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AOSE 
DISCUTE ALARGAMENTO 
O Conselho Geral e de Supervi-
são da ADSE, o subsistema de 
saúde da Função Pública, dis-
cute na quinta-feira a proposta 
do conselho diretivo para alar-
gar o regime aos contratos indi-
viduais de trabalho no Estado. 
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Cerca de 15% da população não tem acesso a médico de família na região de Lisboa e Vale do Tejo 

Lisboa vai manter 
défice de médicos 
SNS O  Alerta do Presidente da Associação de Medicina Geral e Familiar 

ANA MARIA RIBEIRO 

L
isboa e Vale clo Tejo (LVT) 
vai continuar a ter falta de 
médicos de família, ga-

rante o presidente da Associa-
ção Portuguesa de Medicina 
Geral e Familiar. Em declara-
ções ao CM, Rui Nogueira diz 
que apesar do aumento das va-
gas para esta especialidade (que 
passaram de 398 em 2019 para 
435 neste ano), estas estão mal 
distribuídas pelo País. 
0 concurso que o Governo 

abriu há cerca de um mês prevê 
que 216 das vagas paramédicos 
de família (ou seja, quase meta-
de do total) se destinem à região 
LVT, mas Rui Nogueira não  

acredita que estas sejam preen-
chidas. "Os candidatos naturais 
a estas vagas estão no Norte, 
onde há maior capacidade de 
formação médica. Vamos cor' -
seguir atrair os médicos do Nor-
te para LVT? Não me parece", 
aponta Rui 
Nogueira, 
acrescentan-
do que a maior 
parte destes 
encontrarão "outras soluções 
profissionais", ingressando no 
privado ou saindo do País. 

É um problema antigo. "Com 
as mesmas soluções que temos 
tido há dez ou 15 anos, conti-
nuaremos a ter os mesmos re-

  

sultados", lembra Rui Noguei-
ra. "Uma cobertura pratica-
mente universal de médicos no 
Norte e Centro, e um défice de 
15 "A., em LVT." 

O Ministério de Saúde desti-
nou 86 vagas para médicos de 

família no 
Norte, 64 no 
Centro, 34 no 
Alentejo e 35 
no Algarve. 

Rui Nogueira diz que é urgente 
formar mais médicos em Lis-
boa, "com boas condições", e 
evitar que faltem, em breve, 
outros especialistas. Iné1uindo 
em pediatria, medicina interna 
e cirurgia geral. • 

FORMAM-SE MAIS 
MÉDICOS NO N ORTE 
DO QUE NO SU L DO PAÍS 
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PANDEMIA 
DE COVID-19 
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ESCOLA 1 70 ALUNOS EM ISOLAMENTO 

rês turmas da Escola Alemã de Lisboa T  
(cerca de 70 alunos) estão em isolamen-

to depois de ter sido confirmado um caso de 
infeção. Foi um aluno que, durante as férias, 
teve contacto com outra família. Também foi 
confirmado um segundo caso, num trabalha-
dor de uma empresa concessionária. 

ESCOLAS 

tr 
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• 
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rofessores exigem 
rastreio para todos 

Professores e funcionários não docentes da Escola Secundária de Carcavelos realizaram ontem testes serológicos a bordo do autocarro Covid Bus, que vai percorrer todas as escolas do concelho 

DADO Docentes lançam alerta e pedem mais segurança REAÇÃO O  Pais e diretores acham que testes são medida positiva 

ROGÉRIO CHAMBEL 

A
. poucos dias do início do 

novo ano letivo cresce a 
preocupação entre os 

professores, que exigem condi-
ções de segurança sanitária e 
proteção dos doentes de risco. A 
Fenprof insiste na necessidade 
de rastreios a toda a comunida-
de escolar (docentes, alunos e 
não docentes) e aponta como 
exemplo, em termos de pre-
venção, o que aconteceu em Es-
panha, onde mais de 66 mil 
professores da comunidade de 
Madrid fizeram testes serológi -  

cos (para detetar anticorpos) e 
mais de 2000 foram depois cha-
mados a fazer testes ao Covid 
neste fim de semana. 
"Era fundamental fazer ras-
treios, em articulação com os 

FENPROF  DEFENDE TESTES 
PARA DOCENTES, ALUNOS 
E AUXILIARES 

municípios, para detetar, logo à 
cabeça, eventuais situações", 
diz Mário Nogueira, secretário 
geral da Fenprof. "Aquando da 
abertura das creches houve ras-

  

treios e foram cletetados 54 ca - 
sos" , exemplifica. "O Ministé-
rio da Educação esteve dois me-
ses a dormir", critica, adian-
tando que a Fenprof vai efetuar, 
já nesta semana, um rastreio' 
às escolas, para saber as princi-
pais carências. 
Outra estrutura sindical - a 

FNE - também defende os ras - 
treios, "mas em função da evo - 
lução da pandemia, de forma 
localizada e não generalizada", 
dizJoão Dias da Silva. 

"Se for possível fazer o rastreio 
a toda a gente, não se perde  

nada", sublinha, por seu turno, 
Jorge Ascenção, da Confedera-
ção de Pais, lembrando que 
principal prevenção é a adoção 
de comportamentos responsá-
veis por parte de todos. 

CASCAIS.  ESTÁ A FAZER 
ANÁLISES EM TODAS AS 
ESCOLAS DO CONCELHO 

Os diretores das escolas dizem 
que a realização de rastreios 
"tranquilizaria a comunidade 
escolar, nomeadamente os pais. 
Devia ser uma iniciativa a ní-

  

vel concelhio", afirma Filio, 
Lima, presidente da Associação 
Nacional de Diretores de Agru-
pamentos e Escolas Públicas, 
dando o exemplo o que vai 
acontecer em Gaia. 

Entretando, ontem, professo-
res e funcionários não docentes 
da Escola Secundária de Carca-
velos realizaram testes seroló-
gicbs, num autocarro que vai 
percorrer as escolas do conce-
lho de Cascais, numa iniciativa 
da autarquia. * 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

CORREIO 
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O Ferro Rodrigues e Marcelo, ontem, no 
Porto O  Marta Temido disse que o País está 
mais preparado para a Covid-19 O  António 
Costa pediu mais atenção aos casos nos lares 

PSD 1 REFORÇO DA VIGILÂNCIA NOS LARES 

O

 

do PSD alertou ontem para 
a questão dos surtos nos lares. "Há lares 

que estão a fazer bem as coisas, mas há mui-
tos que não estão a fazer bem. É fundamental 
um reforço da vigilância para o cumprimento 
das regras. Já não há muito mais a inventar na 
defesa dos utentes nos lares", disse Rui Rio. 

  

PAN1 REDUÇÃO DE ALUNOS 
PARA O PAN, "ESTE É O 
MOMENTO PARA REDUZIR 
O NÚMERO DE ALUNOS 
POR TURMA E DOS CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS", AFIRMOU 
A DEPUTADA BEBIANA CUNHA. 

