. Tenta-se 
que os doentes não-prioritários sejam encaminhados para 
centros de saúde, mas muitos não aceitam

Alexandra Campos  
e Rui Barros

“E
rupção cutânea na 

região anal com um 

ano de evolução”, 

“escabiose [sarna] dia-

gnosticada há duas 

semanas e que não 

melhorou”, “dores de pescoço há 

meses”. Estes são alguns dos casos 

que vão desaguando em catadupa no 

serviço de urgência do Hospital de 

São João (Porto), numa altura em que 

a situação ainda está calma, mas em 

que o número de atendimentos, mais 

de 400, se aproxima da média diária 

anterior à pandemia. “É isto todos os 

dias. São dezenas e dezenas de doen-

tes com queixas deste tipo e não 

podemos deixar de os receber”, rela-

ta Nelson Pereira, coordenador des-

te que é um dos maiores serviços de 

urgência do país, enquanto observa 

o monitor do computador onde a 

percentagem de doentes triados com 

pulseiras verdes, azuis e brancas 

(não-prioritários) está a aumentar. 

Somando todas as regiões do país, 

representavam já 45% do total em 

Agosto, segundo o portal da monito-

rização diária dos serviços de urgên-

cia (dados provisórios), quando em 

2019 rondavam 42%. 

A pressão destes casos na urgência 

do São João “tem sido um bocadinho 

superior” à que se veri cava noutros 

anos, atesta a directora do serviço, 

Cristina Marujo. E neste Outono e 

Inverno, à sobrecarga habitual pela 

gripe sazonal e outros vírus respira-

tórios juntar-se-á a necessidade de 

abordar os doentes com sintomas 

similares como potenciais infectados 

pelo novo coronavírus. Os casos sus-

peitos de covid-19 deverão aumentar 

já com o regresso às escolas. “De 

todas as áreas do Serviço Nacional 

de Saúde [SNS], os serviços de urgên-

cia são os que mais vão sofrer a pres-

são porque não será possível distin-

guir sintomas. Mesmo que haja 

menos casos de gripe graças ao uso 

de máscaras e ao distanciamento 

físico, se tiverem sintomas ligeiros, 

as pessoas não vão poder car em 

casa. Não vai ser legítimo fazer de 

conta que não se passa nada. Se tiver 

sintomas, a sociedade exige-me e 

merece que eu seja testado”, enfatiza 

Nelson Pereira, que advoga o reforço 

dos cuidados de saúde primários e 

da Linha SNS 24. 

Um dos principais problemas iden-

ti cados no São João tem sido a inca-

pacidade de alguns centros de saúde 

darem resposta aos utentes, apesar 

de esta não ser a única explicação 

para o regresso em massa, em núme-

ros absolutos, dos casos ligeiros. 

“Pergunto aos enfermeiros na tria-

gem, que respondem: ‘Os doentes 

dizem que vão aos centros de saúde 

e não são recebidos ou que telefo-

nam para lá e ninguém atende’...” À 

semelhança de outros hospitais, o 

São João tem protocolos com agru-

pamentos de centros de saúde (como 

os de Valongo) para que os casos não-

prioritários possam ser encaminha-

dos para lá. “Explicamos às pessoas 

que podem ir a uma consulta com 

hora marcada, almoçar com calma”, 

descreve Cristina Marujo. Não adian-

ta, porém. “Muitos não aceitam.” 

Quando se olha para o portal da 

monitorização diária das urgências, 

que já tem dados de Agosto, ainda 

provisórios e que necessitam de ser 

recti cados, observa-se um ligeiro 

aumento das percentagens de ver-

des, azuis e brancos em todas as 

regiões do país, à excepção de Lis-

boa e Vale do Tejo (LVT), onde se 

veri ca uma tendência inversa. Uma 

das explicações para este acréscimo 

tem sido a falta de resposta de 

alguns centros de saúde — um fenó-

meno assimétrico porque muitos 

estão a funcionar bem — agravada 

pelo problema, que se arrasta há 

anos, do não-atendimento dos tele-

fones, que já levava muitas pessoas 

ao desespero antes da pandemia. 

Basta consultar o Portal da Queixa: 

está recheado de protestos de pes-

soas que dizem estar dias a o a 

telefonar sem que ninguém atenda. 

Reconhecendo um problema iden-

ti cado há anos, o Ministério da 

Saúde adianta agora que vai dispo-

nibilizar 30 mil telemóveis e 30 mil 

telefones xos aos centros de saúde. 

Resta saber se chegarão a tempo do 

desa o deste Outono e Inverno. 

Onde estão os casos graves? 
Recuemos uns meses. Quando os 

primeiros casos de covid-19 foram 

anunciados e a população cou 

fechada em casa, a a uência às urgên-

cias caiu a pique. O con namento e 

o medo do contágio combinaram-se 

para produzir uma quebra sem para-

lelo, um fenómeno que os especialis-

tas interpretaram como positivo, por 

um lado, e como preocupante, por 

outro. Se o desaparecimento de 

milhares de doentes triados com pul-

seiras verdes, azuis e brancas (os tais 

casos que poderiam ser observados 

noutros locais) aliviou estes serviços 

de elevada complexidade, a quebra 

da procura dos urgentes e muito 

urgentes deixou os especialistas 

deveras preocupados. “Onde estão 

os casos graves, como os enfartes e 

os AVC?”, questionaram. 

O descon namento foi decretado 

e a procura daas urgências começou 

de novo a crescer, de mês para mês. 
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Fonte: Monitorização Diária dos Serviços de Urgência do SNS

Os dados de Agosto de 2020 são provisórios, vão ainda ser rectificados  
e não incluem o número de doentes que não foram triados à chegada

PÚBLICO

Percentagem de triagens nas urgências hospitalares por ARS
Comparação de pulseiras atribuídas de Agosto de 2019 a Agosto de 2020
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que vieram à urgência, numa per-

centagem até superior à registada 

em 2019. “Isto pode decorrer mais 

do efeito da suspensão da actividade 

programada em muitos casos e do 

facto de [o doente] sentir que o seu 

problema não cou resolvido. As 

pessoas estão à procura de uma res-

posta de especialidade e fazem 

batota, até porque con am nas 

urgências, onde fazem radiogra as 

e outros exames. No Reino Unido, 

se o doente não tiver uma carta do 

médico de família, não entra na 

urgência, a não ser que desmaie à 

porta. Mas não podemos julgar as 

pessoas de imediato, isto está muito 

interiorizado na nossa cultura”, 

argumenta. 

Centros de saúde primeiro 
A percentagem de verdes e azuis tam-

bém terá crescido porque em Maio, 

alarmadas com a quebra dramática 

da a uência, as autoridades de saúde   

garantiram que estes serviços locais 

são muito seguros, recorda Taveira 

Gomes. O médico lamenta ainda que 

haja obstáculos à alteração do mode-

lo actual. A dada altura, em Matosi-

nhos foi criado um circuito próprio 

para aliviar o serviço destes casos. 

“Tínhamos duas internas de medici-

na geral e familiar que aceitaram fazer 

urgência e só viam verdes e azuis. 

Mas, quando acabaram o internato, 

propusemos a sua contratação e o 

pedido veio indeferido.” Quanto ao 

encaminhamento de casos ligeiros 

para os centros de saúde, metade das 

pessoas não aceita. 

Outro hospital em que as urgên-

cias estão a crescer é o de Santo 

António (Centro Hospitalar e Univer-

sitário do Porto), que, em Agosto, de 

acordo com os dados da direcção 

clínica, estava ainda a fazer menos 

17% dos atendimentos do que no 

mesmo mês no ano anterior. Mas 

notava-se uma tendência para o 

aumento dos “verdes” (23% em 

Agosto contra uma média de apenas 

17% em 2019) e dos “azuis” (que são 

agora de 3%, mais 1% do que em 

2019). Uma tendência que “poderá 

ter alguma relação com di culdades 

de acesso aos centros de saúde ou 

aos consultórios privados, mas [isso] 

não é certo”, interpreta o director 

clínico, José Barros, com esperança 

de que “o respeito pelo conceito de 

verdadeira urgência hospitalar 

adquirido por muitos cidadãos 

durante a pandemia” ajude a atenuar 

um Inverno mais complicado.  

Na urgência geral do Hospital de 

Santa Maria, em Lisboa, onde os aten-

dimentos oscilam entre os 400 e os 

500 diários, os números ainda estão 

longe do habitual. “Sabemos que há 

muitas urgências que são desneces-

sárias. O aumento da procura dos 

verdes e azuis é o tipo de recuperação 

que não gostaríamos que aconteces-

se”, assume Luís Pinheiro, director 

clínico do Centro Hospitalar e Univer-

sitário de Lisboa Norte. Mas muitos 

“são quadros respiratórios, poten-

ciais casos de covid-19”, nota. De res-

to, a epidemia potenciou a articulação 

com os centros de saúde, diz. 

Em Maio, no despacho em que 

determinou que as instituições do 

SNS retomassem a actividade adiada, 

a ministra da Saúde deu ordem para 

que os triados com cor branca, azul 

ou verde fossem referenciados para 

os centros de saúde ou “outras res-

postas hospitalares” com agenda-

mento “por hora marcada”. Mas 

muitas pessoas não aceitam e os 

médicos de família, assoberbados por 

várias tarefas, dizem não ter capaci-

dade para receber tantos casos.

F
altam duas semanas para o 
início do Outono, mas o 
Governo ainda não 
apresentou o plano com a 

estratégia nacional para a 
resposta à covid-19 e às outras 
infecções respiratórias,  
como a gripe. Nas últimas 
semanas, têm sido anunciadas 
medidas avulsas, como a 
aquisição de mais 400 mil  
doses de vacinas contra  
a gripe (inicialmente estavam 
previstas 1,6 milhões) e a 
antecipação da vacinação, que 
vai arrancar já no início de 
Outubro. Também já foi 
anunciado o reforço da 
capacidade de testagem (de 13 
para 22 mil testes por dia), dos 
cuidados intensivos e dos stocks 
de medicamentos e de 
equipamentos de protecção 
individual. Mas falta uma 
estratégia nacional. “O Plano 
Integrado para o Outono/
Inverno está em fase de 

ultimação e será conhecido 
muito brevemente”, garante o 
Ministério da Saúde (MS) ao 
PÚBLICO. Atrasado – a sua 
conclusãoesteve prevista  para  
final de Agosto —, ainda vai ser 
submetido a consultas, adianta 
o MS. A preparação da chamada 
Estratégia Integrada para o 
Outono/Inverno só arrancou a 14 
de Agosto, com uma primeira 
reunião no Infarmed, em  
Lisboa, em que participaram 
“especialistas da academia e da 
ciência”, explicou então 
 o MS. Uns dias depois, 
seguiu-se outro encontro, desta 
vez com os bastonários de todas 
as ordens profissionais do sector 
que, na semana seguinte, 
enviaram os contributos 
pedidos. Esta segunda-feira 
retomam-se as reniões com o 
Governo, peritos e políticos, 
Desta vez o encontro é no Porto 
e  a primeira parte será aberta ao 
público. A.C.

acampos@publico.pt

NELSON GARRIDO

Plano para o Outono e Inverno atrasado
Em Julho, segundo os últimos dados 

do portal da transparência do SNS, a 

a uência ainda estava longe da média 

dos anos anteriores. Nesse mês, 

382.499 pessoas recorreram a estes 

serviços, mais 57% do que em Abril, 

quando o número de episódios atin-

giu um valor mínimo. Mas em Agosto 

já estava a aproximar-se do habitual  

em vários hospitais. No topo da lista 

das unidades em que os atendimen-

tos mais estão a crescer, sete são do 

Norte. O Hospital de Vila Franca de 

Xira é a excepção, surge em sexto 

lugar. À cabeça desta lista está a Uni-

dade Local de Saúde (ULS) de Mato-

sinhos (que inclui o hospital e os cen-

tros de saúde do concelho), onde a 

diferença entre o total de urgências 

em Agosto deste ano era de cerca de 

30 por dia, face mesmo mês de 2019, 

segundo os dados provisórios. 

Para o presidente do conselho de 

administração da ULS, Taveira 

Gomes, o problema não se justi ca-

rá aqui pela falta de resposta dos 

centros de saúde, uma vez que mais 

de metade dos doentes que procu-

raram a urgência entre Maio e Julho 

deste ano tinham tido consultas nos 

cuidados de saúde primários na 

semana anterior ou na semana em 

No Hospital  
de São João, 
no Porto, os 
atendimentos 
nas urgências 
já  estão  
a chegar  
aos valores 
pré-pandemia

22 
mil  testes de diagnóstico de 
infecção vão ser feitos nos 
próximos meses, quase o dobro 
da capacidade actual

30 
mil telemóveis e 30 mil 
telefones fixos vão ser 
distribuídos nos  centros de 
saúde
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SAÚDE

Fonte: Portal da Transparência do SNS PÚBLICO

Consultas nos Cuidados de Saúde Primários
Evolução do total de consultas nos Cuidados de Saúde Primários 
em Portugal (2014-2020), em milhões. 
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Grande maioria 
das consultas nos 
centros de saúde 
é à distância

Se em Fevereiro deste ano as consultas 
presenciais nos cuidados de saúde 
primários representavam cerca de 70%, 
em Julho estavam nos 35%

Ana Maia e Rui Barros

O total de consultas nos centros de 

saúde está a recuperar: 2.697.147 em 

Julho, segundo dados do Portal do 

SNS. Mas se em Fevereiro as consultas 

presenciais nos cuidados de saúde 

primários representavam cerca de 

70%, em Julho estavam nos 35%. Uma 

inversão do tipo de resposta forçada 

pela covid-19. Mas podem o telefone 

e o email substituir a presença e a con-

versa directa com um médico ou 

enfermeiro de família? 

“Há actos médicos que não podem 

ser substituídos por consultas não- 

-presenciais. Temos de ter mais con-

sultas presenciais do que não-presen-

ciais”, diz Rui Nogueira, presidente 

da Associação Portuguesa de Medici-

na Geral e Familiar. Não esconde a 

preocupação pelo que ainda não se 

recuperou e refere que “um aumento 

de contactos pode não signi car um 

aumento de doentes atendidos”. 

“Saber o número de utilizadores é um 

dado que faz falta”, aponta, referindo 

que a recolha de dados deve diferen-

ciar as consultas telefónicas com os 

doentes das não-presenciais. 

Também Diogo Urjais, presidente 

da Associação Nacional das Unidades 

de Saúde Familiares, considera que 

“deveria haver um maior equilíbrio”. 

“Não vamos ter consultas presenciais 

como no passado, mas há trabalho 

que tem de ser presencial, para os 

grupos de risco, para os mais vulne-

ráveis, para situações de doença agu-

da”, diz, referindo que as questões de 

organização, segurança, de limpeza, 

recursos físicos limitam o número de 

utentes. 

O Algarve é a única zona do país em 

que as consultas presencias são supe-

riores. A Administração Regional de 

Saúde (ARS) do Algarve admite que 

possa ser um resultado da situação 

epidemiológica da região, “que tem 

estado estabilizada”, “levando as pes-

soas a ter menos receio de irem aos 

centros de saúde”. “As orientações 

que têm sido dadas é para que se con-

tinue a apostar na teleconsulta e aten-

dimentos médicos mediante marca-

ção prévia durante o Inverno, para 

evitar aglomerações e se mantenham 

consultas presenciais nos programas 

prioritários como saúde materna e 

infantil, diabetes, hipertensão.” 

Já no Norte, as consultas não-pre-

senciais ultrapassam as presenciais 

realizadas noutros anos. Diogo Urjais  

salienta que a região tem muitas uni-

dades de saúde familiares (USF), com 

grande prática de contactos telefóni-

cos e por email com os doentes. Mas 

existem também questões “como 

recursos humanos e físicos e organi-

zacionais que podem explicar as dife-

renças entre regiões”. Rui Nogueira 

não consegue encontrar uma expli-

cação para esta diferença. Refere que 

este aumento tão grande de consultas 

não-presenciais “pode ser bom”, por-

que houve algum tipo de resposta aos 

utentes. Mas, por outro lado, não 

considera razoável que o número de 

consultas presenciais seja ainda limi-

tado, ao nível da ARS Lisboa e Vale do 

Tejo (LVT), que no total fez menos 

consultas. 

“Temo-nos manifestado pela aber-

tura em pleno dos centros de saúde. 

Esta é uma posição nacional. Há mui-

tas pessoas, sobretudo com mais ida-

de, para quem é difícil expor a sua 

situação por telefone e um contacto 

telefónico não é o mesmo que um 

presencial”, diz Adérito Machado, do 

Movimento de Utentes dos Serviços 

Públicos do Porto.  

O que os números não mostram são 

os telefonemas e emails por respon-

der. No Portal da Queixa muitos uten-

tes dizem ligar dezenas de vezes e não 

são atendidos. O Ministério da Saúde 

a rma que tem “em curso a renova-

ção do sistema de comunicações das 

unidades de cuidados de saúde pri-

mários” e que a “con guração das 

novas centrais digitais através de VOIP 

deverá estar concluída em Outubro”. 

“Serão ainda disponibilizados 30 mil 

telemóveis e 30 mil telefones xos às 

unidades de cuidados de saúde pri-

mários” e na ARS de LVT “vai ser 

implementado o Sistema de Gestão 

de Atendimento Automático”. 
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O
 relógio está próximo das 

9h20 e cerca de duas 

dezenas de pessoas ainda 

esperam junto da porta do 

Centro de Saúde de 

Algueirão, em Sintra, por 

uma marcação para o dia ou pela 

consulta. Dizem que esta última 

quinta-feira foi “um dia bom”. Em 

tempo de pandemia, a 

recomendação é que as pessoas não 

se desloquem aos centros de saúde 

sem telefonar. Mas ali a 

recomendação cai por terra. O 

problema é velho e a pandemia não 

ajuda.  

Manuela Pinto chegou às 7h30. 

Há três meses que pergunta como 

pode conseguir o atestado 

multiusos para o marido, que está 

com cancro. Foi renovar a baixa e 

tentar mais uma vez ter resposta 

sobre o atestado. “Não estão a tratar 

destes pedidos. É um direito 

fundamental”, lamenta. “O telefone 

está sempre impedido. Quando foi 

para a marcação da primeira baixa, 

enviei um email. Responderam três 

dias depois. Já tinha vindo cá. Não 

marcam consultas a longo prazo. O 

que facilitam são as vacinas, os 

pensos, as consultas das crianças e 

das grávidas”, a rma. 

À porta do centro, um edifício de 

habitação, não se cumpre o 

distanciamento, mas todos usam 

máscara. “Vim para conseguir 

consulta para mostrar exames e 

pedir uma credencial para terapia 

da voz”, diz Alexandrina Simões, de 

67 anos. Ninguém atende os 

telefones e diz que não percebe 

nada de Internet. E assusta estar ali 

em tempo de pandemia. “Então não 

assusta?... Mas isto não é de agora. 

Só que antes cava tudo lá dentro 

[do centro de saúde] e agora é cá 

fora. Que havemos de fazer?” 

“Sabemos que vai haver um novo 

centro de saúde com condições. 

Esperar por uma consulta na rua em tempos 
de pandemia. “Então não assusta?...”

Resta saber se terá médicos, porque 

os que há não chegam para aqui”, 

a rma Elsa Martins, de 72 anos. 

Chegou por volta das 9h00 e 

esperava para saber se teria uma 

consulta do dia. “Não querem 

ajuntamentos e depois estamos 

aqui.” Tem o coração nas mãos por 

ela, mas sobretudo pelo marido, 

doente de Alzheimer, que teve de 

car sozinho em casa. 

Muita gente, recursos parcos 
“Temos um número muito 

signi cativo de habitantes e poucas 

unidades de saúde para dar 

resposta às necessidades da 

população”, aponta Paula Borges, 

da Comissão de Utentes de Saúde 

do Concelho de Sintra. O que se 

passa no Centro de Saúde de 

Algueirão não é caso único, mas 

será a situação mais difícil. “Serve 

a maior freguesia do concelho, 

com o número de utentes muito 

A ARS LVT adianta que “tem sido 

reforçada a assistência técnica das 

centrais telefónicas e foram disponi-

bilizadas várias centenas de telemó-

veis aos pro ssionais de saúde”. Já a 

ARS Norte explica que “o recurso à 

teleconsulta e a utilização das linhas 

telefónicas para efeito de renovação 

de receituário provocou uma sobre-

carga muito elevada e, em alguns 

momentos, di cultou o acesso dos 

utentes”. Ainda este mês vão “iniciar, 

em fase de teste, um novo modelo de 

funcionamento das centrais telefóni-

cas” em algumas USF. 

São precisos planos 
Os 30 mil telefones são bons, a rma 

Rui Nogueira, mas não chegam. “Pre-

cisamos de ter capacidade de atendi-

mento. Os nossos computadores não 

têm câmaras nem micros. Têm de nos 

perguntar o que andamos a fazer e o 

que precisamos e ninguém pergunta 

nada. Temos 900 unidades de saúde 

que precisam de apoio. Há mais pro-

cura e menos capacidade de respos-

ta.” Exemplos: listas de utentes sobre-

dimensionadas, burocracia excessiva, 

utentes sem médico de família, a 

necessidade de planos que tenham 

em consideração a situação epide-

miológica de cada local. A preocupa-

ção aumenta com o Inverno à porta. 

“Não se percebe como o ministério 

e a DGS não zeram um plano de reto-

ma para os cuidados de saúde primá-

rios: em que grupos vulneráveis deve-

mos investir, que plano fazer, que 

metodologia seguir”, diz Diogo Urjais, 

referindo que a ARS Centro foi a única 

que emitiu orientações nesse sentido. 

Lamenta que a contratualização com 

os centros de saúde, “que podia ser 

um guia”, ainda não tenha sido feita. 

A ARS Norte a rma que “tem vin-

do a reunir-se com todos os agrupa-

mentos de centros de saúde para a 

preparação dos planos de contingên-

cia e no sentido de que a retoma já 

em curso contemple especial aten-

ção aos doentes que verdes e azuis” 

de modo a “desviá-los” das urgên-

cias. A ARS LVT “tem estado a des-

envolver esforços”, muitas vezes 

“em parceria com as autarquias ou 

outras entidades”. Houve investi-

mento em instalações, estão a traba-

lhar na marcação das consultas a 

horas certas e no ajustamento de 

horários para  melhorar as respostas 

face ao aumento da procura.

As filas de pessoas à porta do Centro de Saúde de Algueirão, em Sintra, sucedem-se dia após dia

amaia@publico.pt amaia@publico.pt

signi cativo, sem pessoal adminis-

trativo su ciente”, explica, 

lembrando que a procura de 

cuidados que não se fez em Março 

e Abril poderá estar agora a 

complicar mais a situação. 

Mais próxima do início da fila 

para pedir uma consulta está 

Lurdes Curva. “Tenho exames feitos 

há dois meses e quero marcar uma 

consulta. Ligamos e desligam o 

telefone. E quando chegar o 

Inverno?” A direcção do 

Agrupamento de Centros de Saúde 

(Aces) de Sintra, a que pertence este 

centro de saúde, diz que, com apoio 

da Câmara de Sintra, vai colocar 

estruturas amovíveis à entrada para 

que os utentes não fiquem 

desprotegidos enquanto esperam 

pela triagem. 

O Aces de Sintra tinha, em Julho, 

357.241 utentes inscritos 

frequentadores, dos quais 96.021 

não têm médico de família 

RUI GAUDÊNCIO

“As equipas foram deixadas  
ao abandono. Faltam orientações 
nacionais e depois locais para 
adaptação ao contexto” 
Diogo Urjais 
Pres. Associação de Unidades de Saúde Familiar

atribuído. “30 % destes utentes 

(28.784) estão inscritos na Unidade 

de Cuidados de Saúde 

Personalizados (UCSP) de 

Algueirão, onde representam 67% 

dos inscritos”, diz a direcção, 

reconhecendo que o edifício cria 

di culdades e não ajuda a atrair 

novos médicos: cerca de 50% das 

vagas para contratação caram por 

preencher. A direcção espera que o 

novo centro de saúde, que deverá 

abrir no próximo ano, mude este 

cenário e salienta “o esforço e o 

verdadeiro espírito de sacrifício” 

dos pro ssionais. Assume que “os 

recursos humanos existentes não 

permitem um atendimento 

telefónico e caz”, mas diz que foi 

reforçada, junto dos utentes, a 

vantagem da utilização do email 

para marcar consultas, renovar 

receitas ou pedir informações.

Reportagem
Ana Maia e Rui Gaudêncio
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Crise   
O que se 
passou na 
recessão  
de 1928 em 
Portugal? 
         Economia, 20 a 22

Turismo 
Pandemia provocou uma 
invasão de autocaravanas, 
mas os turistas são nacionais   
Local, 18/19 
 
Listen no festival de Veneza 
Os “75 minutos cirúrgicos” 
da primeira longa-metragem 
de Ana Rocha de Sousa  
Cultura, 28/29
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Aviso para todo o continente 
mas especialmente a norte 
do Tejo p15

Sobem os números e há 
acusações de falta de 
material p14

Apesar do anúncio, passou o 
m-de semana sem ser 

publicada a mudança p16

Envenamento de Navalny 
transforma  equipamento 
em arma diplomátina p24/25

Aumento “muito 
grande” de risco 
de incêndio nos 
próximos dias

Lar de luxo  
no Porto com  
73 infectados  
e 20 mortos

DGS continua 
sem alterar 
norma que isola 
crianças 

Ligação por 
gasoduto  
à Rússia é dor  
de cabeça alemã

DIOGO VENTURA

Doentes  
não-urgentes 
regressam 
em força  
aos hospitais
Já são 45% do total. Centros de saúde,  
com maioria de consultas à distância,  
não respondem à procura Destaque, 2 a 5

ISNN-0872-1548

Avante! 
Jerónimo de Sousa 
avisa que é preciso 
contar com o PCP  
 
Discurso  do 
secretário-geral 
encerrou uma festa 
envolvida em polémica  
 Política, 10 a 12 e Editorial

Saúde mental  
Estudo aponta que covid-19 poderá  
ter triplicado a taxa de depressão  
Ciência, 27

      E
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O país assistiu a um invulgar aumen-

to do número de autocaravanas 

neste Verão, sobretudo nas estradas 

com ligação à fronteira com Espa-

nha, nos terrenos livres junto a albu-

feiras de algumas barragens e no 

litoral alentejano e algarvio. No 

período pós-con namento, o 

aumento exponencial no número 

de viaturas alugadas no Sudoeste 

alentejano e Costa Vicentina deu 

uma visão inusitada do autocarava-

nismo em Portugal. Não que estas 

já não aparecessem em grandes 

números nestas regiões, mas 

vinham um pouco de toda a Europa, 

enquanto neste ano a língua domi-

nante era o português. Para muitos, 

foi a primeira vez a bordo destas 

casas com rodas. 

Ao PÚBLICO, Paulo Moz Barbosa, 

presidente da Associação Autocara-

vanista de Portugal (AAP), admite 

que o fenómeno “está directamente 

ligado ao receio das famílias portu-

guesas em passar férias em hotéis 

ou casas alugadas por temerem a 

propagação do vírus da covid-19. E 

a maioria rumou ao Algarve e Costa 

Vicentina, onde já é “tradicional” a 

concentração do “maior número 

deste tipo de turistas”, refere o pre-

sidente da AAP, acrescentando que 

o ano de 2020 “não foi excepção.” 

A diferença em relação a anos 

anteriores reside na subida repen-

tina do número de autocaravanas 

ou de viaturas transformadas aluga-

das. Os dados divulgados no nal de 

Junho pela OLX, empresa de comér-

cio electrónico, apontavam para um 

“aumento da procura na ordem dos 

55% em Portugal e após con na-

mento.” Lisboa (26,7%), Setúbal 

(13,6%), Porto (12,2%), Braga (9,1%) 

e Leiria e Aveiro (8,8% cada um) são 

os distritos que mais se destacam no 

interesse por autocaravanas em Por-

tugal, após o descon namento, 

revelava o mesmo estudo. 

Há empresas de aluguer que viram  
o número declientes aumentar em 250%. 
A pandemia explica a procura. Mas 
também houve mais proibições e acções 
da GNR. Pedem-se mais infra-estruturas

Junto ao litoral ou albufeiras, na 
EN2, no interior, por todo o lado 
se encontravam autocaravanas 
em circulação neste Verão.  
Por causa da pandemia, os 
portugueses evitaram os hóteis

Também a Yescapa, plataforma 

que funciona como intermediária 

no aluguer de autocaravanas e car-

rinhas transformadas, entre parti-

culares, con rma que, até Junho 

passado, a empresa registou um 

aumento na ordem dos 400% face 

ao ano anterior. E realça um dado 

signi cativo: cerca de “78% dos visi-

tantes do site da Yescapa referem 

que é a primeira vez que experimen-

tam viajar de autocaravana.” Carac-

terizando o autocaravanista portu-

guês, a empresa de aluguer descre-

ve: “Tem entre 38 e 45 anos, viaja 

em família, planeia com antecedên-

cia as suas viagens e inclui no itine-

rário paragens culturais e de activi-

dade física na natureza, como o 

montanhismo.” 

Os projectos de viagens mais fre-

quentes são, por ordem decrescen-

te, a Costa Vicentina, circuitos pelo 

Douro, viagens pela EN2 e o Alente-

jo. Findo o período de con namen-

to, “veri cámos um grande aumen-

to na procura, sobretudo a partir da 

terceira semana de Maio”, observa 

a Yescapa. Refere ainda que se veri-

ca “um aumento no número de 

proprietários que pretendem ren-

tabilizar as suas autocaravanas”. A 

empresa aumentou dos 420 veícu-

los matriculados no nal de 2019 

para os actuais 600 veículos.   

Outra das empresas de aluguer de 

autocaravanas existentes em Portu-

gal, a Indie Campers, dá igualmente 

conta do “aumento da procura que 

demonstra como, após o período de 

con namento, muitos viajantes opta-

ram por realizar as suas deslocações 

através deste tipo de veículo.”   

Durante os meses de Junho e Julho, 

as reservas de aluguer de autocara-

vanas realizadas por portugueses e 

através desta empresa de aluguer 

para viajar apenas em Portugal 

“aumentou 250% em comparação 

com o mesmo período homólogo.” 

Durante os meses de Junho e Julho 

de 2020, foi em Lisboa que se reali-

zou o maior número das reservas dos 

portugueses, registando-se um 

vezes provocam na paisagem são as 

críticas que mais se ouvem. 

Durante todo o Verão, multiplica-

ram-se as acções inspectivas das 

autoridades policiais. Em meados 

de Agosto, a GNR de Portimão 

actuou em vários locais da Costa 

Vicentina e aplicou 91 autos de con-

tra-ordenação resultantes de cam-

pismo, autocaravanismo selvagem 

e estacionamento ilegal em locais 

não permitidos. A força militar diz 

ter incidido a sua acção no “autoca-

ravanismo selvagem”, que classi

cou como “um problema identi ca-

do há muito”. Acrescenta que a sua 

prática “constitui factor de destrui-

ção de habitats, alguns deles prote-

gidos, além de representar uma 

ocupação ilegal da qual resulta uma 

degradação dos locais utilizados por 

deposição descontrolada de resí-

duos que se espalham pelos locais 

ocupados indevidamente”. 

Turismo
Carlos Dias

Este ano, foram os portugueses 
que rodaram de autocaravana

Esta opção crescente pelo autoca-

ravanismo tem evidenciado a neces-

sidade de adaptação à nova realida-

de imposta pela vaga persistente de 

surtos de covid-19. Este facto veio 

alterar os hábitos dos portugueses 

na forma de viajar em período de 

férias ou de evasão, alegando-se 

razões de segurança, tendo como 

centro das preocupações a preser-

vação da saúde das famílias nas 

autocaravanas e em circulação. 

Se, há poucos meses, os portu-

gueses atravessavam a fronteira nas 

suas opções de viagem, este cenário 

sofreu uma transformação radical, 

motivado pela pandemia, intensi

cando a concentração interna des-

tas viaturas, com os inevitáveis pro-

blemas ambientais e sociais que 

acarretam, sobretudo nas comuni-

dades do litoral. A deposição do lixo 

e dos esgotos, a ocupação do esta-

cionamento e o bloqueio que por 

aumento de 300%, comparativa-

mente com o mesmo período do ano 

passado. Segue-se o Porto, com um 

crescimento de 150%, e a cidade de 

Faro, com mais 250% das reservas.  

 

Uma opção que arrasta 
problemas 

Comparativamente com outros paí-

ses europeus, o fenómeno autoca-

ravanista teve, em Espanha, um 

crescimento de 200%, França 

suplantou esta percentagem che-

gando aos 500% e na Alemanha as 

reservas domésticas cresceram 

850%, assinala a Indie Campers. 
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PAULO PIMENTA

“locais especi camente designa-

dos” pelas entidades gestoras dos 

parques e zonas de estacionamento, 

entre as 7h e as 21h. Mas essa medi-

da tem gerado desagrado: “É mais 

difícil viajar de autocaravana duran-

te a pandemia”, dizem muitos. 

Manuel Bragança, presidente da 

Federação Portuguesa de Caravanis-

mo (FPA), classi cou em Junho pas-

sado de “absurda” a decisão de 

proibir a permanência para além do 

período imposto pelo Governo: 

“Pretendeu-se interditar tanto  

o estacionamento (permanência 

sem ocupantes) como a pernoita 

(permanência com ocupantes) de 

autocaravanas nos parques e zonas 

de estacionamento de acesso às 

praias”. E acusa a Secretaria de Esta-

do do Turismo de querer “esconder 

a existência de 10 mil autocarava-

nas”, em Portugal, lembrando  

que “necessariamente não vão as 10 

78% dos visitantes 
do site referem que 
é a primeira vez 
que vão viajar  
de autocaravana 
Yescapa

Intervenção idêntica fez a GNR, 

no início de Agosto, na orla costeira 

do distrito de Setúbal, contra o auto-

caravanismo e o campismo ilegais. 

Foram detectadas 62 infracções, 58 

das quais resultaram de “caravanis-

mo fora dos locais autorizados. Em 

pleno Parque Natural do Sudoeste 

Alentejo e Costa Vicentina foram 

registadas 200 infracções, das quais 

164 relacionadas com campismo e 

autocaravanismo ilegais, no período 

compreendido entre 26 e 31 de 

Agosto. 