CDS 1 FALHA NO REGRESSO ÀS AULAS 

O líder do CDS-PP voltou a acusar ontem o Go-
verno de "falhar" na divulgação das orienta-

ções sobre o regresso às aulas. "Muitas famílias 
estão inseguras porque ainda não compreendem 
como é que os seus educandos regressam à escola 
em segurança", criticou Francisco Rodrigues dos 
Santos no final da reunião do Infarmed no Porto. 
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Ferro diz que não 
se aprendeu com lares 
ENCONTROO Reunião 
juntou políticos, 
peritos e parceiros 
sociais ESCOLAS 
O Marta Temido diz 
que País está 
preparado para voltar 
às aulas 

Diretores defendem 
linha telefónica 
especial para escolas 

O presidente da Associação 
Nacional de Diretores de 
Agrupamentos de Escolas Pú-
blicas vê com bons olhos a 
criação de unia linha telefóni-
ca especial para os estabeleci-
mentos escolares reportarem 
casos suspeitos de Covid-19. 
Do lado dos pais e encarrega-
dos de educação, entende-se 
que as orientações da DGS, no 
manual para as escolas, são 
suficientes, reportando os ca-
sos ao SNS 24 ou outras linhas 
criadas o efeito (há várias a 
nível local, em articulação 
com as respetivas autoridades 
de saúde). lo 

Hospital D. Estefânia 
teve 114 crianças 
internadas 
Ultima infecciologista pediá-
trica defendeu ontem, com 
base num estudo realizado no 
Hospital Dona Estefânia, que 
nas crianças o novo coronaví-
rus não se transmite como a 
gripe. Não são as crianças 
quem, habitualmente infec-
tam os adultos, explica Maria 
João Brito. O estudo baseia-
-se baseado nos dados das 
crianças infetadas com covid-
-19 que passaram pelo Hospi-
tal D. Estefânia - das 285 
crianças, 114 foram interna-
das e dessas 23% eram assin-
tomáticas. e 

;G; 4,. • 
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Hospital D. Estefânia, em Lisboa, 
recebeu 285 crianças 

ANA MARIA RIBEIRO/ 
/JOSÉ EDUARDO CAÇÃO 

O
presidente da AsSembleia 
da República, Ferro Ro-
drigues, disse ontem que 

"não consegue perceber porque 
é que não se aprenderam lições 
da primeira fase" de infeção por 
Covil -19 nos lares "e não se re-
tiraram lições para a evoluçãd 
da situação em julho e em agos-
to, nomeadamente". 

"Como é que se compreende 
que continuem apenas a fazer-
-se testes quando há pessoas 
que acusam positivo. Quando 
há uma pessoa num lar que acu 
sa positivo, o caminho já está 
prejudicado, o caminho para 
unia vaga nesse lar já é muito 
forte", afirmou, dirigindo-s.  e à 
mesa de especialistas onde se 
encontrava a ministra da Saú-
de, Marta Temido, numa inter-

 

MARCELO 

 

NÃO FALOU 
NO FINAL DA REUNIÃO 
COM ESPECIALISTAS 

venção inadvertidamente Ou-
vida. Só a primeira parte do en-
contro, que não incluía o dis-
curso de Ferro, devia ter sido 
transmitida. 
O responsável esteve no Por-

to, na reunião cio Infarmed so-
bre a evolução da pandemia em 
Portugal, que juntou peritos, 
políticos, parceiros sociais e 
contou com a participação cio 
Presidente da República, Mar-
celo Rebelo de Sousa. O Chefe 
de Estado não falou no final clo 
encontro. A posição de Ferro  

Rodrigues foi antecipada pelo 
primeiro- ministro, António 
Costa que, à entrada do encon 
tro, lamentou não haver "dete - 
ção precoce" de casos de infe-
ção pelo novo coronavírus nos 
lares, sendo as notificações fei-
tas já com "40, 50 ou 60 casos". 
Também presente, mas à 

margem cio encontro, a minis-
tra da Saúde falou da situação 
das escolas e garantiu que o País 
está preparado para "enfrentar 
o regresso" às aulas em segu-
rança e está também pronto 
para um eventual "recrudesci - 
menw" da Covil 19. "Temos 
mais capacidade de testes, mais 
capacidade de cuidados inten 

Números da China 
provocam "alguma 
irritação" em Ferro 

El "Não consigo olhar para 
as estatísticas que mostram 
números de casos em Por-
tugal e na China sem ficar 
com um misto de perplexi-
dade e alguma irritação", 
disse ontem Ferro Rodri-
gues. Enquanto a China 
apresenta sete ou oito no-
vos casos, Portugal tem, 
por vezes, 300 e 400. 

41tio0 

sivos, equipas na saúde pública 
que estão mais preparadas para 
estas respostas localizadas em 
trabalho com todos os atores", 
sublinhou Marta Temido. 

Numa reunião que não foi 
aberta a questões dos jornalis-
tas, mas transmitida online, 
Manuel cio Carmo Comes, da 
Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa, garantiu 
ser possível, tendo por base 
modelos matemáticos, evitar 
uma segunda vaga da Covil -19. 
O especialista defende que só 
não acontecerá se Os jovens e a 
sociedade em geral reduzirem 
Os contactos comparativamen -
te ao "tempo pré - Covid". 

o o 
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CORREIO 
DIRETTJR-GERAL EDITORIAL OCTAVIO RIBEIRO 
DIRAERAIS EDIT. ADJS:  ARMANDO  ESTEVES  PEREIRA  E ALFREDO LEITE da manhã 
DIRETOR-EXECXMVO• CARLOS RODRIGUES DIR.-ADJUNTOS: JOSE CARLOS CASTRO E PAULO JOÃO SANTOS 

CANTANHEDE 

JOVEM 
DE  14 ANOS 
ARRASTADO 

,O MA R 
P.18 

PEDRO FERREIRA 
É A ÚLTIMA VÍTIMA 

FOI BOMBEIRO 
TODA A VIDA. 
DEIXA FILHO 
DE OITO ANOS 

VIDAS P.41A 45 

ASSEDIO 
MODELO FAZ QUEIXA 
DE REVISOR DA CP 

• -• 

Suspenso 
por referência 
a "mamocas" 

SARA 
RODRIGUES, 
E ANDRÉ 
SILVA 
TERMINAM 
NAMORO 

JULGAMENTO  COMEÇA HOJE  P.17 

Terrorista quer diretor 
da PJ como testemunha 
'BOMBA' CHEGA AO MERCADO P.32 

Livro expõe racismo 
de Donald Trump 
NAS SALAS EM DEZEMBRO P.39 

Final de 'O Padrinho' 
tem nova versão 

11.71,1  ERRA  MI 

Faça uma viagem pelos maiores 
combates aéreos da história. 

  

ENTREGA 

FASc:CuLo ••  OFERTA 
Ui NORTH AM5..RICAN 

P51.8 MUSTANG 
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bancas, às 5°Ffekas. 
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MAIS UM REFORÇO P.10 

BENFICA 
RÜBEN SEMEDO 

A UM PASSO DA LUZ 

VIEIRA SOBE A PARADA 
POR CENTRAL 

• FC PORTO P.12 

EVANILSON 
É A APOSTA 
DE SÉRGIO 

,PARA 
w~:4' O ATAQUE 

SPORTING P.13 

LUIZ 
PHELLYPE 
À VENDA  *Q0,0 
POR CINCO NO' 
MILHÕES 
SELEÇÃO JOGA HOJE P.35 

RONALDO APTO 
PARA A SUÉCIA 

CONFIRMADO P.36 

QUARESMA ASSINA 
PELO GUIMARÃES 

GUERRA DE CANAIS  P.40 

APOSTAS 
DE CRISTINA PERDEM 
NAS AUDIÊNCIAS 

Cefeeci-  de Cuneteia 

6a feira, 
dia 11 

Caneta Empire 

1195€ 
+Jornal 

TERÇA-FEIRA 08/09/2020 DIÁRIO 1 E 1,20 (C/IVA) 

SURTO  EM  LARES 

TEMIDO 
DEBAIXO 
DE FOGO 
"NÃO SE APRENDEU 
A Ilf;AO", LAMENTA 
FERRO RODRIGUES 

COMUNIDADE 
ESCOLAR DEFENDE< 
RASTREIO A TODOS 
P.6 A 9 TRIBUNAL PERDOA 60 MIL EUROS  A RICARDO SALGADO P.29 

DOIS MESES TRÁGICOS 

G MIMOS 
NO COMBATE 
AOS FOGOS 
O DESAPARECEU numa nuvem de fumo. Tinha 38 anos 
O MULHER figura no quadro de honra da corporação P.4 E 5 

•• 

• 
',•,> 

RECRUTAMENTO  P.14 

CANDIDATOS 
FOGEM À POLÍCIA 
Metade dos aspirantes falta às provas físicas.  Vagas  podem ficar por preencher 
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Ministério de Ana Mendes Godinho faz balanço do primeiro mês de novos apoios 

SEGURANÇA SOCIAL 

Maioria prefere 
ter dois salários 
SALVAGUARDA Apoios públicos 'seguram' 257 mil postos de trabalho 

PORMENORES 

Restauração concentra 
Cerca de 22% das candidaturas 
ao incentivo à normalização e 
27,5% das que requereram o 
apoio à retoma provêm do setor 
do alojamento, restauração e 
similares. 

Queda de faturação 
No apoio à retoma progressiva, 
48% dos pedidos foram feitos 
por empresas que registam uma 
quebra de faturação igual ou 
superior a 75%. 

Pedidos muito abaixo 
do layoff simplificado 

El Os pedidos para os novos 
apoios às empresas estão mui-
to longe dos números regista-
dos no programa anterior, 

E 
nomeadamente do layoff sim-
plificado, que no mesmo pe-
ríodo de um mês, registava 
quase 95 mil requerimentos. o 

RAQUEL OLIVEIRA 

A maioria dos empregado-
res está a preferir, entre 
os novos apoios da Segu-

rança Social, o incentivo ex-
traordinário à normalização da 
atividade empresarial, que pas-
sa pela atribuição de um ou dois 
salários mínimos por trabalha -
dor. Os dados do Ministério do 
Trabalho mostram que, das 25 
mil candidaturas em agosto, 
apenas sete mil preferem o 
apoio à retoma progressiva, que 
financia a redução do horário. 

No total, foram já aprovadas 
cerca de 19,5 mil candidaturas 
(15,5 mil no âmbito do incenti-
vo e quatro mil no âmbito do 
apoio à retoma) relativas a qua-
se 257 mil 
postos de tra-
balho, no va-
lor de 230 mi-
lhões de eu-
ros, segundo o ministério de 
Ana Mendes Godinho. 

Um mês depois do arranque 
destas medidas, o incentivo ex-
traordinário à normalização da  

atividade empresarial - que 
para além do financiamento re-
duz a contribuição à Segurança 
Social - regista 18,3 mil candi-
daturas e o apoio extraordinário 

à retoma 
progressiva de 
atividade 
conta com 6,9 
mil. As em-

presas que recorram a estes dois 
mecanismos estão impedidas 
de despedir trabalhadores du-
rante o período dos apoios e nos 
dois meses seguintes. 

ENTRARAM 2 5 MIL 
CANDIDATURA S NO 
PRIMEIRO MÊ SEM VIGOR 
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Ministro do Ambiente diz que vão estar várias entidades envolvidas no estudo DIUDGI IJKOR(Gli 

Governo anuncia 1,3 milhões para 
avaliar impacto de alterações climáticas 

Matos Fernandes diz que estudo estará concluído em 2023 
e que o objeto é "sermos neutros em emissões carbónicas em 2050". 

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@jonline.pt  

O Governo anunciou 1,3 milhões de 
euros para avaliar a vulnerabilidade do 
território português às alterações cli-
máticas, um estudo que estará concluí-
do em 2023 e projetará cenários até 
2100. "Este estudo é fundamental para 
dar corpo ao desígnio maior que o país 
tem, que é o de sermos neutros em emis-
sões carbónicas em 2050, um projeto 
que implica uma significativa fatia em 
investimento", disse o ministro do 
Ambiente e da Ação Climática. 

De acordo com João Pedro Matos Fer-
nandes, deste total, cerca de 400 mil 
euros vão ser atribuídos pelo mecanis-
mo financeiro EEA Grants e 900 mil 
euros pela Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA). É "objetivo prioritário 
apoiar e dar resposta a exercícios de  

política pública de adaptação às altera-
ções climáticas nos vários níveis de 
intervenção territorial". 

O Ministério do Ambiente explica que, 
através de um conjunto de projeções 
e estimativas de custos de adaptação 
às alterações climáticas para os seto-
res económicos, o projeto agrega conhe-
cimento de diversas instituições, que 
vão avaliar, de forma ampla, o impac-
to, a vulnerabilidade e o risco das alte-
rações climáticas em Portugal, estabe-
lecendo os resultados alcançados "dire-
trizes para os contextos micro e 
macroeconómico". 

As instituições envolvidas são a APA, 
enquanto promotora do projeto, Banco 
de Portugal, Direção-Geral do Territó-
rio, Faculdade de Ciências da Universi-
dade de Lisboa, Instituto Português do 
Mar e da Atmosfera e a Direção Norue-
guesa de Proteção Civil. 