Na costa portuguesa, as autocara-

vanas estão proibidas de pernoitar 

nos parques e zonas de estaciona-

mento de acesso às praias, uma das 

medidas excepcionais impostas 

durante a época balnear devido à 

pandemia. O Governo determinou, 

desde o nal de Julho, que o estacio-

namento destes veículos junto às 

praias apenas é permitido em 

mil para a praia, mas podem ir mil, 

duas mil ou cinco mil”. 

 

Falta de infra-estruturas 

Paulo Barbosa comenta a interven-

ção das autoridades: “Neste momen-

to, e principalmente na Costa Vicen-

tina, tentar passar a imagem de 

autocaravanistas poluidores e des-

truidores do equilíbrio natural é, 

sem dúvida, falacioso”, embora não 

negue que “possa haver comporta-

mentos incorrectos pontuais”. No 

entanto, observa, “estes não podem 

ser atribuídos com tanta leviandade 

a uma única classe de cidadãos num 

ambiente onde circulam jipes, car-

ros, ciclistas, motards [motociclis-

tas] e pessoas a pé.” 

O problema, acentua, reside nos 

“impedimentos que di cultam a 

instalação de infra-estruturas de 

apoio a quem por lá transita.” Não 

existem, por exemplos, muitos 

locais onde se possam despejar as 

águas sanitárias fora dos parques de 

campismo. Noutros países, há abun-

dantes estruturas dessas, incluindo 

nos postos de gasolina. 

O autocaravanismo é uma forma 

de turismo em crescimento, tanto 

mais que já não se reduz às carava-

nas convencionais. Há agora uns 

veículos mais urbanos, como é 

exemplo da Renault Kangoo Maxi 

ou da Fiat Ducato transformadas, 

que chegam a qualquer lado e per-

mitem ainda maior mobilidade den-

tro das cidades, descrevem Pedro 

Ferreira e Cláudia Patrício, funda-

dores da VanBox. Mas em Portugal 

as autoridades “despertaram para 

o fenómeno com muito atraso e não 

estão, a nosso ver, a seguir a melhor 

das políticas para o acolhimento 

deste tipo de turismo”, conclui Pau-

lo Barbosa. 

O autocaravanismo 
está em forte 
crescimento, mas, 
em Portugal, as 
autoridades 
“despertaram para 
o fenómeno com 
muito atraso e não 
estão a seguir a 
melhor das 
políticas para o 
acolhimento deste 
tipo de turismo”, 
conclui Paulo 
Barbosa 

NUNO ALEXANDRE MENDES
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Turismo 
Pandemia provocou uma 
invasão de autocaravanas, 
mas os turistas são nacionais   
Local, 18/19 
 
Listen no festival de Veneza 
Os “75 minutos cirúrgicos” 
da primeira longa-metragem 
de Ana Rocha de Sousa  
Cultura, 28/29
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Nunca houve uma 
A Festa do Avante! 2020 chegou ao m, 
sendo o que sempre foi, mas também 
com algumas novidades motivadas  
pela covid-19. Muito menos gente, uma 
enorme polémica e uma grande revolta 
dos comunistas marcaram a 44.ª edição

“Não há festa como esta.” A frase é 

repetida há muitos anos por 

militantes comunistas quando 

chega Setembro e a grande festa do 

PCP. Este ano, na 44.ª edição da 

Festa do Avante!, a tradicional 

a rmação poderia ter sido 

ligeiramente alterada para algo 

como “nunca houve uma festa 

como esta”. Muita coisa mudou no 

mundo com a pandemia da 

covid-19 e na Festa do Avante!, 

claro, também. O PÚBLICO 

acompanhou os três dias da 

celebração do PCP e registou as 

novidades. 

Houve, como sempre, concertos, 

dezenas de debates, gastronomia 

variada, livros, política e 

propaganda. E nem as quase 

sempre presentes representações 

internacionais faltaram, montando 

os seus stands de vendas, agora 

também em solidariedade com o 

PCP pela realização do evento. Mas 

esta festa foi, de facto, nova. 

Provavelmente nunca tão poucos 

foram à festa nos últimos anos e o 

sentimento de revolta com a 

polémica da sua realização foi 

muito forte. O PCP pode, para já, 

cantar uma vitória: cumpriu, de 

uma forma geral, as principais 

regras impostas pela Direcção-Geral 

da  Saúde (DGS). 

 

Uma polémica nunca vista 

Durou meses, foi até ao m da 

festa e poderá ter novos episódios 

nos próximos tempos. Devia ou 

não a festa realizar-se em tempo 

de pandemia e no formato em que 

sempre se realizou? Os comunistas 

sempre disseram que sim, mas as 

vozes contra também se zerem 

ouvir de forma ruidosa. 

Rui Rio liderou os oponentes ao 

evento e até o Presidente da 

República se meteu ao barulho ao 

a rmar, poucas horas antes de as 

portas se abrirem, que não estava 

tão optimista quanto à sua 

realização como estava o PCP. 

Os do contra nunca caram sem 

resposta do PCP. Um “ataque 

político”, mais ao partido que à 

festa, movido pelo que chamaram 

“ódio fascizante”. Marcelo Rebelo 

de Sousa teve resposta directa de 

Jerónimo de Sousa, que desa ou o 

Presidente a ir à Atalaia, como já 

fez em outros anos, para “ver para 

crer”. E ainda lhe deu uma forte 

canelada política, acusando o 

chefe de Estado de estar a “dar 

uma mãozinha ao seu partido”. 

A revolta comunista não se cou 

pelos dirigentes. As conversas de 

muitos dos presentes na Atalaia 

andaram não poucas vezes em 

torno “do ataque ao PCP”. E na 

mira estiveram também os órgãos 

de comunicação social, acusados 

frequentemente de estarem 

“vendidos à direita”, que não 

queria a festa. 

 

Um rio de gente 

O mar de gente que há anos  

enche a Quinta da Atalaia não 

passou de um rio na edição de 

2020. O PCP tinha revelado que  

o recinto tinha uma lotação de 

cerca de 100 mil pessoas em 

simultâneo. Depois anunciou que, 

face à pandemia, seria reduzida 

para 33 mil pessoas. Por m,  

a DGS estabeleceu um máximo  

de 16.563 visitantes por dia. 

Os comunistas asseguram que 

esse número nunca foi 

ultrapassado, garantindo ter sido 

feito um rigoroso controlo de 

entradas através dos porteiros da 

Atalaia. 

Num espaço com 30 hectares e 

onde se alargaram os locais abertos 

ao publico, houve, de facto, espaço 

para todos. 

Dirigentes comunistas disseram 

ao PÚBLICO que a contabilidade 

das presenças e das entradas 

vendidas será revelada brevemente. 

“Muitas pessoas compraram 

bilhetes em solidariedade com o 

partido”, mas não foram à festa. 

 

Cumprir as regras  
sempre 

O PCP mostrou um grande 

empenho pem que as regras 

anticovid impostas pela DGS 

fossem cumpridas, embora vários 

dirigentes tenham a rmado e 

lamentado que as medidas 

requeridas tivessem sido mais 

exigentes do que as que foram 

pedidas a outros. 

Ninguém entrava em nenhum 

espaço sem usar máscaras  

e sem passar as mãos por gel 

desinfectante — a festa deve  

ter tido o maior aglomerado de 

dispensadores de gel alguma vez 

vistos em Portugal —, os locais dos 

concertos e de restauração,  

as casas de banho e muitos outros 

espaços eram desinfectados 

permanentemente e uma brigada 

de dezenas de pessoas foi 

mobilizada para evitar 

ajuntamentos, indicar os sentidos 

Isto começou  
logo duro  
para a Festa  
do Avante!  
com o anúncio  
de uma bomba 
Jerónimo de Sousa 
Secretário-geral do PCP, 
recordando a primeira edição  
da Festa do Avante!

Reportagem
Luciano Alvarez (texto) 
e Diogo Ventura (fotografia)
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festa como esta

em que seguir e a pedir para que as 

máscaras e o gel fossem utilizados. 

Sempre que havia algum 

ajuntamento, ou não havia o 

distanciamento de dois metros nos 

locais públicos, logo aparecia 

alguém a corrigir a situação. 

 

A última festa 
do líder Jerónimo? 

A pergunta já lhe foi feita diversas 

vezes. Vai Jerónimo continuar 

como secretário-geral do PCP após 

a realização do XXI Congresso do 

PCP, marcado para nal de 

Novembro? A pergunta foi 

reformulada pelos jornalistas 

Dançar sentado 

Na 44.ª edição da Festa do 

Avante!, devido à pandemia, 

nasceram novos “pro ssionais”. 

Um deles foi a do assistente de 

palco. A maioria jovens, 

identi cáveis pelos coletes 

re ectores, e que tinham como 

missão encaminhar as pessoas 

para os seus lugares (sempre 

sentados) nas áreas dos 

espectáculos, assegurar o 

distanciamento e indicar as linhas 

de circulação. E nos concertos 

com uma batida mais forte tinham 

mesmo ainda outra tarefa: 

impedir que, dentro da área 

delimitada para os concertos, os 

festivaleiros mais entusiasmados 

dançassem de pé. Só sentados. 

 

Che e Lenine passaram  
para as máscaras 

Máscaras há muitas e de mil 

padrões. Na festa do PCP 

destacou-se o que pode ser 

chamado o “padrão comunista”. 

Os rostos de Che Guevara, Lenine, 

Marx e, claro, a foice e o martelo, 

que já eram vistos em centenas de 

T-shirts, saltaram agora para 

muitas máscaras vistas na Atalaia. 

luciano.alvarez@publico.pt

Os rituais foram os de 
sempre mas com o filtro  
da pandemia. Máscaras 
com ideologia, dança com 
cadeiras, muita distância 
social, apesar do momento 
de união. Com o punho 
erguido, o PCP enfrentou 
aqueles que lhe quiseram 
tirar a festa

durante o evento: “Será esta festa a 

última de Jerónimo de Sousa 

enquanto secretário-geral?” 

O líder comunista, de 73 anos, 

deu a resposta de sempre: será o 

colectivo a decidir e, da parte dele, 

está disposto a desempenhar as 

tarefas que o partido lhe atribuir. Ao 

PÚBLICO, fez uma revelação: 

participou em todas as 44 edições 

da festa. 

Qual a que mais o marcou? Não, 

não foi a deste ano. Foi a primeira, 

realizada em 1976, num terreno em 

frente à Feira Internacional de 

Lisboa (FIL), perto do lisboeta 

Bairro de Belém.  “Isto começou 

logo duro para a Festa do Avante!, 

16.536 
visitantes foi o limite diário 
imposto pela Direcção-Geral  
da Saúde ao PCPpara a 
realização da sua festa.  
 Ainda não se sabe o número 
efectivo de participantes

com o anúncio de uma bomba e, 

mesmo assim, era uma massa 

imensa, que quase não 

conseguíamos andar. Foi um 

momento de admiração, pela 

coragem e pelo enfrentamento à 

ameaça”, referiu 
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Jerónimo desvaloriza  
ameaças de crise política  
e avisa que o PCP conta

No encerramento da Festa 
do Avante!, o líder do PCP 
afirmou que “não vale a 
pena apressarem-se” a 
dizer que o PCP não conta

Festa do Avante!
Margarida Gomes

mgomes@publico.pt

Jerónimo de Sousa advertiu que os “tempos são duros”

O líder do PCP avisou este domingo 

que não vale a pena “agitar” o país 

com “ameaças de crise política”, 

num remoque directo a António Cos-

ta, e anunciou que o partido vai apre-

sentar no arranque dos trabalhos da 

Assembleia da República um conjun-

to de propostas que “dão resposta 

aos graves problemas que atingem a 

vida dos trabalhadores e do povo”. 

No encerramento da 44.ª edição 

da Festa do Avante!, Jerónimo de 

Sousa disse também que “não vale 

a pena apressarem-se a sentenciar 

que o PCP não conta, que estaria de 

fora das soluções de que o país pre-

cisa”: para o secretário-geral do 

PCP, o partido “não faltará, como 

nunca faltou, a nenhuma solução 

que dê resposta aos problemas, não 

desperdiçará nenhuma oportunida-

de para garantir direitos e melhores 

condições de vida”. 

No extenso discurso que fez, ao 

longo do qual se ouviram várias vaias 

e assobios para Marcelo e para a 

comunicação social, o líder comunis-

ta advertiu que os “tempos são duros 

e reclamam uma determinação para 

resistir ao discurso do medo e de que 

não há alternativa”. “A dimensão dos 

problemas exige outra resposta. O 

PCP está à altura das suas responsa-

bilidades, do seu papel e dos seus 

compromissos com os interesses dos 

trabalhadores e do povo. Não vale a 

apena virem agitar com ameaças de 

crise política. O que se impõe é apro-

veitar todos os instrumentos para 

não permitir que os trabalhadores e 

o povo vejam a sua vida mergulhada 

numa crise diária”, defendeu. 

Numa intervenção muito voltada 

para os trabalhadores, numa altura 

em que se avizinha uma crise econó-

mica profunda, e para a própria 

auto-estima do próprio partido, o 

secretário-geral assumiu que “as 

políticas que se avançam ou estão 

em curso não dão resposta aos pro-

blemas do presente, nem aos proble-

mas do futuro do país” e que isso ca 

evidente no chamado Programa de 

Estabilização Económica e Social e 

também na proposta do Governo do 

Orçamento Suplementar que o 

suportava. O líder comunista encon-

tra na proposta do Governo do Orça-

mento Suplementar “uma clara 

opção pelo favorecimento dos inte-

resses do capital para quem se cana-

lizam milhões e milhões de euros”. 

E acrescentou que “não há solução 

para os problemas nacionais nem 

respostas aos interesses dos traba-

lhadores e do povo com as opções do 

Governo PS”, como não há com os 

“projectos reaccionários do PSD, 

CDS, Iniciativa Liberal e Chega”. 

“Muitas iniciativas” na calha 
Entre as “muitas iniciativas” que o 

PCP tem em preparação, o secretá-

rio-geral destacou a luta pelo 

“aumento do salário mínimo nacio-

nal para 850 euros; pela criação de 

um suplemento remuneratório para 

os trabalhadores dos serviços essen-

ciais e permanentes; pelo subsídio 

de insalubridade, penosidade e ris-

co; pela compensação remunerató-

ria e reconhecimento da protecção 

social dos trabalhadores por turnos 

e do trabalho nocturno; pelo alarga-

mento do acesso ao subsídio de 

desemprego e o reforço dos seus 

montantes e duração”. 

Quanto ao Orçamento do Estado 

para 2021, o dirigente do PCP consi-

dera que ele tem de “dar resposta 

aos problemas mais imediatos, ina-

diáveis e urgentes”. “Tem de acudir 

a quem perdeu rendimentos com 

apoios extraordinários que garantam 

condições de vida, a quem tem em 

DIOGO VENTURA

risco a sua actividade apoiando em 

particular as micro e pequenas 

empresas”. Tem também de “dotar 

o SNS de todos os meios que garan-

tam a prestação e cuidados de saúde 

(…) e estancar a entrega de dinheiros 

públicos que fazem falta ao SNS para 

os grupos privados que negoceiam 

com a doença”. 

Por outro lado, deixou também a 

garantia de que o PCP vai empe-

nhar-se em “soluções para recupe-

rar o controlo público de empresas 

estratégicas — a começar pelos CTT, 

o Novo Banco e a TAP — indispensá-

veis ao desenvolvimento soberano 

do país.” 

Os participantes na festa aplaudi-

ram esta opção do partido, mas 

reagiram com assobios quando o 

nome do Presidente da República 

foi mencionado pelo orador. “De 

pouco valem as declarações do PS 

de que não quer nada com o PSD se 

as opções que vier a adoptar (…) 

forem aquelas que o PSD adoptaria 

sem romper com orientações e com-

promissos que têm sustentado a 

política de direita. Tanto mais quan-

do se continuam a registar, em 

matérias relevantes, convergências 

entre os dois partidos, parte de um 

processo de rearrumação de forças 

posto em marcha, e em que o actual 

Presidente da República se insere, 

para branquear o PSD, visando a 

sua reabilitação política e a coope-

ração mais intensa com o PS, indis-

pensáveis à política de direita”, 

declarou Jerónimo de Sousa.

Página 23



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 15,58 x 24,31 cm²

  Corte: 4 de 4ID: 88436655 07-09-2020

52468a16-6218-4d88-baf9-efc702714606

Crise   
O que se 
passou na 
recessão  
de 1928 em 
Portugal? 
         Economia, 20 a 22

Turismo 
Pandemia provocou uma 
invasão de autocaravanas, 
mas os turistas são nacionais   
Local, 18/19 
 
Listen no festival de Veneza 
Os “75 minutos cirúrgicos” 
da primeira longa-metragem 
de Ana Rocha de Sousa  
Cultura, 28/29

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.093 • 1,30€ • Segunda-feira, 7 de Setembro de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Aviso para todo o continente 
mas especialmente a norte 
do Tejo p15

Sobem os números e há 
acusações de falta de 
material p14

Apesar do anúncio, passou o 
m-de semana sem ser 

publicada a mudança p16

Envenamento de Navalny 
transforma  equipamento 
em arma diplomátina p24/25

Aumento “muito 
grande” de risco 
de incêndio nos 
próximos dias

Lar de luxo  
no Porto com  
73 infectados  
e 20 mortos

DGS continua 
sem alterar 
norma que isola 
crianças 

Ligação por 
gasoduto  
à Rússia é dor  
de cabeça alemã

DIOGO VENTURA

Doentes  
não-urgentes 
regressam 
em força  
aos hospitais
Já são 45% do total. Centros de saúde,  
com maioria de consultas à distância,  
não respondem à procura Destaque, 2 a 5

ISNN-0872-1548

Avante! 
Jerónimo de Sousa 
avisa que é preciso 
contar com o PCP  
 
Discurso  do 
secretário-geral 
encerrou uma festa 
envolvida em polémica  
 Política, 10 a 12 e Editorial

Saúde mental  
Estudo aponta que covid-19 poderá  
ter triplicado a taxa de depressão  
Ciência, 27

      E
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de cerca de 8,5% em 2020 (e a contracção do 

PIB real de cerca de 10%), tal signi caria uma 

queda de actividade económica em 2020 da 

ordem dos 18 mil milhões de euros, superior, 

por conseguinte, às 

subvenções (a fundo 

perdido) que cabem 

a Portugal do Fundo 

de Recuperação 

Europeu (15,3 mil 

milhões de euros), as 

quais, no entanto, 

serão aplicadas (de 

forma faseada) entre 

2021 e 2026. 