"Um trabalho como este permite essen-
cialmente ser capaz de definir, do pon-
to de vista económico e financeiro, de 
que investimento estamos a falar com 
mais detalhe, que custos é que se lhes 
associam e, muito particularmente, qual 
é o custo da inação", disse o ministro, 
acrescentando que as vulnerabilidades 
do território "são várias", desde a seca, 
o risco de desertificação e avanços do 
mar no litoral português. 

"Vamos pegar em todo esse conheci-
mento e vamos quantificá-lo", disse, refe-
rindo que são projetos para 80 anos, uma 
vez que 2100 é o ano máximo que cons-
ta do acordo de Paris. 

O ministro acrescentou que o estudo 
vai definir cenários diversos para "o que 
podem ser os custos da inação e as neces-
sidades de investimento" para Portugal 
ser neutro em carbono em 2050 e "pro-
jetando esses mesmos custos até 2100". 
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ADSE vai discutir 
alargamento de contratos 

PORTUGAL O conselho geral e de super-
visão da ADSE vai discutir na quinta-fei-
ra uma proposta do conselho diretivo 
para alargar o subsistema de saúde aos 
contratos individuais dos hospitais públi-
cos, empresas municipais e ainda insti-
tuições do ensino superior. À Lusa, o 
secretário-geral da FESAP e membro do 
CGS, José Abraão, diz ser uma proposta 
que esperam há três anos. 
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Radar 

Modelo desenvolvido 
pela Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa 

aponta para subida 
mais acentuada 

das hospitalizações 
em novembro 

u_DA GOMES 

Peritos acreditam 
que ainda 
e possível evitar 
segunda onda 

Modelo matemático 
desenvolvido 

pela Faculdade 
de Ciências 

da Universidade 
de Lisboa sugere 

que reduzir 
contactos entre 

jovens a um terço é a 
única forma de evitar 

com segurança uma 
segunda onda, isto 
se os contactos na 

sociedade se 
mantiverem 

reduzidos a metade 
nos próximos meses. 
Diretores avisam que 
isso não será possível 

com ensino 
presencial. 

MARTA E REIS 
marta.reis@ionline.pt  

"A segunda onda não é uma fata-
lidade". O repto foi deixado esta 
segunda-feira pelo epidemiolo-
gista Manuel Carmo Gomes na 
retoma das reuniões entre peri-
tos e decisores políticos, desta 
vez, não no Infarmed, mas no 
auditório da Faculdade de Medi-
cina da Universidade do Porto. 
E agora com as exposições dos 
especialistas, até aqui à porta 
fechada, transmitidas online. Na 
parte dedicada ao regresso às 
aulas, Carmo Gomes apresen-
tou pela primeira vez o modelo 
matemático desenvolvido pela 
equipa da FCUL para o Gover-
no para a evolução da epidemia 
nos próximos meses. O modelo 
nacional, que se junta assim às 
projeções feitas por outros gru-
pos de investigação, teve em con-

  

ta a matriz dos contactos habi-
tuais nas diferentes faixas etá-
rias e foi afinado para ver se 
reproduzia o que se passou no 
país nos últimos meses, quer 
em termos de hospitalizações 
por.covid-19, quer nas infeções 
reais da população, que o inqué-
rito serológico nacional revelou 
em julho que foram, na realida-
de, seis vezes superiores às infe-
ções diagnosticadas. A conclu-
são é que a reabertura das esco-
las já na próxima semana, com 
o regresso de 12 milhões de alu-
nos às aulas, torna "provável" 
uma segunda onda de infeções, 
com as hospitalizações a supe-
rarem mesmo o que aconteceu 
nos primeiros meses da pande-
mia. Esse cenário só se verifica, 
no entanto, se as escolas forem 
reabertas mantendo o mesmo 
nível de contactos entre crian-
ças, jovens e funcionários que 
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1 

existia antes da pandemia. A 
novidade do modelo é sugerir 
que se houver uma redução dos 
contactos, a projeção de hospi-
talizações diminui, e se os con-
tactos forem reduzidos a um ter-
ço nas escolas, a segunda onda 
pode mesmo ser evitada, acre-
dita a equipa de Manuel Carmo 
Gomes, que considerou que este 
seria um caminho "exigente". 
mas "possível". 

ENSINO MISTO DEVE SER EQUA-
CIONADO A uma semana do iní-
cio do ano letivo, Manuel Car-
mo Gomes deixou algumas indi-
cações práticas, como maximizar 
os espaços ocupados pelos alu-
nos, evitar que haja mais do que 
uma turma a ocupar a mesma 
sala e garantir o arejamento das 
salas - por exemplo, numa aula 
de hora e meia fazer uma pau-
sa de cinco minutos para are-
jar a sala -, mas também o desen-
contro de horários, defenden-
do, no entanto, que apesar de 
o objetivo ser o ensino presen-
cial, o ensino misto (presencial 
e à distância) deve ser conside-
rado. E deixou outra ressalva: 
"Se o relaxamento dos contac-
tos na sociedade prosseguir após 
a abertura das escolas, ternos 
segunda onda mesmo que os 
contactos entre os jovens dimi-
nuam. Não bastaria que alte-
rássemos radicalmente o com-
portamento dos jovens. Requer 
que a sociedade mantenha com-
portamentos muito exigentes", 
defendeu, sublinhando que será 
necessário reduzir contactos de 
proximidade, manter o distan-
ciamento físico e evitar grupos 
de não coabitantes. Para Filin-
to Lima, presidente da Associa-

  

ção Nacional de Diretores de 
Agrupamentos de Escolas, a 
redução de contactos a um ter-
ço não será possível com o regres-
so das aulas cm ensino presen-
cial, e aponta várias dificulda-
des. "O número de professores 
tinha de ser o triplo e isso é 
impossível", afirma ao i. 

Nas projeções do modelo des-
envolvido pela FCUL, os inves-
tigadores partem do pressupos-
to de que, atualmente, os por-
tugueses têm os seus contactos 
reduzidos a metade do que era 
habitual antes da pandemia. Se 
as escolas abrirem com os con-
tactos dos alunos em níveis idên-
ticos ao que existiam antes da 
covid-19, o modelo projeta uma 
subida das hospitalizações que 
se acentua a partir de novem-
bro. Não foram apresentados 
números absolutos nem para as 
hospitalizações nem para o total 
de infeções. 

Na parte da sessão dedicada 
ao regresso às atuns, Carla Nunes, 

Epidemiologista 
defende que ensino 
misto, presencial 
e à distância, deve 
ser considerado 

Especialistas 
alertaram para 
o risco de contágio 
em momentos 
de convívio 

investigadora da Escola Nacio-
nal de Saúde Pública, apresen-
tou um balanço do que está a 
acontecer nos diferentes países, 
sublinhando que existe unia 
grande heterogeneidade nos pla-
nos de contingência definidos a 
nível europeu. Nos países nór-
dicos, por exemplo, não é obri-
gatório o uso de máscara. Já 
França optou por encerrar tem-
porariamente escolas que apre-
sentem três casos de covid-19. 
Em Portugal, a posição da Dire-
ção-Geral da Saúde é que as esco-
las só deverão ser encerradas 
em casos extremos. A especia-
lista sublinhou que o risco exis-
tirá não só nas escolas, mas pelo 
contexto de convívio entre as 
crianças e também dos pais, e 
admitiu que escolas que este-
jam cm contextos com unia inci-
dência mais elevada de casos 
poderão ter regras mais aper-
tadas do que escolas em contex-
tos de baixa incidência. Até aqui, 
o Governo não apontou para 
uma abertura faseada das esco-
las, o que foi seguido em alguns 
países. Por exemplo, no Uruguai 
abriram primeiro as escolas de 
meios rurais. Na Alemanha e 
nos EUA foi adiada a reabertu-
ra das escolas nas comunidades 
com maior incidência. Já o Cana-
dá optou por organizar o ensi-
no em grupos em espelho, com 
aulas presenciais e à distância. 
Dos 134 países que fecharam as 
escolas por causa da covid-19, 
105 já as abriram ou irão abri-
las muito em breve, indicou tam-
bém Carla Nunes, chamando 
ainda a atenção para que será 
difícil isolar o efeito da reaber-
tura das escolas na evolução da 
pandemia. 

Europa 

Um regresso 
às aulas 

atribulado 
FRANÇA 
As aulas começaram a 
1 de setembro. Até aqui, 
de acordo com a recolha 
feita pela Escola 
Nacional de Saúde 
Pública, fecharam 
22 escolas em 60 mil. 
Foram mandadas para 
casa 100 turmas e há 
250 casos sob 
investigação. França 
adotou medidas mais 
restritivas e todas as 
escolas com mais de 
três casos positivos são 
encerradas 
temporariamente. 

ALEMANHA (BERLIM) 
As aulas presenciais 
recomeçaram dia 7 de 
agosto. Em Berlim já 
fecharam 41 de 825 
escolas. Na Alemanha, 
tal como em Portugal e 
nos países nórdicos, 
o objetivo é manter 
as escolas abertas e 
mandar turmas para 
casa se for necessário. 

DINAMARCA 
(ODENSE) 
Em Odense, na 
Dinamarca, um surto 
num programa de 
formação de professores 
numa universidade local, 
com 35 casos 
confirmados, levou as 
autoridades a mandar 
para casa 1072 
estudantes. 

AUSTRÁLIA (SYDNEY) 
As escolas reabriram em 
abril. No fim de julho e 
em agosto foram 
fechadas 
temporariamente 
17 escolas. 

ITÁLIA 
As aulas começaram 
esta segunda-feira. Os 
professores podem fazer 
testes gratuitamente e 
grupos de alunos 
selecionados serão 
testados periodicamente 
para acompanhar a 
evolução da pandemia. 

Filinto Lima  
Presidente da Associação  
Nacional de Diretores  
de Agrupamentos  
de Escolas Públicas 

"Se o ensino for 
presencial, não 
é possível reduzir 
o contacto a 1/3" 

rff, • 
• •n• 

É possível reduzir o 
contacto entre os alunos 
para um terço? Se o ensino 
for presencial, não é possível 
reduzir o contacto a um terço. 
Não é praticável nem numa 
escola pública, nem numa 
escola privada. A não ser que 
tivéssemos um ensino à 
distância ou um ensino misto 
nas escolas. 

Quais são as maiores 
dificuldades? O número de 
professores tinha de ser o 
triplo, e isso é impossível. O 
número de salas tinha de ser 
três vezes mais, o que 
também é impossível. As 
escolas estão sobrelotadas e 
não há assim tantos 
professores. Pelo contrário, 
até nos temos queixado 
frequentemente da falta de 
professores. 

As escolas estão 
preparadas para o ensino 
misto? Neste momento, todas 
as escolas têm um plano de 
ensino misto e não presencial. 
Agora, por opção do Governo, 
vamos começar a pôr em 
prática o plano de ensino 
presencial. Neste caso, só 
acontece uma mudança 
quando a autoridade de saúde 
local propuser à DGEstE 
(Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares) 
regional a passagem para 
regime misto. Vamos começar 
com o regime presencial e 
depois, essa mudança, se for 
necessária, carece de um 
parecer da autoridade de 
saúde local que tem de ser 
validado pela DGEstE regional. 
A avaliação é feíta caso a 
caso, escola a escola. 
R. R C. 

$41 
:~ 
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O Radar // 

Coinfeções 
e hotspots. 
Resumo de uma 
reunião que 
aqueceu na 
segunda parte 

Intervenção de Ferro Rodrigues ainda foi escutada pelos jornalistas: 
"Não consigo olhar para as estatísticas que mostram os números 
de casos em Portugal e na China sem ficar com um misto de 
perplexidade e de alguma irritação", confessou o presidente da AR. 

5 

MARTA E REIS 
marta.reisgionline.pt 

À 11.4  reunião de peritos sobre 
a situação da covid-19 no país, 
as portas fecharam-se (agora 
não no auditório do Infarmcd 
mas no Porto) mas as interven-
ções dos especialistas foram 
desta vez transmitidas no You-
Tube. O encontro começou com 
algum atraso, aberto pela minis-
tra da Saúde, que fez uma intro-
dução idêntica ao que já tinha 
transmitido na semana passa-
da. "Hoje Portugal está melhor 
preparado para enfrentar a nova 
fase, temos mais recursos, mais 
organização, mais conhecimen-
to", afirmou, antecipando "um 
contexto complexo". Seguindo 
o programa, que desta vez foi 
divulgado com antecedência, a 
conferência começou com uma 
apresentação da situação epi-
demiológica a cargo dois espe-
cialistas da Direção-Geral da 
Saúde e do Instituto Nacional 
de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 
com poucos elementos adicio-
nais face aos que vão sendo 
publicados. Ao contrário do que 
acontecia a 8 de julho, data da 
última reunião. Portugal sur-
ge agora entre os países euro-
peus com uma situação epide-
miológica mais desfavorável, 
grupo que inclui Espanha, Fran-
ça, Croácia ou República Che-
ca, com um RT acima de 1 e 
uma incidência de casos a 14  

dias acima do patamar das 40 
infeções por 100 mil habitan-
tes. O RT situa-se em 1,12, sen-
do maior na região Centro e no 
Norte e inferior a 1 apenas no 
Alentejo. Se os dados da curva 
epidémica são apresentados 
semanalmente pelo INSA, a 
apresentação de ontem apre-
sentou um perfil dos novos casos 
registados entre 17 e 30 de agos-
to, 3909 no total. 64% tinham 
menos de 50 anos e apenas 
metade (48%) apresentaram 
sintomas. Os peritos apresen-
taram também a indicação de 
que 4% tinham estado recen-
temente fora de Portugal. Ain-
da assim, a coabitação e con-
tacto com familiares parece ser 
ocontexto de transmissão domi-
nante (verifica-se em 49% dos 
casos) e a transmissão no local 
de trabalho representou neste 
período 16% dos casos. 