Várias questões 

em aberto 

Muitos esperam 

(ou esperavam) que 

a recessão covid-19 

seja em forma de V, 

com uma 

recuperação rápida 

já em 2021. 

Contudo, 

a gura-se que o 

cenário mais 

provável é que se 

veri que uma queda 

em L do PIB, com o 

PIB a cair e a iniciar 

nova linha de Economista. Escreve à segunda-feira

Ricardo Cabral

Política orçamental proactiva para  
evitar uma depressão económica

N
inguém estará surpreendido 

com os efeitos muito negativos 

da covid-19 nas contas públicas e 

na actividade económica. Como 

aqui se previu, o efeito da 

pandemia nas contas públicas 

(em contabilidade pública) fez-se 

sentir mais no lado da receita do 

que no lado da despesa. As 

receitas scais diminuem 13,8% 

entre Janeiro e Julho em relação ao período 

homólogo. Por seu lado, a despesa corrente 

aumenta 4,8% nesse período. 

O dé ce público disparou, atingindo 8,3 

mil milhões de euros até Julho, em 

contabilidade pública. A deterioração em 

relação ao período homólogo é de 7,9 mil 

milhões de euros, o que representaria — num 

exercício simpli cado de extrapolação linear 

—, um dé ce de cerca de 6,3% do PIB 

esperado entre Janeiro e Julho, i.e., em linha 

com as projecções do Governo no 

Orçamento do Estado Suplementar de 2020 

(dé ce de 6,9% do PIB). Mas dada a natureza 

do choque (e das medidas pontuais do 

Governo), provavelmente somente no início 

do próximo ano se conhecerá a verdadeira 

dimensão do dé ce. 

Contudo, dado que o Banco Central 

Europeu sinalizou que os dé ces “covid-19” 

serão monetizados (sempre com o risco que 

o Bundesbank venha a introduzir areia na 

engrenagem na sequência do acórdão do 

Tribunal Constitucional da Alemanha), no 

curto prazo, o dé ce não será um problema. 

O verdadeiro problema é que, nas últimas 

duas décadas, a política orçamental foi quase 

reduzida (simpli cada) à redução/controlo 

do dé ce e da dívida pública. Assim, é 

necessário reaprender a implementar a 

política orçamental, cujos verdadeiros 

objectivos deveriam ser não o dé ce ou a 

dívida, mas a estabilização contracíclica e o 

crescimento económico e do emprego. 

Para 2020, uma queda do PIB sem 

precedentes 

O INE estima que o PIB nominal tenha caído 

12,4% em termos homólogos no 2.º trimestre. 

Por sua vez, o Governo previa no Orçamento 

do Estado Suplementar uma queda do PIB 

nominal de 6,0% para 2020. Mas é provável 

que a contracção do PIB seja superior. 

Se a taxa de contracção do PIB nominal for 

tendência a partir da base mais baixa. Como 

se constata no grá co acima, antes da 

covid-19, a economia estava nalmente a 

crescer de novo a uma taxa real satisfatória 

desde 2015, após a estagnação e recessão 

que resultou sobretudo da crise nanceira 

internacional e do duríssimo ajustamento 

externo e orçamental imposto pelas 

autoridades europeias e nacionais. 

No cenário acima admite-se,  

de forma talvez optimista, que a recessão 

(que se assume será de cerca de 10%  

em termos reais) termina no 4.º trimestre 

de 2020, retomando a tendência de 

crescimento registada entre 2014 e 2019 

(linha a tracejado) a partir dessa data.  

Se assim fosse, o PIB real só voltaria  

a atingir o nível registado em 2019 em 

meados de 2026. 

Essa queda da actividade económica, de 

cerca de 18 mil milhões de euros em 2020 e 

montantes similares em anos seguintes, 

traduzir-se-á numa redução dos 

rendimentos do factor trabalho e do factor 

capital. E se considerarmos que o pico 

económico de 2019 só será novamente 

atingido em 2026, a perda global de 

actividade económica nestes seis anos e 

meio seria, de facto, enorme. 

É como se parte do stock de capital do país 

tivesse sido destruído ou tornado obsoleto 

pela covid-19, com rentabilidade diminuída 

O investimento 
público deveria 
idealmente 
aumentar em 
4-5% do PIB, em 
cada ano,  
i.e., cerca de 
metade da 
queda 
esperada do 
PIB este ano

ou mesmo negativa. Considere-se, por 

exemplo, o caso de hotéis ou restaurantes. 

Esse stock de capital deixa de ser tão 

produtivo como antigamente. Muitas dessas 

empresas poderão ter deixado de ser 

economicamente viáveis e encerrarão. O 

desemprego aumentará muito. 

A prioridade do Orçamento do Estado 

de 2021 deveria ser evitar uma depressão 

económica 

Por isso, pareceria importante que o 

Governo empreendesse, no mais curto prazo 

possível, um programa de investimento 

público de dimensão su cientemente 

grande, que permitisse minorar os efeitos 

negativos da crise, repondo o stock de capital 

do país e permitindo a reorientação da 

actividade económica e do emprego para 

outros sectores. Investimento público para 

além do investimento a programar com as 

subvenções do Fundo de Recuperação 

Europeu. 

Note-se que as subvenções do Fundo de 

Recuperação Europeu de cerca de 1-1,5% do 

PIB por ano entre 2021 e 2026 são ainda 

importantes porque, constituindo 

transferências externas, contribuem para 

equilibrar a balança de pagamentos do país, 

permitindo assim alavancar investimento 

público nanciado com dívida contraída 

pela República ao minimizar o efeito desse 

investimento na balança de pagamentos do 

país. 

O investimento público deveria 

idealmente aumentar em 4-5% do PIB, em 

cada ano, i.e., cerca de metade da queda 

esperada do PIB este ano. O problema é que 

o Governo teria muita di culdade em 

empreender esse reforço do investimento 

público por falta de capacidade (e de 

recursos humanos) nas Administrações 

Públicas. Mas, pelo menos um aumento do 

investimento público em 1-2% do PIB por ano 

(2 a 4 mil milhões de euros por ano) seria 

indispensável. 

Se tal não for feito, ou seja, se o Governo 

car à espera calmamente dos fundos de 

Bruxelas, para só então relançar o 

investimento público e o consumo público e 

privado teremos a tal recessão em L que se 

realça no grá co acima e o Governo perde 

uma oportunidade de ouro para alavancar os 

fundos externos que chegam de Bruxelas 

que, como referido, permitem ao país 

adoptar uma política orçamental algo mais 

expansionista. 

E, nesse caso, o risco do cenário espelhado 

no grá co — i.e., uma destruição de 

actividade económica de muitas dezenas de 

milhares de milhões de euros até 2026 — 

gerar convulsões sociais com consequências 

políticas perigosas para a própria 

democracia é elevado.

PIB real (soma móvel dos quatro últimos trimestres)

Fonte: INE PÚBLICO

1T 2014-2T 2020 e projecções do autor até 2023. Em milhares de milhões de euros
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Se o Governo ficar à espera 
dos fundos de Bruxelas, para 
relançar o investimento 
público e o consumo público 
e privado, teremos recessão

Página 25



A26

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 36

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,00 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 88436810 07-09-2020

“O desporto tem vindo  
a ganhar relevância”
João Paulo Rebelo A ausência de qualquer referência  
ao sector no Programa de Recuperação Económica e Social  
é desvalorizada pelo secretário de Estado, para quem este  
é “um documento de autor” e uma re exão mais pessoal

Com o Governo a ser acusado de 

tornar o sector do desporto 

politicamente irrelevante, João 

Paulo Rebelo, na segunda parte de 

uma entrevista ao PÚBLICO, 

defende o executivo e responde 

com os progressivos aumentos 

orçamentais. Diz também ter 

recebido elogios do Comité 

Olímpico de Portugal (COP) pela 

acção governativa e garante que a 

orientação dada pela 

Direcção-Geral da Saúde (DGS) às 

federações para a realização de 

testes à covid-19 foi mal 

interpretada. 

A ausência do desporto na lista 

dos dez eixos estratégicos do 

Programa de Recuperação 

Económica e Social, elaborado 

por António Costa Silva, é uma 

derrota para o detentor desta 

pasta no Governo? 

Não. É um documento de autor, 

digamos, e o Governo está a fazer 

colidir esse trabalho com a sua 

própria re exão, com o seu 

próprio programa. Estou em crer 

que o desporto não passará ao lado 

de tudo o que sejam documentos 

do Governo que sejam 

estruturantes para a sociedade 

portuguesa. 

Chegou a haver sequer diálogo 

entre o autor do programa e a 

Secretaria de Estado da 

Juventude e Desporto (SEJD)? 

Estou muito contente com o 

diálogo que tem havido, sobretudo 

nesta fase da pandemia. Quando 

estamos a falar de desporto, 

estamos a falar de actividades que 

necessariamente colocam, na sua 

esmagadora maioria do tempo, 

pessoas em contacto próximo. 

Com isso é que eu estou 

verdadeiramente satisfeito. Com o 

trabalho que tem sido feito, quer 

com a DGS, quer com os meus 

próprios colegas de Governo na 

área da saúde, porque isso tem 

permitido que o desporto não 

tenha objectivamente parado, nem 

mesmo no período de maior 

con namento. Não parou para os 

atletas pro ssionais ou para os 

atletas de alto rendimento, que 

eram os mais preocupados 

naquela altura. E muito 

rapidamente, no m dos estados 

de emergência, a prática 

desportiva passou a estar 

disponível para a generalidade dos 

cidadãos. 

Em relação ao documento 

elaborado por António Costa 

Silva, houve diálogo? 

Não, não houve diálogo com a 

Secretaria de Estado do Desporto. 

Tanto quanto sei, o diálogo foi 

sempre feito ao nível dos 

ministérios. 

E houve diálogo sobre o 

desporto ao nível do Ministério 

da Educação (de quem depende 

a pasta)? 

Não houve diálogo com o 

secretário de Estado da Juventude 

e do Desporto. Isso não aconteceu. 

Houve conversas sempre ao nível 

das áreas sectoriais do Governo, 

onde o Ministério da Educação, e 

concretamente a SEJD, deram e 

têm dado sempre contributos para 

o que deve ser a visão para este 

sector, no nosso entender. 

Não se pode interpretar que a 

ausência de qualquer referência 

ao desporto neste programa se 

deva ao escasso peso político do 

sector? 

Não. Dizer-se que o desporto não 

tem tido relevância neste Governo 

(e no anterior), quando se 

conheceram aumentos muito, mas 

muito signi cativos nos programas 

de apoio olímpico e paralímpico, 

por exemplo? No paralímpico, 

então, sem memória. Houve um 

aumento de pouco mais de 80%. 

Mas mesmo o programa olímpico 

cresceu signi cativamente: 18% em 

relação ao anterior ciclo olímpico. 

Acho que devíamos arrumar a 

questão do professor António 

Costa Silva, que é, de facto, um 

documento de autor. 

As críticas pela ausência do 

sector neste documento têm 

sido transversais. O presidente 

do Comité Olímpico Portugal, 

José Manuel Constantino, 

qualificou mesmo este facto 

como uma “descapitalização do 

pensamento político para o 

desporto”. Acha exagerado? 

Ainda ontem [quarta-feira] tive 

uma reunião com o senhor 

presidente do COP, que tem sido 

até bastante elogioso com a SEJD. 

Elogioso concretamente em 

relação a quê? 

Em concreto, com o que tem sido a 

acção governativa na área do 

desporto. O senhor presidente do 

COP tem procurado, e bem, que o 

desporto tenha uma relevância 

absolutamente transversal às 

diversas áreas sectoriais. 

E tem apresentado documentos 

e números que sustentam essa 

relevância… 

E essa relevância existe. Quando 

pensamos, por exemplo, em 

turismo, há todo o interesse e todo 

o reconhecimento da importância 

do desporto para o 

desenvolvimento dessas áreas no 

nosso país. Também ao nível do 

Ministério da Saúde, com quem 

temos imensas parcerias, como 

programas nacionais para a 

actividade física, reconhece-se 

mais uma vez a importância do 

sector. Na Educação não vou falar, 

bastando referir que não é por 

acaso que a pasta do Desporto 

integra esta tutela. 

Foi positivo para a pasta do 

Desporto abandonar a 

Presidência do Conselho de 

Ministros e ser integrado no 

Ministério da Educação? 

Acho que tem havido ganhos 

inegáveis, desde logo ao nível do 

desporto escolar. 

Tinha mais peso político 

anteriormente? 

Muito sinceramente, gosto de me 

focar em factos e em evidências. 

Temos vindo a aumentar 

progressivamente o orçamento 

para a área do desporto. O 

Instituto Português do Desporto e 

Juventude [IPDJ] tem visto, nestes 

últimos anos, um sucessivo 

aumento das suas capacidades e 

recursos. 

Havia que recuperar dos 

orçamentos de austeridade 

impostos pela crise financeira e 

pela intervenção externa… 

Já ultrapassámos os orçamentos 

anteriores a essa crise que refere. 

Entretanto, foram criadas novas 

entidades, como a Autoridade Para 

a Prevenção e Combate à Violência 

no Desporto, que aliviou em 

termos orçamentais o IPDJ, que 

passou a ter disponíveis esses 

recursos, disponibilizando-os para 

o sistema desportivo. Diria que, de 

Quando houver 
retoma de  
público,    
em Outubro, 
Novembro, para  
o ano, quando  
for, haverá 
seguramente 
algumas 
experiências  
antes

Entrevista
Paulo Curado
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uma forma geral, este sector tem 

vindo a ganhar relevância. 

O sector queixa-se da falta de 

um plano estratégico a médio e 

longo prazo por parte do 

Governo… 

Houve da parte do COP, da 

Confederação do Desporto e de 

algumas federações desportivas 

uma desilusão por o Programa de 

Estabilização Económica e Social 

[apresentado em Junho pelo 

Governo] não fazer referências ao 

sector. Havia essa expectativa. 

Inicialmente, este programa era 

muito mais virado para as 

empresas e para os aspectos 

sociais. Por isso, desse ponto de 

vista, talvez não zesse tanto 

sentido o desporto aparecer. 

Tenho que reconhecer que este 

actual Quadro Comunitário de 

Apoio esqueceu o desporto. Mas 

estamos a trabalhar para que isso 

não aconteça no próximo. 

Como assim? 

Nos últimos anos, que me lembre, 

sou o primeiro secretário de 

Estado do Desporto que não tem 

acesso a programas comunitários 

para apoio… 

Não existe o Erasmus+ 

[programa da União Europeia 

nos domínios da educação, 

formação, juventude e desporto 

para o período de 2014-2020]? 

Sim, mas não é infra-estrutural e, 

na área do Desporto, implica 

sempre projectos multinacionais. 

Temos aproveitado isso e Portugal 

lidera até um observatório para a 

prática de actividade desportiva ao 

Não houve diálogo 
com o secretário  
de Estado da 
Juventude 
 e do Desporto.  
Isso não aconteceu. 
Houve conversas 
sempre ao nível  
das áreas sectoriais 
do Governo 

Leia a entrevista na íntegra em  
www.publico.pt 

pcurado@publico.pt

RUI GAUDÊNCIO

secretário de Estado da Saúde no 

sentido de podermos contar, 

eventualmente, com o Serviço 

Nacional de Saúde. E relembro que 

a própria DGS não aconselha os 

testes a todas as modalidades. 

Aconselha às de alto risco. Neste 

momento, estamos a falar de 7% 

do que é o universo geral. 

Encontra coerência nas 

escolhas da DGS em relação aos 

espectáculos desportivos, que 

podem ou não ter público? 

O que encontro é uma grande 

vontade que o sector tem de 

podermos retomar os espectáculos 

desportivos com público o mais 

rapidamente possível. O Governo, 

concretamente a pasta do 

Desporto, mas também as 

autoridades de saúde, têm vontade 

em trabalhar nesse sentido, com a 

saúde pública em primeiro lugar. 

Aceito que dentro dos 

espectáculos desportivos 

assistimos habitualmente a 

comportamentos distintos. 

Quando o público puder regressar, 

estamos a trabalhar para que o 

possa fazer em todos os 

espectáculos desportivos. 

O Autódromo Internacional do 

Algarve (AIA) já anunciou que 

irá abrir parcialmente as 

bancadas ao público para as 

provas de Fórmula 1 e MotoGP, 

em Outubro e Novembro. Mas 

não foram avançadas datas para 

o regresso de espectadores aos 

restantes espectáculos 

desportivos. Há alguma razão? 