Sem apresentar projeções para 
os próximos tempos - as únicas 
seriam divulgadas por Manuel 
Carmo Gomes - seguiu-se o pon-
to de situação sobre o estudo de 
caso-controlo, anunciado pela 
ministra da Saúde em julho e 
cujo objetivo é perceber quais 
são os principais contextos e 
comportamentos associados à 
infeção. 
Henrique Barros, presidente 

do Instituto de Saúde Pública 
da Universidade do Porto, adian-
tou que o estudo, que implica-
rá entrevistas a mil pessoas que  

estiveram infectadas e outras 
mil com características idênti-
cas mas que não contraíram a 
infeção (controlos) está agora 
pronto para avançar. Os resul-
tados, que deverão permitir per-
ceber os "hotspots" da transmis-
são da doença, nomeadamente 
opeso de transportes públicos, 
mas também escolas ou a fre-
quência de espaços comerciais, 
foram apontados para o prazo 
máximo de três semanas. Em 
relação a app StayAway Covid, 
o ponto de situação é que já foi 
decarregada por 660 mil portu-
gueses, mas precisa de chegar 
a mais, apelou o responsável 
pelo desenvolvimento da apli-
cação no INESC-Porto, José 
Manuel Mendonça. Até ao 
momento já foram introduzi-
dos nove códigos de pessoas 
infectadas, que levaram a aler-
tas a outros utilizadores que esti-
veram próximos (o propósito 
da aplicação) e já houve 18 con-
tactos para o SNS24 fruto des-
se aviso. Já sobre uma futura 
vacina, outro tema no progra-
ma, que depois se centraria no 
regresso às aulas, a indicação 
foi de que os resultados são pro-
missores e as negociações com 
as farmacêuticas prosseguem 
a nível europeu, mas só quan-
do estiverem aprovadas pode-
rá ser concluída a estratégia 
nacional de vacinação. 

Na parte dedicada então às 
crianças e ao regresso às aulas, 

PSD e Chega 
defenderam 
reforço dos 
transportes, 

incluindo escolar 

Estudo que vai 
analisar peso no 

contágios terá 
resultados no prazo 

de três semanas 

a infeciologista Maria João Bri-
to, do Hospital Dona Estefânia, 
sublinhou que a covid-19 é pou-
co frequente em crianças (repre-
sentam 2% dos casos no país) 
mas pode ser potencialmente 
grave. E alertou para o risco de 
coninfeção com outros vírus, 
que poderá aumentar com a 
chegada da gripe no inverno e 
o regresso às aulas. Nas crian-
ças seguidas na Estefânia, a 
mais nova um bebé de 11 dias, 
45% tinham outras coinfeções. 
O papel das crianças na trans-
missão da doença não é ainda 
claro, mas acredita-se que 
aumenta nas crianças e jovens 
mais velhos. 

No final do encontro, que ter-
minou com uma parte de per-
guntas à porta fechada, a Página 11
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COVID-19 

Não ficou agendada 
nova reunião e desta vez 

Marcelo Rebelo de Sousa 
não falou no fim 

MAFAI_DA GOMES 

imprensa no local ainda con-
seguiu ouvir a intervenção de 
António Ferro Rodrigues, que 
assumiu preocupação com o 
que se passa nos lares e tam-
bém com a trajetória da epide-
mia. "Como é que se compreen-
de que continuem apenas a 
fazer-se testes quando há pes-
soas que acusam positivo. Quan-
do há uma pessoa num lar que 
acusa positivo, o caminho já 
está prejudicado, o caminho 
para uma vaga nesse lar já é 
muito forte", afirmou Ferro 
Rodrigues. O tema da realiza-
ção dos testes ou mesmo das 
condições específicas nos lares 
não fora abordado na parte 
pública da reunião. "É isso que 
não consigo perceber porque 
é que não se apreenderam lições  

da primeira fase e não se reti-
raram lições para a evolução 
da situação em julho e em agos-
to, nomeadamente", disse ain-
da o presidente da AR, citado 
pela Lusa. "Não consigo olhar 
para as estatísticas que mos-
tram os número de casos em 
Portugal e na China sem ficar 
com um misto de perplexida-
de e de alguma irritação", con-
fessou ainda Ferro Rodrigues. 

No final do encontro, o PSD 
defendeu um modelo de trans-
porte de alunos para as escolas 
e reforço da vigilância nos lares. 
O BE considerou que continua 
a haver alguma insuficiência na 
informação e instituiu na con-
tratação de 8400 profissionais 
para o SNS já este ano. O CDS 
insistiu que as famílias estão  

inseguras com o regresso às 
aulas e defendeu também um 
reforço dos lares. O PAN pediu 
o reforço dos especialistas em 
saúde pública e o PEV defendeu 
mais PEV mais auxiliares e pro-
fessores "para que todos pos-
sam ter aulas presenciais". O 
Chega defendeu um plano espe-
cífico para os transportes, que 
acabou por não ficar ainda cla-
ro na reunião até que ponto são 
um problema. Já a Iniciativa 
Liberal, pela voz de Tiago Mayan 
Gonçalves, lamentou que o dis-
curso não tenha sido dirigido 
aos cidadãos. Para já não ficou 
agendada nova reunião e desta 
vez o Presidente da República, 
que nas dez reuniões anterio-
res deu voz às conclusões dos 
peritos, não falou no fim. 

Citações 

"Estamos 
preparados para 
enfrentar o regresso 
às aulas e também 
estamos mais bem 
preparados do que 
estávamos há seis 
meses para 
enfrentar 
um eventual 
recrudescimento 
da doença" 
Marta Temido 
MINISTRA DA SAÚDE 

"É isso que não 
consigo perceber, 
porque é que não 
se apreenderam 
lições da primeira 
fase e não se 
retiraram lições 
para a evolução 
da situação em 
julho e em agosto, 
nomeadamente" 
Ferro Rodrigues 
PRESIDENTE DA AR 

"A abertura está 
preparada ao mais 
ínfimo detalhe" 
JoséLuís Carneiro 
DEPUTADO DO PS 

"Nas escolas 
podem existir 
normas, mas isso 
só se concretizará 
se houver mais 
profissionais; o 
mesmo no SNS" 
Moisés Ferreira 
DEPUTADO DO BLOCO DE ESQUERDA 

"O Governo, 
infelizmente, já está 
a falhar, uma vez 
que milhares de 
famílias em Portugal 
estão inseguras" 
Francisco Rodrigues 
dos Santos 
PRESIDENTE DO CDS 