Quando criarmos condições para 

que haja público nos espectáculos 

desportivos, é desejável que seja 

para todos. 

Mas, ao contrário do AIA, não 

foram antecipadas datas para 

outros? 

Para já, o que foi antecipado é isso 

[público parcial nas corridas no 

AIA]. A DGS já respondeu a isso. 

No que diz respeito à Fórmula 1, já 

houve um evento teste com as 

Superbikes no AIA… 

Mas não se fez nenhum evento- 

-teste nos estádios de futebol, 

por exemplo... 

Ainda não se fez. Quando houver 

retoma de público, 

independentemente de quando 

isso acontecer, em Outubro, 

Novembro, para o ano, quando 

for, haverá seguramente algumas 

experiências antes. 

Não há nenhuma previsão? 

Não, mas há um trabalho que está 

a ser desenvolvido nesse sentido. 

Temos de compaginar tudo isto 

com a nossa segurança sanitária. 

Quero vincar que, quando isso 

acontecer, será exigível a todos 

um comportamento 

irrepreensível, para não se colocar 

em causa esse direito. 

De que forma é que o Governo 

apoiou e vai apoiar o regresso 

da Fórmula 1 (F1) e MotoGP a 

Portugal (com corridas no 

Autódromo Internacional do 

Algarve em Outubro e 

Novembro)? 

Desde logo, o Governo apoiou 

num todo, com cartas de conforto 

a essas organizações. 

Concretamente, em relação à F1 e 

à MotoGP, apoiou através das 

áreas do Turismo e do Desporto. 

O IPDJ tem um contributo para a 

organização de ambos. 

Pode adiantar valores? 

A comparticipação do IPDJ foi de 

350 mil euros para a F1 e teve a 

ver com a repavimentação da 

pista do autódromo. Para a 

MotoGP, não está ainda de nida. 

Portugal vai conseguir 

permanecer no mapa destas 

competições ou é apenas uma 

excepção? 

Espero que sim, seria excelente 

que as conseguíssemos manter 

aqui. Mas toda a gente tem 

consciência de que este Grande 

Prémio de F1 acontece em 

Portugal em circunstâncias muito 

excepcionais. O fee [taxa] de 

participação é incomportável para 

o nosso país, pelo menos nos 

números que eram conhecidos até 

esta pandemia.

nível europeu. Mas o que me re ro 

é à falta de apoios comunitários 

aos clubes de base local ou 

associações desportivas que 

gostavam de ver as suas 

infra-estruturas melhoradas. 

Tiveram nos últimos anos, mas por 

iniciativa do próprio Governo, que 

criou o Programa de Reabilitação 

de Infra-estruturas Desportivas, 

que é um sucesso e tem vindo a ser 

reforçado nanceiramente. Mas 

estes meios nunca são comparáveis 

aos fundos comunitários. 

O Governo tem alguns 

indicadores sobre o peso do 

desporto em termos comerciais 

e turísticos em Portugal? 

Há uma Conta-Satélite do Desporto 

[que apura agregados 

macroeconómicos referentes a 

este sector] que foi feita há uns 

anos. 

Os dados desta conta-satélite 

deixaram de ser publicados 

desde 2016... 

Foi a última. Estamos justamente 

em conversações com o Instituto 

Nacional de Estatística para ser 

retomada. Não tinha uma previsão 

de nenhuma regularidade, mas 

esperamos que regresse em 2021. 

É comportável para as 

federações suportarem logística 

e financeiramente a realização 

dos testes à covid? 

A questão dos testes foi mal 

interpretada na orientação da DGS. 

As federações não vão custear os 

testes necessariamente. O que está 

na norma é que as federações 

“considerarão” a utilização de 

testes, o que lhes dá a possibilidade 

de fazerem uma avaliação e não 

realizarem testes de forma cega. As 

federações podem determinar, em 

conjunto com as autoridades de 

saúde e com o IPDJ, as condições 

para a realização de testes. Posso 

avançar que estamos a tentar 

encontrar no orçamento do IPDJ a 

possibilidade de ajudarmos a 

custear alguns destes eventuais 

testes, que não têm de ser feitos 

permanentemente. Há uma 

co-responsabilização das 

federações, o que faz sentido, 

porque conhecem em detalhe as 

suas circunstâncias competitivas. 

Pode ser mais concreto? 

Já iniciámos conversações com o 

Instituto de Medicina Molecular, 

que realiza estes testes. Já dialoguei 

também com o meu colega 
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Jornalista. Escreve à segunda 
sonia.sapage@publico.pt 

A sucessão de alguém num 

cargo é um tema que está 

sempre latente e essa é 

provavelmente uma história tão 

antiga como a do ser humano. 

Em monarquia, várias sucessões 

geraram crises familiares e 

políticas complicadas. Nas 

empresas, a escolha do sucessor 

é um risco que obriga a muitos 

cálculos. E nos partidos, apesar 

de ser um tema quente quando 

as coisas correm mal, a escolha 

do senhor que se segue pode 

começar a desenhar-se muito 

antes de o antecessor dar sinais 

de cansaço ou de insucesso. E 

quem diz “senhor que se segue” 

diz “senhora que se segue”, 

como o primeiro-ministro já 

sublinhou. 

Recentemente, durante o 

período de Verão, António Costa 

deu uma entrevista à revista 

Visão na qual foi novamente 

abordada a questão de haver 

muitos candidatos ao cargo de 

secretário-geral quando ele car 

livre, seja isso quando for. 

Fernando Medina, presidente da 

Câmara de Lisboa, e Pedro Nuno 

Santos, ministro das 

Infra-estruturas, são os óbvios, 

não o escondem e, no último 

congresso do PS, António Costa 

também mostrou que sabe bem 

o que ambos querem: “Ainda 

não meti os papéis para a 

reforma”, disse, deixando bem 

claro que é cedo para olhar para 

ele como uma carta fora do 

baralho.  

Desta vez, nas respostas à 

Visão, foi um pouco mais longe, 

sem adiantar demasiado 

caminho. A resposta dá bem 

para perceber que o futuro pode 

não passar só pelos dois já pouco 

jovens turcos socialistas. “Quem 

sou eu para impedir quem quer 

que seja de alimentar esse desejo 

ou de limitar esse desejo? Isso é 

saudável num partido como o 

PS. Eu convivo muito bem com 

eventuais ambições ou com 

alguém que queira concorrer 

comigo à liderança. Não é nada 

que me tire o sono ou que me 

angustie. O PS tem, felizmente, 

muitas soluções nas novas 

gerações”, disse. E, depois, deixou 

uma pergunta: “Quem lhe diz que 

não pode ser uma mulher?” 

Ao levantar a questão nestes 

termos, mesmo garantindo que 

não tenciona “designar sucessor 

nem intervir nessa escolha”, o 

primeiro-ministro acabou por 

colocar uma terceira pessoa em 

pista: Ana Catarina Mendes. E a 

verdade é que o caminho para a 

sua ascensão tem vindo a ser 

preparado com muito maior 

discrição e também com grande 

segurança. 

Ainda há cinco anos, Ana 

Catarina Mendes passava de 

apenas deputada para deputada e 

secretária-geral adjunta do PS, 

cargo em que preparou e venceu 

as autárquicas de 2017. Em 

Outubro de 2019, passou a líder 

parlamentar, sucedendo a Carlos 

César, que se manteve apenas 

como presidente do PS. Menos de 

um ano depois, ocupou o lugar de 

Jorge Coelho na Circulatura do 

Quadrado, um programa de 

televisão e rádio em que o próprio 

António Costa participou antes de 

ser líder do PS e chegar ao 

Governo (nunca é de mais 

recordar que hoje temos um chefe 

de Governo e um de Estado que 

têm horas e horas de experiência 

em programas de comentário 

televisivo). 

Até aqui, estes três passinhos 

poderiam parecer pequenos e  

sem importância nenhuma,  

mas, depois de António Costa 

deixar no ar a dúvida sobre se não 

pode ser uma mulher a entrar na 

linha de sucessão do PS, é 

impossível ignorá-los. Se Ana 

Catarina Mendes não está a 

preparar caminho para o futuro, 

alguém está a fazê-lo por ela. E, 

daqui a uns anos, quem sabe se o 

mundo político não está mais virado 

para ter uma mulher a liderar um 

partido do que para ter mais um 

homem a desempenhar a tarefa? 

Em qualquer dos casos, boa sorte 

aos três candidatos a candidato. 

Creio que já não serão apenas dois.

Opinião
Sónia Sapage

A senhora  
que se segue
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BLOCO DE ESQUERDA 
.07 

,11 e. 4,7 

NOVOS APOIOS SOCIAIS NO VALOR DE 800 MILHÕES 
O Bloco de Esquerda defende o alargamento do acesso ao subsídio 
social de desemprego, o aumento do seu valor para o limiar da po-
breza (502 euros), uma base de partida para o subsídio de desem-
prego no valor do salário mínimo nacional e a caiação de um novo 
apoio para trabalhadores sem acesso a proteção social. O custo con-
junto destas medidas ascende a cerca de 800 milhões de euros. 
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Grupos de jovens, na noite de sexta-feira para sábado, na Cordoaria, Porto 

yr 

Música 
junto a 
estabelecimento 
das Galerias 
de Paris, Porto, 
atrai Jovens 
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"Ternos meios e priorizamos a gravidade" 
GA Direção Nacional da PSP 
regista a "grande colaboração 
da população, tanto no repor-
te de situações de risco, como 
acatando de imediato as ins-
truções dos policias sempre 
que se justifica a interven-
ção". Questionada pelo CM 
sobre a falta de recursos, in-

 

dica que "tem os meios para 
responder às solicitações, 
priorizando consoante a gra-
vidade". É ainda referido que, 
com a entrada em vigor do 
estado de contingência, a 
partir de dia 15, a atenção e 
vigilância da PSP terão "ainda 
maior impacto". <o 

  
 

 
  

 

;.? 

 
 

 

REUNIÃO 1 RETOMA NO PORTO 

A  s reuniões sobre a evolução da Covid-
M -19 em Portugal, mais conhecidas por 
'reuniões do Infarmed', que juntam peritos, 
políticos e parceiros sociais, são retomadas 
hoje, desta vez no Porto, agora com trans-
missão aberta das intervenções iniciais dos 
técnicos. 

  
 

FESTAS SEM 
CONTROLO 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 
  

  
 

 
  

ESTADO DE ALERTA 

Pouca polícia para travar 
ALERTA O  Esquadras 
com apenas cinco 
elementos e um carro-
-patrulha durante a 
noite comprometem 
resposta REFORÇO 

Associação Sindical 
dos Profissionais da 
Polícia refere "falha 
grave" na renovação 
da PSP 

MANUEL JORGE BENTO 

H
aver quatro ou cinco ele-
mentos à noite numa es - 
quadra com uma grande 

área de responsabilidade difi-
culta muito a resposta do efeti-
vo a ajuntamentos ou um ' bo-
tellón'. Não há milagres! Quan-
do apenas há um carro-patru-
lha numa área da PSP, pode le-
var-se horas a dar resposta a 
uma situação reportada. É um 
facto, não um exagero." O aler-
ta é de Paulo Rodrigues, da As-
sociação Sindical dos Profissio-
nais da Polícia (ASPP), face às 
queixas de falta de fiscalização 
e policiamento para travar a 
aglomeração de jovens na rua, 
junto a estabelecimentos e sem 
máscara, durante a noite, em 
desrespeito pelas regras em vi-
gor no estado de alerta, como 
tem sucedido em várias cidades 
e aconteceu, este fim de sema-
na, na zona da Cordoaria ou das 
Galerias de Paris, no Porto. 

Paulo Rodrigues confirma que 
"a Polícia tem recebido muitos  

telefonemas com queixas de 
ruído, ajuntamentos em áreas 
residenciais e até viaturas que 
distribuem bebidas pelos gru-
pos que se juntam. Mas a Polícia 
tem dificuldade em dar respos-

 

POLICIAS DIZEM QUE 
"NÃO HÁ MILAGRES" FACE 
À ESCASSEZ DE MEIOS 

ta e vai fazendo o que pode". "É 
um serviço delicado porque as 
pessoas, muitas delas jovens, 
querem exteriorizar e, pela fal-
ta de discotecas e bares abertos, 
procuram alternativas. Mas não  

podemos deixar que isso passe a 
ser rotina. Não podem, por se 
quererem divertir, pôr em cau-
sa a saúde pública e provocar 
muito ruído", referiu ao CM. 

Em pleno estado de alerta e a 
oito dias da entrada em vigor 
do estado de contingência, a 
abordagem da PSP aos grupos 
que se juntam para conviver e 
beber inicia-se pela sensibili-
zação e dispersão. "Há um es-
forço enorme para resolver as 
coisas a bem. Depois, depende 
da postura: há grupos que vão 
embora e 15 minutos depois re-
gressam; outros entram em 
conflito, o que obriga a outra 
intervenção, com contraorde -
nações e até detenções", disse 
Paulo Rodrigues. O presidente 
da ASPP fala ainda da "falha 
grave" do Governo, que chutou 
para os próximos quatro anos o 
compromisso de 2015 da entra-
da anual de 800 novos agentes 
face à saída de mil. "Foi buscar o 
que não cumpriu para o adotar 
até 2024", conclui.. 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

cango 
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Nota 
A caracterização 

demográfica 
dos casos confirmados 

terá uma atualização 
semanal publicada 

segunda-feira 

MADEIRA 
o 

CONFIRMADOS MORTOS 

170 17 
INTERNAMENTOS 

43  jr,  TOTAL 

EM UNIDADES •  354 
DE CUIDADOS +2,6% 

INTENSIVOS 

CASOS 
CONFIRMADOS 

ACUMULADO 

2 DE MARÇO 

60 258  60 000 

55 000 
50 000 
45 000 
35 000 
301300 
25 000 
20 000 
30 NA 
15 000 
10 000 
5000 
o 

5 DE SETEMBRO 

CASOS 

ATIVOS 

15 465 
CONFIRMADOS 

60 258 

De 100 a 499 casos 

De 30 a 99 casos 

Menos de 30 casos 

3 ou menos ou sem casos 

A ORES . 

CONFIRMADOS 

21 797 
MORTOS 

849 

RECUPERADOS 

  

>i' 

  

 

42 953 

   

LISBOA 

 

  

+0,37% MORTOS 

15 
CONFIRMADOS 

30 963 

   

MORTOS 

1840 

  

 

. • 
+0,10% 

  

MORTOS 

683 

      

• 

POR REGIÃO DE SAÚDE 
E CASOS CONHRMADOS POR CONCELHO 
• Mais de 500 casos NORTE 

o 
+0,98% 

o 
+0,52% 

CONFIRMADOS 

MORTOS 

22 

CENTRO 
CONFIRMADOS 

4961 
MORTOS 

254 
ALENTEJO 

1 

1 

1 

1 

Bebé infetado nos Açores 
A Autoridade de Saúde Regional 
dos Açores detetou sete casos 
positivos, nas últimas 24 horas. 
Entre eles há o um bebé de sete 
meses, cujos pais tinham tido 
um resultado positivo após o 
desembarque no arquipélago. 

354 estão internados 
Há mais nove pessoas interna-
das por Covid-19. No total são 
354, das quais 43 estão em Uni-
dades de Cuidados Intensivos 
(mais duas em 24 horas). 

Mais 39 sob vigilância 
São 34 240 os casos que, por 
agora, são suspeitos e, por 
isso, estão sob vigilância. Ou 
seja, mais 39 face a sábado. 

PORMENORES 

POLÍTICOS I MARCELO E COSTA 
reunião decorre no auditório da Faculda-

 

de de Medicina da Universidade do Porto, 
voltando a juntar o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, 
António Costa, o presidente da Assembleia da 
República, Ferro Rodrigues, bem como lideres 
partidários, patronais e sindicais. 

LISBOA 1FESTA DE ENFERMEIRA 
HA MAIS UM PROFISSIONAL 
DO HOSPITAL DE SÃO JOSÉ 
EM ISOLAMENTO POR TER 
PARTICIPADO NA FESTA DE UMA 
ENFERMEIRA. OS RESTANTES 
QUATRO TESTARAM NEGATIVO. 

SERNANCELHEIAUTARCA TEM COVID-19 

C arlos Santiago, presidente da Câmara de Ser-
nancelhe, testou positivo para o novo corona-

vírus. O autarca confirmou a infeção por Covid-19 
através de um comunicado nas redes sociais. Os 
últimos dados reportam 36 casos ativos no conce-
lho, a maior parte na Santa Casa da Misericórdia e 
equipa de futsal. 

k.41.~vor 

`botelbn' 

Há 42 953 pessoas recuperadas 

Portugal ultrapassa 
os 60 mil casos 
13 Portugal ultrapassou a bar-
reira dos 60 mil casos de Co-
vid-19. Os números deste 
domingo cia DGS dão conta 
de mais 315 novos casos, um 
aumento de 0,5%. Há a regis-
tar mais dois óbitos. As duas 
vítimas mortais são da região 
de Lisboa e Vale cio Tejo. 
No Norte ocorreu o maior • 
número de novos casos, num 
total de 143 (45,4°k). O nú-
mero de doentes é de 15 465, 
mais 153 no espaço de um dia. 
Há 42 953 recuperados, de-
pois de 160 pessoas terem tido 
alta no sábado. ,D 

• 
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Maternidade do Hospital de Beja encerrou três dias por falta de médicos 

CRISE NAS URGÊNCIAS 

Médicos denunciam 
serviços em colapso 
CAOS O Maternidade de Beja encerrou durante três dias e o Sindicato 
Independente dos Médicos diz que se avizinham outras situações de rutura 

ANA MARIA RIBEIRO 

A
Maternidade de Beja en-
cerrou durante três dias 
por falta de médico da es-

pecialidade de Ginecologia e 
Obstetrícia. O Sindicato Inde-
pendente dos Médicos (SIM), 
diz que é sintoma de urna doen-
ça mais grave que está a afetar 
todo o Serviço Nacional de Saú-
de (SNS) e que, neste momento, 
está a colocar em perigo vários 
serviços hospitalares. Nomea-
damente, as cirurgias urgentes 
e a Pediatria de Évora; o Serviço 
de Urgência do Hospital de Beja 

URGÊNCIAS DE ÉVORA 
E SANTA MARIA DA FEIRA 
EM RISCO DE FECHAR 

e a Urgência de Pediatria do 
Hospital de Santa Maria da Fei-
ra. Ao CM, Roque da Cunha, 
presidente do SIM, diz que os 
médicos estão exaustos e que 
"têm direito a férias, licenças de 
maternidade e de paternidade e 
a uma vida familiar". 

"No ano passado, os médicos 
fizeram seis milhões de horas 
extra. Neste ano, já devem ter 
atingido o mesmo número só 
até agosto. Não se lhes pode pe-
dir mais", diz o responsável,  

acrescentando que, para aten-
der às situações mais urgentes 
de forma imediata "é preciso 
contratar". "T Tá médicos em 
Portugal, mas é preciso saber fi-
xá-los e atraí-los ao SNS. Mui-
tos nem sequer vão a concur-
so", diz Roque da Cunha, que se  

queixa de não haver diálogo su-
ficiente entre os médicos e o Mi-
nistério da Saúde. "Queremos 
chegar a um acordo. A situação 
é:grave e haverá situações de 
rutura no curto prazo. Quere-
mos dialogar como ministério e 
encontrar solução", afirma • 
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FARO E LOULÉ 

Alerta para 
limitações na 
recolha de lixo 
dos ecopontos 
13  As Câmaras de Loulé e de 
Faro alertam os respetivos 
munícipes para as eventuais 
falhas na recolha de resíduos 
domésticos e recicláveis, a 
partir de hoje e até durante o 
dia de amanhã, terça-feira. 

As limitações na limpeza 
dos ecopontos surgem devi-
do à greve de dois dias con-
vocada pelos trabalhadores 
da empresa ALGAR - Valori-
zação e Tratamento de Resí-
duos Sólidos. O protesto 
avança devido à "falta de 
respostas positivas" sobre os 
pedidos de aumento salarial 
e também de subsídios de re-
feição. Os funcionários rei-
vindicam ainda, junto da 
ALGAR, a reposição dos va-
lores do trabalho suplemen-
tar pagos em 2012. 

Neste sentido, as autarquias 
de Faro e de Loulé apelam aos 
habitantes para não acumu-
larem lixo nos contentores. 
No caso do município faren-
se, a empresa FAGAR - Faro, 
Gestão de Águas e Resíduos, 
vai "adaptar a operação de 
recolha dos resíduos", para 
"minimizar eventuais per-
turbações". •u.S.G. 

Recolha de lixo com limitações 

Página 34



A35

Correio da Manhã - Algarve   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 4,83 x 5,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88437685 07-09-2020

AQUACULTURA 

EMPREGO 
A Estação Piloto de Piscicul-
tura de Olhão, em conjunto 
com o IPMA, liderou a sub-
missão da candidatura para 
o reconhecimento e atribui-
ção do título de 'Laboratório 
Colaborativo' na área da 
aquacultura. Estes laborató-
rios têm como objetivo a cria-
ção de emprego qualificado. 
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Ana Mendes Godinho fez balanço um mês depois do arranque das medidas 

Apoio à manutenção do 
emprego. Mais de 25 mil 
candidaturas entregues 
Ministério do Trabalho explica que "esmagadora maioria" 
das candidaturas estão relacionadas com medidas que preveem 
manter postos de trabalho. 

DANIELA SOARES FERREIRA 
daniela.ferreira@ionline.pt 

Até à passada sexta-feira, as 
medidas de apoio à manuten-
ção do emprego criadas pelo 
Governo no âmbito do Progra-
ma de Estabilização Económi-
ca e Social (PEES) tinham rece-
bido mais de 25 mil candidatu-
ras. O anúncio foi feito este 
domingo pelo Ministério do Tra-
balho, Solidariedade e Seguran-
ça no Social, na altura em que 
se assinala o primeiro mês do 
arranque das medidas. 

Segundo a tutela, o incentivo 
extraordinário à normalização 
da atividade empresarial regis-
ta 18,3 mil candidaturas e o apoio 
extraordinário à retoma pro-
gressiva de atividade conta com  

um total de 6,9 mil candidatu-
ras. "Até à data foram já apro-
vadas cerca de 19,5 mil candi-
daturas (15,5 mil no âmbito do 
incentivo e 4 mil no âmbito do 
apoio à retoma) relativas a qua-
se 257 mil postos de trabalho, 
no correspondente a apoios no 
valor aproximado de 230 milhões 
de euros", avança a tutela lide-
rada por Ana Mendes Godinho. 

Segundo a nota, a "esmaga-
dora maioria das candidatu-
ras" - 83% - estão relacionadas 
com as medidas que preveem 
compromisso de manutenção 
dos postos de trabalho duran-
te mais tempo, tal como já tinha 
dito Ana Mendes Godinho no 
final da reunião de concerta-
ção social, na passada quinta-
feira. Assim, a modalidade de  

dois salários mínimos nacio-
nais (14 mil candidaturas) e o 
apoio à retoma progressiva (6,9 
mil) são os apoios mais pedi-
dos pelas empresas. 

"As empresas que recorram 
a estes dois mecanismos estão 
impedidas de despedir traba-
lhadores através de despedi-
mento coletivo, por inadapta-
ção ou por extinção do posto de 
trabalho durante todo o perío-
do de concessão dos apoios e 
nos dois meses seguintes, estan-
do ainda sujeitas ao dever de 
manutenção do nível de empre-
go, no caso da modalidade de 
pagamento faseado do incenti-
vo extraordinário", explica o 
ministério. 

Já no âmbito do incentivo à 
normalização, 22,2% das can-

 

DIANA11NOCO 

didaturas foram feitas pelo 
setor do alojamento, restaura-
ção e similares - um dos mais 
afetados pela pandemia de 
covid-19. O comércio por gros-
so e a retalho (19,7%) e as ati-
vidades de saúde humana (7,7%) 
são os restantes setores com 
mais candidaturas, distribui-
ção comum a ambas as moda-
lidades da medida. 

Por zonas, os distritos que 
registam maior número de can-
didaturas são Lisboa (23,9%), 
Porto (19,5%), Braga (13,1%) e 
Aveiro (7,9%). 

O Ministério do Trabalho infor-
ma ainda que, no que diz res-
peito ao apoio à retoma progres-
siva, "a tendência é similar", o 
que significa que a maior par-
te das candidaturas foram tam-
bém apresentadas pelo setor do 
alojamento, restauração e simi-
lares (27,5%), seguindo-se o setor 
do comércio por grosso e a reta-
lho (14,2%) e as atividades admi-
nistrativas e de serviços de apoio 
(12,1%). 

No apoio à retoma progressi-
va, a maioria dos pedidos (48%) 
foram apresentados por empre-
sas que registam uma quebra 
igual ou superior a 75%, seguin-
do-se os pedidos de empresas 
com quebras iguais ou superio-
res a 40% e inferiores a 60%, 
com precisamente um terço dos 
pedidos (33,3%). 

_Jk 
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Presidenciais. Marisa 
lança candidatura 
no Largo do Carmo 

PCP ataca Marcelo e lança candidato até ao final do mês. Arménio 
Carlos acusa Presidente de "comentar muito e fazer pouco". 

Citações 

"Marisa Matias 
irá contribuir para 
o debate sobre 
as grandes soluções 
que, ao longo 
dos próximos anos, 
devem ajudar 
a responder a esta 
crise estruturante" 
Francisco Louçã 
EX-DEPUTADO DO BLOCO DE 
ESQUERDA NA TSF 

LUÍS CLARO 

luis.claro(djonline.pt 

Marisa Matias volta a Candida-
tar-se à presidência da Repúbli-
ca. O anúncio oficial está pre-
visto para quarta-feira no Lar-
go do Carmo, em Lisboa. Marisa 
não será, porém, a única candi-
data a disputar o espaço da 
esquerda nas eleições do próxi-
mo ano. Ana Gomes deVerá avan-
çar nos próximos dias e o PCP 
vai apresentar o seu candidato 
até ao final do mês. 

Marisa Matias disputou as 
presidenciais, há cinco anos, 
contra Marcelo Rebelo de Sou-
sa e conseguiu o melhor resul-
tado de sempre do Bloco de 
Esquerda. Ficou à frente do 
PCP e da ex-ministra da Saú-

  

de Maria de Belém com mais 
dc 10% dos votos. 

A candidatura da eurodcputa-
da bloquista será lançada na 
quarta-feira. Marisa fará urna 
declaração no Largo do Carmo 
e contará com a presença dc 
"trabalhadores que estão na linha 
da frente do combate à pande-
mia de Covid-19 e na proteção 
de quem está mais vulnerável", 
de acordo com a agência Lusa. 

Os bloquistas justificam a can-
didatura com a necessidade de 
ter uma voz dc esquerda nas 
presidenciais. "Nas próximas 
eleições presidenciais, é tempo 
de derrotar Marcelo. A Marisa 
Matias, como sempre acontece, 
dissP presente. Foi ela que melhor 
enfrentou o Presidente da direi-
ta. É ela que há anos constrói  

pontes entre todas as esquer-
das. E em janeiro, todas essas 
esquerdas fazem falta", escre-
veu, nas redes sociais, o curo-
deputado bloquista José Gus-
mão. O deputado Moisés Ferrei-
ra também defendeu, no 
facebook, que "todos os que são 
pela liberdade, pela solidarieda-
de, pela redistribuição da rique-
za, pela luta constante por um 
mundo mais justo já têm can-
didata" nas presidenciais. 

O PCP ainda não anunciou 
quem vai apoiar, mas já garan-
tiu que irá apresentar um can-
didato. Nas últimas eleições pre-
sidenciais, o PCP apostou em 
Edgar Silva, mas ficou muito 
longe dos bloquistas com menos 
de 4% dos votos. Jerónimo de 
Sousa disse, este fim de sema-
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na, durante a Festa do Avante!, 
no Seixal, que apresentará o can-
didato ainda este mês. "Será o 
Comité Central a decidir ainda 
este mês quem será esse candi-
dato", disse o secretário-geral 
dos comunistas. Na festa do Avan-
te!, Jerónimo não foi o único a 
criticar o atual Presidente da 
República que deverá anunciar 
a recandidatura no final do ano. 
Arménio Carlos foi ainda mais 
duro e defendeu que "o senhor 
Presidente da República não está 
acima de tudo e de todos". 

ARMÉNIO CRITICA MARCELO O 

ex-secretário-geral da CGTP 
defendeu que "o Presidente da 
República tem que ser mais Pre-
sidente da República e menos 
comentador, está a comentar 
muito e a fazer pouco". 

Arménio Carlos acusou ainda 
Marcelo de estar a ser incoeren-
te, porque criticou a realização 
da festa comunista, mas mar-
cou presença na feira do livro 
de Lisboa e do Porto que "estão 
autorizadas para ter muito mais 
gente". Numa entrevista à SIC, 
na Quinta da Atalaia, Arménio 
Carlos garantiu ainda que "se 
há alguém que está mais inte-
ressado em salvaguardar a saú-
de dos portugueses e combater 
esta pandemia são, provavel-
mente, e a par de outros, os 
comunistas e o seu partido". 

"Nas próximas 
eleições 
presidenciais, 
é tempo de derrotar 
Marcelo. A Marisa 
Matias, como 
sempre acontece, 
disse presente. 
Foi ela que melhor 
enfrentou 
o Presidente 
da direita. E ela que 
há anos constrói 
pontes entre todas 
as esquerdas. 
E em janeiro, todas 
essas esquerdas 
fazem falta" 
José Gusmão 
EURODEPUTADO DO BLOCO DE 
ESQUERDA, NO FACEBOOK 

"Tenho candidata. 
Todos os que são 
pela liberdade, pela 
solidariedade, pela 
redistribuição da 
riqueza, pela luta 
constante por um 
mundo mais justo 
já têm candidata: 
a Marisa A/latias" 
Moisés Ferreira 
DEPUTADO DO BLOCO DE ESQUERDA. 
NOFACEBOOK 

"Será o Comité 
Central a decidir 
ainda este mês quem 
será esse candidato" 
Jerónimo de Sousa 
SECRETÁRIO-GERAL DO PCP, 
NA FESTA DO AVANTE! 
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Estudo prevê quase 
20 mil casos diários de 
covid-19 em dezembro 
;I/ Projeções da Universidade de Washington estimam entre 
4 mil e 8 mil mortes no país até ao final do ano, se forem 
tomadas medidas restritivas e alargado o uso de máscara 

// Análise aponta reintrodução de medidas de confinamento 
e fecho de escolas para dezembro 

Reuniões do Infarmed regressam hoje, agora no Porto e em direto 
// PÁG. 3 

  

1' 
Jerónimo de Sousa fecha Avante! 

com aviso sobre o OE: 

 

• 

 

"Se há prova de 
que o PCP já fez 

é que conta" 
Festa comunista terminou ontem na Amora, 
onde as ruas ficaram desertas. PCP garante 

que regras foram cumpridas e critica Marcelo. 
"Tem de ser mais Presidente da República 
e menos co~tador", diz Arménio Carlos 

it  PÁGS. 2-5 

   

"JÁVAMOS EM QUASE 50% DE ÁREA ARDIDA A MAIS 
DO QUE NO ANO PASSADO. ESTEJAM CALADOS" 

Risco muito elevado de incêndio coloca país em estado de alerta. Jaime Marta Soares denuncia falta 
de segurança dos bombeiros e critica Governo e DGS. "Isto é a pandemia da estupidez!", afirma // PÁG. 32 

Presidenciais. 
Marisa Matias 
apresenta 
candidatura no 
Largo do Carmo 

PÁG. 6 

Cidadania. 
A disciplina 
que abriu uma 
guerra fora das 
salas de aula 
// PÁGS. 10-13 

Guia para não 
perder as 
melhores séries 
televisivas 
da rentrée 
// PÁGS. 20-21 

Finanças 
pessoais.  Saiba 
como poupar 
no regresso 
às aulas 
// PÁGS. 14-15 

Hospitais. 
Sindicato exige 
contratação 
de mais 
médicos 
// PÁG. 7 
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Ho"“f---‘, ;e-  Sindicato exige contratação 
de mais médicos e fala de propaganda 
Sindicato 
Independente dos 
Médicos alerta para o 
possível encerramento 
de serviços. 

O secretário-geral do Sindicato 
Independente dos Médicos (SIM), 
Jorge Roque da Cunha, alertou 
este fim de semana para a falta 
de segurança das equipas de cirur-
gia que podem colocar em cau-
sa a proteção de médicos e uten-
tes, devido ao facto de as escalas 
de cirurgia estarem abaixo das 
recomendações técnicas da Ordem 
dos Médicos no que toca aos ele-
mentos que as constituem. 

"O SIM recorda que os cirurgiões 
não devem fazer ao mesmo tem-
po urgência interna, urgência exter-
na e em alguns dias até ortopedia. 
Esta situação põe em perigo os 
utentes e os médicos, aumentan-
do o risco do erro médico. Os cirur-

  

giões, muitos dos quais com mais 
de 50 anos, já fizeram centenas 
de horas a mais do que obriga o 
seu horário de trabalho e por isso 
não se lhes pode pedir ainda mais 
trabalho", pode ler-se em comu-
nicado divulgado no site oficial do 
sindicato, que garante que, em 
Évora, a cirurgia do serviço de 
urgência pode vir a encerrar. 

Além disso, é deixado ainda o 
alerta para a situação do Hospi-
tal José Joaquim Fernandes, em 
Beja "Os médicos exaustos já ultra-
passaram há muito as 150 horas 
de trabalho extraordinário, o que 

"Os médicos 
já ultrapassaram 

as 150 horas 
de trabalho", 
diz sindicato 

é agravado pela pandemia e pela 
idade dos médicos. Dos seis che-
fes de equipa, quatro têm mais de 
50 anos e dois mais de 55 anos. 
Os médicos com essa idade já não 
são obrigados a fazer serviço de 
urgência e só a sua dedicação é 
que os motiva. Apesar dos aler-
tas dos médicos, o Conselho de 
Administração tem-se mantido 
insensível e incapaz de resolver 
o problema O SIM aconselhou os 
seus associados a apresentarem 
minutas de escusa de responsa-
bilidade", lê-se ainda nunca nota 
divulgada pelo sindicato, exigin-
do-se a contratação de profissio-
nais de saúde. 