Ff 
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Of 
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Presidenciais. 
Apoiantes esperam 
que Ana Gomes 
avance esta semana 
// PÁG.  8 

Portugal. Quase 50% 
dos trabalhadores 
têm apenas 
o ensino básico 
// PÁG. 10 
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Regresso às aulas 

AFASTEM 
OS ALUNOS 

1 

Especialista defende que só a redução de cStactos nas escolas a um terço pode 
evitar com segurança uma segunda onda, que pode ser tão grande como a primei': 
"Redução de contactos entre alunos só seria possível 
com o triplo de professores", diz Filinto Lima 
Contactos familiares responsáveis por quase 50% dos novos casos 
Dos 3900 detetados entre 17 e 30 de agosto, 64% tinham menos de 50 anos //PÁGS. 2-5 

HABITAÇÃO. ESTRANGEIROS CONTINUAM 
A PROCURAR CASA EM PORTUGAL 
Americanos lideram lista dos que mais querem arrendar ou comprar casa // PÁGS. 20-21 

       

BASTONÁRIO DOS ADVOGADOS 
CONTRA DELAÇÃO PREMIADA 
E RECUPERAÇAO DA EXTINTA 
ALTA AUTORIDADE CONTRA 
A CORRUPÇÃO 

Incêndios. 
Já morreram 
cinco 
bombeiros 
este ano 
// PÁG. 8 

TAR 
Reestruturação 
não deve apostar 
numa "TAPzinha 
Iow-cost" 

Pandemia. Índia 
já é o segundo 
país mais 
infetado 
do mundo 

1/ PÁG. 24 // PÁG. 12 // PÁG. 14 
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Orçamento. Governo está metido 
num "imbróglio", diz Rui Rio 

PSD escolhe novo 
líder parlamentar 
no dia 17.0 cargo 
foi até agora ocupado 
por Rui Rio. 

Rui Rio aproveitou a disponibi-
lidade manifestada pelo PCP para 
se distanciar da aprovação do 
Orçamento do Estado para 2021. 
O presidente do PSD defendeu 
que a responsabilidade de apro-
var o Orçamento cabe ao Gover-
no e aos partidos de esquerda. 
"Estão a construir o Orçamen-
to em conjunto e, nesse sentido, 
o PSD não tem nada a dizer", 
afirmou o líder do partido, no 
final de uma visita a uma esco-
la em Vila do Conde. 

Rui Rio considerou, porém, 
que as reivindicações da esquer-
da são muitas e podem meter o 
Governo num imbróglio. "Se 
aquelas exigências que o Bloco 
de Esquerda e o PCP estão a 
fazer me estivessem a fazer a 
mim e eu fosse primeiro-minis-
tro, eu sabia do que estava a falar 
e do imbróglio em que estava 
metido", disse. 

O líder do PSD respondeu tam-
bém às críticas feitas ao PSD na 
Festa do Avante, no fim de sema-
na. Rui Rio atacou várias vezes 
o PCP por realizar esta festa 
durante a pandemia, mas garan-
te que ninguém quer calar os 
comunistas. "Ouvi o secretá-

  

rio-geral do PCP dizer algo extraor-
dinário, afirmando que queriam 
'calar o Partido Comunista, mas 
não conseguiram'. Isso não faz 
sentido. O PCP diz o quer, não 
tem de usar um festival de músi-
ca para se exprimir politicamen-
te. Ninguém quis calar, o PCP 
não esteve bem". 

PSD ESCOLHE LÍDER DA BANCADA 

O PSD vai eleger o novo líder 
parlamentar no dia 17 de setem-
bro. O presidente e líder parla-
mentar do PSD, Rui Rio, convo-
cou ontem as eleições para esco-
lher a futura direção da bancada 
A apresentação de candidatu-

 

Adão Silva vai 
candidatar-se 
à liderança da 

bancada com a 
equipa de Rui Rio 

Líder do PSD 
responde a 

Jerónimo de Sousa: 
"Ninguém quis 

calar o PCP" 

ras pode ser feita até dois dias 
antes das eleições e Rui Rio não 
será recandidato ao cargo. 

As eleições para escolher o 
sucessor de Rio como líder par-
lamentar chegaram a estar mar-
cadas para março, mas foram 
adiarias devido à pandemia. Adão 
Silva, vice-presidente do grupo 
parlamentar e um dos deputa-
dos mais próximos de Rui Rio, 
apresentou nessa altura uma 
candidatura. Na lista que entre-
gou em março, Adão Silva pro-
punha manter os cinco vice-pre-
sidentes de Rui Rio. A deputa-
da Catarina Rocha Ferreira era 
a única novidade na lista. Rui 
Rio tem seis vice-presidentes: 
além de Adão Silva, Carlos Pei-
xoto, Luís Leite Ramos, Clara 
Marques Mendes, Ricardo Bap-
tista Leite e Afonso Oliveira. 
Ontem, Adão Silva anunciou que 
vai manter a candidatura e a 
equipa. O deputado revelou à 
agência Lusa que a lista será 
apresentada durante a próxima 
semana. 

Adão Silva foi eleito pela pri-
meira vez deputado em 1987, 
quando Cavaco Silva conquis-
tou a primeira maioria absolu-
ta. Foi sempre eleito pelo círcu-
lo de Bragança. Foi também 
secretário de Estado Adjunto do 
ministro da Saúde no Governo 
liderado por Durão Barroso. É 
um dos apoiantes de Rui Rio 
desde a primeira hora 

 
 

 

  

Rui Rio vai deixar liderança do grupo parlamentar 

 

JOÃO PEDRO DOMINGOS/ PSD Página 14
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Evitar segunda vaga só com 
corte drástico nos contactos 
Regresso às aulas dominou reunião de peritos com decisores políticos. Estudos indiciam 
que, ao contrário da gripe, as crianças não são as principais transmissoras do SARS-CoV-2 
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Dois meses depois, as três principais figuras do Estado voltam a ouvir especialistas 

Alexandra Figueira 
afigueira@jn.pt 

covm-19 Sem uma "redução drástica 
dos comportamentos de risco" e uma 
testagem, rastreamento e isolamen-
to mais eficazes, a reabertura das es-
colas, na próxima semana, pode gerar 
uma segunda vaga de covid. O regres-
so às aulas foi o tema dominante na 
reunião de ontem de decisores políti-
cos e peritos, no Porto, dois meses de-
pois de o presidente da República ter 
anunciado o fim dos encontros. Fora 
das apresentações ficaram os lares, 
onde os surtos não têm resposta sufi-
ciente, notou o presidente da Assem-
bleia da República, Ferro Rodrigues. 