O sindicato classificou ainda de 
"propaganda" o anúncio recente 
da contratação de 950 médicos 
do SNS, argumentando que se 
tratam de médicos internados 
que já trabalham no SNS e que 
este ano irão reformar-se 700 
especialistas nos hospitais. 
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•

Estudo prevê quase 
20 mil casos diários de 
covid-19 em dezembro 
;I/ Projeções da Universidade de Washington estimam entre 
4 mil e 8 mil mortes no país até ao final do ano, se forem 
tomadas medidas restritivas e alargado o uso de máscara 

// Análise aponta reintrodução de medidas de confinamento 
e fecho de escolas para dezembro 

Reuniões do Infarmed regressam hoje, agora no Porto e em direto 
// PÁG. 3 

  

1' 
Jerónimo de Sousa fecha Avante! 

com aviso sobre o OE: 

 

• 

 

"Se há prova de 
que o PCP já fez 

é que conta" 
Festa comunista terminou ontem na Amora, 
onde as ruas ficaram desertas. PCP garante 

que regras foram cumpridas e critica Marcelo. 
"Tem de ser mais Presidente da República 
e menos co~tador", diz Arménio Carlos 

it  PÁGS. 2-5 

   

"JÁVAMOS EM QUASE 50% DE ÁREA ARDIDA A MAIS 
DO QUE NO ANO PASSADO. ESTEJAM CALADOS" 

Risco muito elevado de incêndio coloca país em estado de alerta. Jaime Marta Soares denuncia falta 
de segurança dos bombeiros e critica Governo e DGS. "Isto é a pandemia da estupidez!", afirma // PÁG. 32 

Presidenciais. 
Marisa Matias 
apresenta 
candidatura no 
Largo do Carmo 

PÁG. 6 

Cidadania. 
A disciplina 
que abriu uma 
guerra fora das 
salas de aula 
// PÁGS. 10-13 

Guia para não 
perder as 
melhores séries 
televisivas 
da rentrée 
// PÁGS. 20-21 

Finanças 
pessoais.  Saiba 
como poupar 
no regresso 
às aulas 
// PÁGS. 14-15 

Hospitais. 
Sindicato exige 
contratação 
de mais 
médicos 
// PÁG. 7 
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Jerónimo respondeu respondeu aos críticos da festa: "pensavam que com a mentira e a afronta baixaríamos os braços" 
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Lotação do recinto era de cerca de 16 mil pessoas, 
mas à entrada não havia controlo ou contagem 

ATAQUE 

Arménio Carlos 
sugere a Marcelo 
que fale menos 

Jerónimo contra "ameaças" 
de Costa tenta condicionar OE 
Quer salário mínimo nos 850 euros e usar fundos europeus para criar rede pública de lares 
e programa de construção de habitação. Controlar CTT, Novo Banco e TAP é "indispensável" 

Rogério Matos 
sociedade@jn.pt 

AVANTE  Jerónimo de Sousa 
avisou António Costa que 
"não vale a pena agitar com 
ameaças de crise política" e 
traçou as linhas vermelhas 
que o PS tem de respeitar, 
se quiser contar com o PCP 
na negociação para o Orça-
mento do Estado de 2021 
(OE), algumas das quais vão 
para além do documento. 
Sugeriu o recurso a fundos 
europeus para construir 
uma rede pública de lares 
de terceira idade e habita-
ção pública. No comício de 
encerramento da Festa do 
Avante, o secretário-geral 
do PCP avisou que o PS não 
poderá contar com o PCP se 
"as opções que vier a adotar 
forem, mais coisa menos 
coisa, aquelas que o PSD 
adotaria", mas também ati-
rou aos que dizem que "o 
PCP não conta". 

O comunista acentuou 
que o OE 2021 "tem de dar 
resposta aos problemas mais 
imediatos, inadiáveis e ur-
gentes": o aumento do Salá-
rio Mínimo Nacional para 
850 euros, a aposta na cria-
ção de uma rede pública de 
creches ou o reforço da ofer-
ta de transportes públicos 
incluídos no programa de 
apoio tarifado. A recupera-
ção do controlo público dos 
CTT, o Novo Banco e a TAP 
são vistos como indispensá-
veis "ao desenvolvimento 
soberano do país", alertou o 
secretário-geral. 

CRÍTICAS ÀS EMPRESAS 

O comunista critica a visão 
do PS para o futuro e consi-
dera necessário novas res-
postas. "Vemos isso quando 
o Governo apresenta a pri-
meira versão do programa 
que chama de resiliência e 
recuperação com as suas op-
ções para o futuro", disse Je-
rónimo, que criticou a pos-
tura das empresas perante as 
dificuldades da pandemia e 
a anuência do Governo. 

"O Programa de Estabiliza-

 

ão vale a pen 
s virem agit 

com a ameaç 
de crise política 
como não vale 
a pena outros 
apressarem-se 
a sentenciar qu 
o PCP não cont 

s primeiras 
dificuldades 
da pandemia 
ocapital procuro 
atirar para cim 
dos trabalhadores 
e do Orçamento 
do Estado os custo 
que são seus 

Jerónimo de Sousa 
Secretário-geral do PCP 

ção Económica e Social e a 
proposta do Governo de Or-
çamento Suplementar que o 
suportava revelou, sobretu-
do, uma clara opção pelo fa-
vorecimento dos interesses 
do capital para quem se ca-
nalizam milhões e milhões 
de euros". 

No recinto, militantes e 
simpatizantes defenderam 
uma postura firme nas ne-
gociações para o OE. "Os tra-
balhadores estão e vão pas-
sar dificuldades, o PCP tem  

de nos defender", referiu 
Afonso Batista ao JN. 

Jerónimo congratulou-se 
pela "capacidade, organiza-
ção, responsabilidade, cora-
gem e confiança" na reali-
zação da festa. "Pensavam 
alguns que com a mentira e 
a afronta baixaríamos os 
braços, tiveram a resposta", 
atirou. A lotação do recinto 
foi definida para cerca de 16 
mil pessoas, mas nas entra-
das não havia controlo ou 
contagem. •  

O antigo secretário-geral 
da CGTP Arménio Carlos 
criticou, ontem, o presi-
dente da República, di-
zendo que "deve ter mais 
atenção às funções presi-
denciais e fazer menos 
papel de comentador". 
"Os mesmos que põem 
em causa a Festa do 
Avante são os que apela-
ram às pessoas para irem 
às feiras do Livro de Lis-
boa e do Porto", acusou, 
quando questionado 
quanto ao facto de Mar-
celo Rebelo de Sousa ter 
dito que não estava tão 
"otimista" quanto o PCP 
em relação à realização 
do Avante. Arménio Car-
los disse ainda que não 
está disponível para ser 
secretário-geral do PCP. 
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Jornal de Notícias 

Pirotecnias 
paradas e com 
os paióis cheios 
de explosivos 

Razões de segurança impede 
aumento do armazenamento  P 

IZïí1• tu*W“ 
Leões sem dinheiro 

u 

¡para pagar ao Braga P.38 

Ronaldo 
• u e lidera 

ataque na Suécia P.41 

Enfermeiras 
de lar em 
Arouca à beira 
da "exaustão" P.6 

Espanhóis 
regressam às 
aulas em clima 

_de incerteza  P.26 

"Or Peritos 
e políticos 
no Porto 
para avaliar 
medidas 
Parte da reunião será 
transmitida em direto 
nas redes sociais P. 5 

jn.pt Diário. Ano 133. N.° 98. Preço: 1.2oe Segunda-feira 7 de setembro de 2020 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inês Cardoso, Manuel Molinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 

Funcionária de escola 
desvia meio milhão em 
impostos sobre salários 
Processava as remunerações 
de agrupamento de Ermesinde 
e controlava operações bancárias 

Apropriou-se de valores relativos 
a retenções de IRS e descontos 
para a Segurança Social PISna 15 

ti 

Avante "Ameaças 
de crise política" não 
assustam Jerónimo 

Subir salário mínimo é essencial 
na negociação do Orçamento P. e 

Hospital de Gaia Novo 
internamento reduz 
doentes por quarto P. 18 

e 

e 

4. 111:"„ 

e 
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PANDEMIA MATA CADA VEZ MENOS 
Doentes mais jovens e conhecimento médico ajudam a explicar a tendência P. 4 

PUBLICIDADE 

Precisa de  :-T1-1 
nheiro? 

Vindimas 

Conheça  a  venda 
com  opção  de  compram 
Pode  vendera seu ouro 
e voltar o compro•lo, 
pagando.° ate 

24 suaves 
prestações. 

-"‘ 

VOC2f` 

Valores 808  DZ) 

• 

no o 
P. 22 e 23 

WWW.VALORES.DT 
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TELETRABALHO 

Adaptações à lei 
No segundo trimestre 
deste ano, mais de 1 mi-
lhão de portugueses tra-
balharam em casa, se-
gundo o INE. O teletra-
balho é das matérias em 
concertação social, pro-
vavelmente a que me-
nos debate terá - está há 
vários anos legislado no 
Código do Trabalho. 

Riscos apontados 
Para a UGT há que regu-
lar "encargos e custos, 
clarificar a proteção da 
vida pessoal e o papel da 
negociação coletiva". A 
CGTP tem mais reser-
vas: alerta para efeitos 
negativos do teletraba-
lho, cujo alargamento, 
pode dar "mais a ganhar 
aos patrões do que aos 
empregados". "É funda-
mental esclarecer aspe-
tos relacionados com o 
pagamento dos custos 
associados ao teletraba-
lho; o respeito pela pri-
vacidade dos trabalha-
dores e famílias; a segu-
rança e saúde no traba-
lho e regime de aciden-
tes de trabalho; o exercí-
cio de direitos sindi-
cais", defende a CGTP. 

Regresso 
ao trabalho: 

"Voltar ao 
confinamento 

seria desastroso" 

Com o fim das férias, empresas aguardam diretrizes do 
Governo para organizar regresso dos trabalhadores 
e não querem ouvir falar em restrições à mobilidade 

Cátia Rocha 
catia.rocha@dinheirovivo.pt 

----ENTREVISTA .----

 

(CCP) lamentam, destacan-
do a urgência de conhecer as 
medidas concretas da con-
tingência. OLI investiu 

50 mil euros 
-oara garantir 

segurança 

situação de confinamento 
como aquela que vivemos. 
Seria desastroso". 

Também João Vieira Lo-
pes, da CCP, reconhece um 
sentimento de "expectati-
va", especialmente quando 
"muitas empresas viram a 
atividade reduzida também 
em agosto". "Há uma preo-
cupação bastante grande 
porque, se a contingência 
introduzir restrições à mo-
bilidade, a área do comércio 
e dos serviços ao consumi-
dor sentirá repercussões". 

EMPREGO  Há empresas que 
gostavam de ter já um re-
gresso presencial ao local de 
trabalho após o fim das fé-
rias, mas a situação de con-
tingência - que o primeiro-
-ministro anunciou que irá 
vigorar a partir do dia 15 -
poderá frustrar as suas am-
bições. Do que ninguém 
quer ouvir falar é de novas 
restrições à mobilidade. "Se-
ria a desgraça", diz o líder da 
Associação Empresarial de 
Portugal (AEP). 

O Governo avisou que 
alargará a todo o país a situa-
ção de contingência a partir 
do dia 15, baralhando as con-
tas a quem já planeava o re-
gresso aos escritórios. O pas-
so atrás na estratégia preten-
de acautelar as alterações na 
rotina que normalmente 
surgem com o mês de se-
tembro, explicou Mariana 
Vieira da Silva. "Importa 
desde já antecipar e preparar 
e o Governo considera que 
esta mudança nas rotinas, 
na utilização dos transpor-
tes, o regresso às aulas e um 
regresso mais significativo 
aos locais de trabalho pode 
necessitar de medidas adi-
cionais", detalhou a minis-
tra da Presidência. Os deta-
lhes serão conhecidos mais 
perto da data - o que deverá 
acontecer esta semana. Um 
atraso que organizações 
como a AEP ou a Confedera-
ção do Comércio e Serviços 

Com 436 funcionários, apostou no 
controlo, desinfeção e distanciamento 

REGRAS DO TELETRABALHO 

Com a possibilidade de algu-
mas organizações continua-
rem em teletrabalho, tanto 
a CCP como a AEP veem 
com bons olhos a discussão 
sobre a regulamentação do 
teletrabalho, especialmente 
tendo em conta o grande 
número de pessoas a traba-
lhar à distância. 

"A discussão é pertinente. 
O teletrabalho já existe há 
muitos anos em alguns seto-
res, mas não da forma ou di-
mensão de hoje e em setores 
em que há uns tempos não se 
perspetivava que tal viesse a 
acontecer", recorda Luís Mi-
guel Ribeiro. "Claro que deve 
ser regulamentado". Tam-
bém João Vieira Lopes consi-
dera ser um momento ade-
quado para discutir. "Tendo 
em conta que tem números 
muito superiores ao que era 
tradicional, tudo o que possa 
clarificar as regras é uma dis-
cussão que defendemos". • 

das análises. Todos deram 
negativo. 

"Investimos em criar con-
dições de segurança para 
não colocarmos ninguém 
em risco. Se parássemos 
iríamos arrastar fornecedo-
res e clientes", explica, ao 
JN, o administrador Antó-
nio Ricardo Oliveira. 

Agora, a chefe de equipa 
Patrícia Almeida e os restan-
tes trabalhadores já não es-
tranham ter de desinfetar as 
mãos constantemente, usar 
máscara, medir a tempera-
tura no início de cada turno 
e desinfetar o local de traba-
lho antes do próximo cole-
ga o ocupar. 

"São novas práticas que 
enraizamos", diz Patrícia 
Almeida, admitindo que, 
"no início, não foi fácil", até 
porque havia muito desco-
nhecimento sobre o vírus, 
que "não é visível nem pal-

 

AVEIRO Para não ter de en-
cerrar portas nem de se tor-
nar um risco para 436 traba-
lhadores e comunidade, a 
OLI - Sistemas Sanitários, 
instalada desde 1954 em 
Aveiro, apostou cedo e em 
força nas medidas de pre-
venção contra a covid-19. 

O investimento, superior 
a 50 mil euros, alterou a di-
nâmica da fábrica e tem 
dado frutos positivos. Ape-
nas se registaram dois casos 
de contaminação, ambos 
contraídos fora da empresa, 
que não contagiaram nin-
guém na OLI. 

Outras 34 pessoas ficaram 
em casa de forma preventi-
va, no âmbito de uma medi-
da implementada e que 
visa, em caso de dúvida, 
mandar os trabalhadores 
para casa durante dois dias, 
com salário pago, enquanto 
não chegam os resultados 

VARIA CONSOANTE SETORES 

"Havia vontade de ter os co-
laboradores a regressar ao 
posto de trabalho, embora 
haja setores mais predispos-
tos a continuar com o tele-
trabalho, como a área dos 
serviços e a comunicação", 
reconhece Luís Miguel Ri-
beiro, presidente daAEP. Su-
blinha, porém, "que não há 
um modelo ou uma vontade 
que possam ser interpreta-
dos como transversais, quer 
no sentido do regresso quer 
no do teletrabalho". 

O presidente da AEP reco-
nhece que "uma marca des-
te tempo é que as situações 
são muito voláteis e as deci-
sões são sempre pensadas e 
repensadas" - e a situação de 
contingência poderá trazer 
novas mudanças aos planos 
das empresas. "Provavel-
mente aquilo que era o pen-
samento e a estratégia das 
empresas, de regressar aos 
escritórios, pode condicio-
nar o modelo de organização 
destas empresas - e aí o tele-
trabalho poderá continuar a 
ser uma opção". 

A diferente modalidade de 
trabalho dependerá "do se-
tor de atividade e da evolu-
ção do surto". "Não sabemos 
quais vão ser as medidas de-
cretadas pelo Governo, mas 
uma coisa todos sabemos: o 
país não pode voltar a uma 
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Medir a temperatura no início de cada turno, 
desinfetar o local de trabalho antes do próximo 
colega o ocupar e desfasar horários foram apenas 
algumas das medidas adotadas dentro da fábrica 

pável". Mas as medidas im-
plementadas ajudaram-na a 
ter "confiança e tranquili-
dade" para continuar a ir 
diariamente para a fábrica. 

Em março, quando a pan-
demia chegou a Portugal 
em força, a empresa, que la-
bora 24 horas por dia, sete 
dias por semana, já estava  

de sobreaviso. Têm parcei-
ros em Itália e motoristas 
internacionais que ali che-
gam diariamente. 

Com apoio do médico e 
enfermeira da fábrica, ela-
boraram um plano de con-
tingência e até anteciparam 
algumas medidas da Dire-
ção-Geral da Saúde, como o  

uso de máscara e a medição 
de temperatura. Afastaram 
os postos de trabalho nos es-
critórios e fábrica e, onde 
não era possível, colocaram 
barreiras. 

REFEITÓRIO COM REGRAS 
Cerca de 80 funcionários fo-
ram para casa em teletraba-
lho e só regressaram no fi-
nal de junho. Para os restan-
tes, os horários foram desfa-
sados para reduzir contacto. 
Cada trabalhador tem pro-
teção e cuidados de desinfe-
ção individuais e os 28 mil 
metros quadrados da unida-
de fabril são desinfetados 
semanalmente por uma 
empresa profissional. 

Por todo o lado há ecrãs e 
cartazes com informações, 
circuitos de mobilidade e 
distanciamento social assi-
nalados. Nas mesas do refei-
tório fica uma pessoa por 
mesa e foram instaladas 
mesas noutra sala para não 
faltar espaço. Nos balneá-
rios, os duches e lavatórios 
são intervalados. A zona de 
fumadores é ao ar livre, em 
bancos interpolados. 

Os acessos de pessoas ex-
teriores ao serviço foram li-
mitados e não se passa da 
portaria sem medir a tem-
peratura. Para os motoristas 
foi instalado um contentor 
com sala de espera e sanitá-
rios para não terem de en-
trar nas instalações. As me-
didas alastraram-se à comu-
nidade, com a oferta de 200 
mil viseiras. •  ZULAY COSTA Página 44
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Reuniões técnicas 
de volta com parte em 
direto nas redes sociais 

Sessão "importante" para se definirem medidas do estado 
de contingência. Governo não diz quando será a próxima 

Dez reuniões 
em três meses 

INFARMED  Dois meses de-
pois de terem sido suspen-
sas, regressam hoje as reu-
niões técnicas sobre a evo-
lução da pandemia no país e 
que juntam peritos, políti-
cos e parceiros sociais.A ses-
são decorre no Porto, em 
moldes diferentes das dez 
anteriores. O Governo ain-
da não revela quando e onde 
irão ocorrer as próximas. 

PORMENORES 

Regresso seguro 
à escola e vacina 
estarão em análise 

Um regresso seguro à 
escola, uma nova vaci-
na, o inquérito serológi-
co no país e a aplicação 
StayAway Covid são al-
guns dos temas a serem 
analisados na reunião 
de hoje, no Porto. A ses-
são arranca com uma in-
tervenção de Pedro Pin-
to Leite, da DGS, e de 
Baltazar Nunes, do Ins-
tituto Nacional Dr. Ri-
cardo Jorge. No final das 
apresentações dos espe-
cialistas, que começam 
às 15 horas, haverá um 
período de debate, fe-
chado à Imprensa. 

Se até aqui as reuniões téc-
nicas decorriam no auditó-
rio do Infarmed, em Lisboa, 
longe do olhar da Comuni-
cação Social, a partir de hoje 
toda a população poderá 
acompanhar as interven-
ções iniciais dos especialis-
tas. Segundo antecipou o 
Governo, essa transmissão 
será feita através das suas 
contas nas redes sociais. 

O presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, tinha pedido precisa-
mente isso, em meados de 
agosto: que as reuniões téc-
nicas decorressem com um 
outro modelo. Um mês an-
tes, tinha sido o líder do PSD 
a criticar sessões que, em 
momentos, eram apenas 
"uns gráficos atrás dos ou-
tros, com tanta velocidade", 
que nem havia "tempo para 
absorver" a informação. 

Rui Rio pediu menos reu-
niões e mais curtas. O PSD 
chegou a propor que ocor-
ressem no Parlamento. 
Mas, durante dois meses, 
técnicos e políticos deixa-
ram de se sentar à mesa. 

PSD ESTÁ PREOCUPADO 

O anúncio da suspensão das 
reuniões no Infarmed foi 
feito no final da décima, a 8  

de julho. O primeiro-minis-
tro disse, então, que só vol-
tariam a ocorrer "quando se 
justificar". E é essa a estra-
tégia ainda em vigor, con-
forme foi referido pela mi-
nistra da Presidência, Ma-
riana Vieira da Silva, no fi-
nal do Conselho de Minis-
tros do passado dia 27. 

A sessão de hoje, no audi-
tório da Faculdade de Medi-
cina da Universidade do 
Porto, é tida como "impor-
tante" para se acertarem as 
medidas a adotar a partir do 
dia 15. Marcelo Rebelo de 
Sousa já disse que espera 
que a sessão "seja útil para 
que os partidos percebam 
por que o Governo, com an-
tecipação, preventivamen-
te", disse que iria recorrer ao 
estado de contingência. 

O porta-voz do PSD para a 
Saúde, Ricardo Batista Lei-
te, revelou, nas redes so-
ciais, que considera "preo-
cupantes" os dados para o 
inverno. E defendeu "testa-
gem massiva, identificação 
imediata de contactos, iso-
lamento efetivo de todos, 
intervenções específicas 
em todos os setores da so-
ciedade" e que se assegurem 
"cuidados aos doentes não-
-covid". •  HERMANA CRUZ 

• 24 março 
Na primeira sessão sobre a 
"Situação epidemiológica 
da covid-19 em Portugal", 
António Costa, Marcelo 
Rebelo de Sousa, Ferro 
Rodrigues e partidos ou-
viram "diversas apresen-
tações técnicas" da DGS, 
do Instituto Nacional Dr. 
Ricardo Jorge, do Institu-
to de Saúde Pública e da 
Escola Nacional de Saúde 
Pública. As confederações 
patronais e os líderes das 
estruturas sindicais tam-
bém participaram. 

• 14 maio 
Na primeira reunião sobre 
os efeitos do desconfina-
mento, Marcelo Rebelo 
de Sousa manifestou-se 
otimista, mas ressalvou 
ainda ser cedo para retirar 
conclusões. Os partidos 
pediram o reforço do SNS. 

• 24 junho 
António Costa irritou-se 
com a ministra da Saúde 
por ter usado a palavra 
confinamento e queixou-
-se da falta "de clareza" 
com que os dados eram 
apresentados ao Governo. 
A situação levou Marcelo 
Rebelo de Sousa a anteci-
par o fim da reunião. 

• 4 julho 
O líder do PSD, Rui Rio, 
disse que as reuniões co-
meçavam a ter "pouca 
utilidade", pois eram 
"gráficos atrás de gráfi-
cos". E pediu menos reu-
niões e mais curtas. 

• 8 julho 
Décima e última reunião 
técnica no Infarmed. An-
tónio Costa anunciou que 
apenas voltariam a ocor-
rer "quando se justificar". 
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Marcelo Rebelo de Sousa 
e António Costa estarão 
hoje no Porto 
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Funcionária de escola 
desvia meio milhão em 
impostos sobre salários 
Processava as remunerações 
de agrupamento de Ermesinde 
e controlava operações bancárias 

Apropriou-se de valores relativos 
a retenções de IRS e descontos 
para a Segurança Social PISna 15 

ti 

Avante "Ameaças 
de crise política" não 
assustam Jerónimo 

Subir salário mínimo é essencial 
na negociação do Orçamento P. e 

Hospital de Gaia Novo 
internamento reduz 
doentes por quarto P. 18 

e 

e 

4. 111:"„ 

e 

 

zS 

 

 

 

PANDEMIA MATA CADA VEZ MENOS 
Doentes mais jovens e conhecimento médico ajudam a explicar a tendência P. 4 
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TESTEMUNHOS 

Márcia Caeiro 
Enfermeira 
de Otorrinolaringologia 

"Quando o serviço esta-
va no pavilhão feminino 
e distante do central, os 
doentes tinha de ir de 
ambulância para serem 
operados." 

-111. 

Paulo Cunha 
Enfermeiro 
de Urologia 

"O nosso serviço tinha 
condições bastante pre-
cárias e muito pouco es-
paço entre camas. Tínha-
mos um lavatório para 
oito camas" 

4 

4 

1 

1 
1 

1 

Novo internamento com 
menos doentes por quarto 
e melhores condições 
Instalações no novo edifício do Hospital de Gaia acolhem serviços de Otorrinolaringologia 
e Urologia. Espaço conta com 30 camas, distribuídas por quartos duplos ou individuais 
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Marisa Silva 
locais@jn.pt 

SAÚDE  Acabaram-se as enferma-
rias com múltiplas camas, as casas 
de banho fora dos quartos e o 
transporte de doentes numa am-
bulância entre o internamento e 
o bloco operatório. As melhorias 
são apontadas por Artur Condé, 
diretor do serviço de Otorrinola-
ringologia do Hospital de Gaia 
que, há cerca de dois meses, ga-
nhou um novo espaço de interna-
mento. As instalações, equipadas 
com 30 camas, são partilhadas 
com o serviço de Urologia. Por 
cada quarto, no máximo, estão 
acomodados dois pacientes. Além 
de conferir uma maior privacidade 
ao doente, o renovado interna-
mento trouxe melhores condi-
ções de trabalho para os profissio-
nais. 

"O serviço está muito mais airo-
so e trabalha-se com muito mais 
satisfação. No serviço antigo, pe-
las condições em si, saía comple-

 

sentados uns ao lado dos outros e 
as consultas não podem ser feitas 
em gabinetes que não sejam fe-
chados", frisaArtur Condé, subli-
nhando a necessidade de avançar 
com a terceira fase de obras pre-
vistas no Plano de Reabilitação 
Integrado do Hospital de Gaia. 

A intervenção, para a qual o hos-
pital já fez um pedido de autori-
zação às Finanças, permitirá ligar 
o novo edifício hospitalar aos pa-
vilhões central e satélite, bem 
como a reabilitação dos existen-
tes, criando um núcleo central, 
onde ficarão concentradas todas 
as especialidade cirúrgicas e todos 
os internamentos. 

"Quando entrei para o hospital, 
já se falava num projeto [de re-
qualificação]. 35 anos depois ain-
da estamos neste projeto ame-
drontado, com vários arranques e 
retrocessos. Neste momento, te-
mos um novo edifício. Era um cri-
me que não fosse construído de 
acordo com o projeto e celere-
mente", defende Artur Condé.• 

to por linhas tortas", brincaArtur 
Condé, tendo em conta as melho-
rias conquistadas nas renovadas 
instalações. 

Em Urologia, parte do anterior 
espaço de internamento, no pavi-
lhão central, está agora ocupado 
pelo serviço de Cirurgia Vascular. 
Com um quarto para oito doentes 
e algumas fissuras nas paredes, a 
unidade também anseia por obras. 

tamente saturado e exausto por-
que queria trabalhar e não conse-
guia", conta Paulo Cunha, enfer-
meiro de Urologia, recordando 
que o anterior internamento "ti-
nha condições bastante precá-
rias", "pouco espaço entre camas" 
e "um lavatório para oito" doen-
tes. O cenário era idêntico em 
Otorrinolaringologia: "As instala-
ções eram muito antigas. Em ter-
mos de distribuição de doentes, 
eram enfermarias muito grandes, 
o que trazia muitos constrangi-
mentos no isolamento de patolo-
gias", recorda a enfermeira Már-
cia Caeiro. 

Segundo Artur Condé, a mudan-
ça do internamento de Otorrino-
laringologia para as novas instala-
ções foi ditada pela pandemia. A 
necessidade de se criar um espaço 
de rasteio à covid-19 levou à reti-
rada das camas do serviço, tendo 
a partilha de camas com Urologia 
no novo edifício hospitalar sido a 
solução encontrada para acomo-
dar os doentes. "Deus escreve cer-

 

CONSTRANGIMENTOS 

No que toca a Otorrinolaringolo-
gia, o maior constrangimento 
prende-se, agora, com a consulta 
externa. O espaço é exíguo e con-
ta com quatro postos de atendi-
mento. Por ano, realizam-se mais 
de 20 mil consultas de adultos e 
crianças. Fazem-se 1500 cirurgias. 
Em lista de espera contam-se cer-
ca de cinco mil consultas. 

"Não nos podemos esquecer que 
o problema do pós-pandemia é o 
ambulatório. Temos de ter salas 
de espera que acomodem doen-
tes, os utentes não podem estar 
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Internamento localiza-se no novo 
edifício do Hospital de Gaia 

"k 
I" • 

Sala de enfermagem é partilhada pelos 
serviços de Urologia e Otorrinolaringologia 

Antigas instalações de Urologia foram 
ocupadas pelo serviço de Cirurgia Vascular 

LUPA 

Três fases 
O Plano de Reabilitação In-
tegrado define três fases de 
obras. A segunda etapa, que 
contemplou a criação de 
um internamento com 30 
camas e uma nova a urgên-
cia, está quase pronta. 

Urgência 
A nova Urgência terá o do-
bro da área do atual serviço 
e capacidade para atender 
mais de 200 utentes em si-
multâneo. Em caso de ne-
cessidade, há possibilidade 
de acomodar mais camas.  

com a presença do primeiro 
ministro e da ministra da 
Saúde, frisou que a diferen-
ciação dos cuidados presta-
dos "nada fica a dever aos 
hospitais do primeiro grupo 
de classificação". 

Cuidados intensivos 
Orçada em mais de três mi-
lhões de euros, a nova uni-
dade de cuidados intensi-
vos está em construção. A 
empreitada, cujo prazo de 
execução é de 90 dias, de-
verá estar concluída em no-
vembro. 

Reclassificação 
O presidente do Conselho 
de Administração do Hospi-
tal de Gaia defende a reclas-
sificação da unidade que 
gere. Em agosto, aquando 
da inauguração do novo in-
ternamento, que contou  

16 407 consultas 
Em 2019, o serviço de Uro-
logia do Hospital de Gaia 
realizou 16 407 consultas e 
quase 1500 cirurgias. Rece-
be doentes de todo o país, 
com maior incidência no 
Norte. Página 48
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Funcionária de escola 
desvia meio milhão em 
impostos sobre salários 
Processava as remunerações 
de agrupamento de Ermesinde 
e controlava operações bancárias 

Apropriou-se de valores relativos 
a retenções de IRS e descontos 
para a Segurança Social PISna 15 

ti 

Avante "Ameaças 
de crise política" não 
assustam Jerónimo 

Subir salário mínimo é essencial 
na negociação do Orçamento P. e 

Hospital de Gaia Novo 
internamento reduz 
doentes por quarto P. 18 
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PANDEMIA MATA CADA VEZ MENOS 
Doentes mais jovens e conhecimento médico ajudam a explicar a tendência P. 4 
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As dez reuniões decorridas entre março e julho foram em Lisboa. Mas a de hoje é na Faculdade de Medicina da universidade do Porto. 

COVID-19 

Reuniões para avaliar 
pandemia retomadas hoje 
Passados dois meses do fim dos encontros de especialistas para acompanhar 
a covid-19, as reuniões regressam. Desta vez, a exposição técnica será feita em 
transmissão aberta, mas as perguntas e respostas continuam à porta fechada. 

Estela Silva/Lusa 

A parte 
expositiva dos 
encontros de 
peritos será 
realizada com 
transmissão 
aberta. 

D
epois de dois meses de 
interrupção, as reu-
niões de acompanha-
mento da pandemia 

de covid-19 regressam esta segun-
da-feira. O encontro está marca-
do para a Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto e volta-
rá a reunir governantes, políticos, 
parceiros sociais e peritos, em bus-
ca das melhores respostas para o 
país em tempo de pandemia. 

Segundo a agenda do gabine-
te do primeiro-ministro, António 
Costa, o encontro está marcado 
para as 15 horas de hoje. A Lusa 
adiantou no final da semana pas-
sada que, à semelhança das dez 
reuniões que decorreram desde 
que apandemia estalou, até início 
de julho, estarão também presen-
tes o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, o pre-
sidente da Assembleia da Repú-
blica, Eduardo Ferro Rodrigues, 
líderes partidários, patronais e sin-
dicais, além de epidemiologistas. 

Em julho, estes encontros fo-
ram subitamente interrompidos. 
À saída daquela que seria então a 
última reunião, e sem ter avisado 
previamente os participantes, 
Marcelo anunciou que os encon-
tros tinham sido úteis, mas que a 
partir dali estavam cancelados. 

O Presidente, que estaria ape-
nas combinado comAntónio Cos-
ta, justificou a decisão com o fac-
to de estarem a ser feitos estudos 
naquele momento e ser necessá-
rio terminar um ciclo. Mas mais 
tarde viriam a público notícias de 
um sentimento de inutilidade das 
reuniões, na medida em que °sur-
to em Lisboa continuava por con-

  

trotare sem explicação definitiva, 
e a informação que alise partilha-
va acabava por não ajudar de for-
ma relevante à tomada de decisão 
do Governo. O fim das reuniões foi 
criticado por todos os partidos, à 
exceção do PSD, que já tinha de-
fendido "a pouca utilidade" dos 
encontros. 

Parte do encontro 
em transmissão aberta 
Agora, a 27 de agosto a ministra da 
Presidência, Mariana Vieira da 
Silva, anunciou o regresso das reu-
niões e voltou a confiar nos encon-
tros para ajudar a definir as medi-

  

das a adotar no país. 
A partir de 15 de setembro, 

está previsto que Portugal volte ao 
estado de contingência, com o ob-
jetivo de aumentar os cuidados 
com a chegada do outono e do pe-
ríodo letivaA governante prome-
teu que as novas regras serão 
anunciadas a partir de hoje, depois 
da reunião com os especialistas. 

Uma novidade destes encon-
tros, que no primeiro ciclo decor-
reram sempre no Infarmed, em 
Lisboa, é que a parte expositiva 
será realizada com transmissão 
aberta. "Terão uma parte, a parte 
expositiva, que será de transmis-

  

são aberta e essa é a principal di-
ferença que as reuniões terão face 
ao passado", disse Mariana Viei-
ra da Silva. 

No primeiro ciclo de reuniões, 
havia uma parte inicial com apre-
sentações técnicas, seguindo-se 
um período de perguntas e respos-
tas. Este segundo momento da reu-
nião deverá manter-se à porta fe-
chada. Segundo a revista Sábado, 
as dez reuniões que decorreram 
entre março e julho, e das quais re-
sultaram tomadas de decisões 
fundamentais para o país, não ti-
veram atas, não sendo por isso 
possível uma avaliação futura. • 

MARGARIDA PEIXOTO 

margaridapeixoto@negocios.pt 
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