As projeções explicadas pelo epide-
miologista Carmo Gomes dizem que 
um regresso às aulas sem reduzir os 
contactos entre pessoas que existiam 
antes da covid resultará, com toda a 
probabilidade, numa segunda vaga de 
covid. Se os contactos forem reduzi-
dos para metade, o modelo matemá-
tico prevê menos infeções, mas ain-
da é possível a segunda vaga. Só um  

corte nos contactos para 30% do que 
existia antes da pandemia torna essa 
nova onda pouco provável. 

"É exigente, mas é possível, se con-
seguirmos que a rede de contactos 
entre jovens, nas escolas, e entre a co-
munidade seja entre 50 e 30%" do 
que era até março, afirmou Carmo 
Gomes. E não basta que o distancia-
mento fisico aconteça nas escolas. Se 
a sociedade não o acompanhar, Por-
tugal poderá perder o controlo à pan-
demia. "Não bastaria mudar o com-
portamento dos jovens", avisou o 
epidemiologista, que recomendou o 
teletrabalho, o evitar de aglomerados 
de pessoas, a organização de regimes 
de ensino alternativos e o reforço das 
equipas de saúde pública. 

QUEM INFETA QUEM? 
Ainda com muitas dúvidas sobre o 
comportamento do vírus, os peritos 
citaram vários estudos que indiciam 
que as crianças não são as principais 
transmissoras do vírus SARS-CoV-2, 
que causa a doença covid. 

Maria João Brito, pediatra no Hospi-

  

tal Dona Estefânia, apoiou-se nos ca-
sos tratados no hospital de Lisboa 
para avançar que, em família, costu-
mam ser os adultos a contagiar as 
crianças, e não o contrário. Com a gri-
pe, os mais novos são grandes disse-
minadores de doença. Agora, admitiu 
que, à medida que as escolas abrirem, 
"as infeções de outros vírus e tam-
bém de SARS-CoV-2 poderão aumen-
tar entre as crianças". 

Carla Nunes, da Escola Nacional de 
Saúde Pública, citou estudos sobre a 
abertura das escolas em vários países. 
Nenhum, disse, permite concluir que 
o regresso às aulas levará forçosa-
mente a um aumento descontrolado 
da pandemia: "Com medidas de dis-
tância física e higienização, as esco-
las provavelmente não serão os am-
bientes de propagação mais eficazes". 

Em todo o caso, como disse Maria 
João Brito, a transmissão da covid em 
pediatria "ainda é um enigma". 

FERRO ESPERA "LIÇÕES" NOS LARES 

Nenhum dos peritos referiu os lares, 
onde ocorreram 40% das mortes, e a  

omissão foi notada por Ferro Rodri-
gues. A reunião foi transmitida para 
que os jornalistas a acompanhassem 
e era suposto ser interrompida após 
a apresentação dos peritos. Mas o si-
nal manteve-se enquanto o presi-
dente do Parlamento pediu a palavra: 
"Neste final de primeira vaga, temos 
situações típicas de uma primeira 
vaga". 

No centro da preocupação de Ferro 
Rodrigues estão os lares. "Como é 
que se compreende que continuem 
apenas a fazer-se testes quando há 
pessoas que acusam positivo! Quan-
do uma pessoa num lar acusa positi-
vo, o caminho para uma vaga nesse 
lar já é muito forte", lamentou, sem 
perceber por que razão "não se reti-
raram lições para a evolução da situa-
ção em julho e em agosto". 

Já após o encontro, Marta Temido, 
ministra da Saúde, disse que "o Esta-
do não escamoteia as suas responsa-
bilidades", mas responsabilizou os 
próprios lares, quase todos privados 
ou sociais. É aos próprios lares, afir-
mou, que cabe "o dever de guarda". • Página 15
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jl 
+0,4% 

74 
+1,2% 

1843 (+3) 
mortos +0,2% 

Temido e Brandão Rodrigues dizem que tudo está pronto para o regresso às aulas 

Oposição quer mais meios 
nas escolas, lares e SNS 

Internamentos 
com aumento que 
não se via desde 
o final de junho 

Situação em Portugal 
Boletim da DGS de 7 de setembro, Casos confirmados por ARS 
com variação face ao dia anterior Var. Var. %  

Norte 21 930  (+133) +0,6%  ir 

381 (+27) 71 Norte 849 (=) 
internados +7,6% 

Centro 254 (=) 

15 648 (+183) 
casos ativos 

60 507 (+249) 
casos confirmados Centro 4978 +0,3%  ;1 

Lisboa VT 31 048 +0,3%  

Alentejo 987 +0,2%  íl 

Algarve 1168 +0,3%  'A 

Açores 224 +3,2% 

Madeira 172 +1,2%  :4 

Óbitos por ARS 
Var. Var.% 

43 016 (+63) ;1 
recuperados +0,1% 

DETALHES 

63% de ocupação nos 
cuidados continuados 
No pico da pandemia, a 
taxa de ocupação de ca-
mas de cuidados conti-
nuados foi de 63%, disse 
Pedro Pinto Leite, da Di-
reção-Geral da Saúde. A 
taxa de letalidade média 
do vírus é de 3,1%, mas 
sobe para 19% a partir 
dos 80 anos de idade. 

Norte e Centro com 
maior transmissão 
A taxa de transmissão 
(Rt) é de 1,12, no conti-
nente. É mais alta no 
Centro, onde chega aos 
1,22, apesar de a região 
ter menos de 30 novos 
casos por dia. No Norte, 
o Rt é de 1,19; em Lisboa 
e Vale do Tejo, está nos 
1,07 e no Algarve fixou-
-se em 1,08. O Alentejo é 
a única região do conti-
nente onde diminuiu de 
julho até agora: é de 0,91. 

App StayAway tem 
66o mil descargas 
José Manuel Mendonça, 
presidente do INESC, 
centrou boa parte da sua 
intervenção na confiden-
cialidade da app de ras-
treio de contactos. "Há 
anonimato de quem é 
avisado de um potencial 
contacto perigoso" e só as 
autoridades de saúde sa-
berão quem está infeta-
do, disse. A app foi des-
carregada 660 mil vezes. 

dos 300 milhões de doses 
da vacina que Bruxelas 
comprou à AstraZeneca, 6,9 
milhões serão para Portu-
gal. Se a vacina for aprova-
da, deverá chegar entre o fi-
nal deste ano ou início do 
próximo e meados de 2021. 

Alexandra Figueira 
afigueira@jn.pt 

DEBATE  Marta Temido e Tia-
go Brandão Rodrigues, mi-
nistros da Saúde e da Educa-
ção, garantiram que as esco-
las estão preparadas para 
reabrir e afirmaram que o 
regresso às aulas presenciais 
é "primordial" para o bem-
-estar das crianças e jovens. 
Mas a Oposição continua a 
reclamar mais meios, quer 
para as escolas quer para o 
Serviço Nacional de Saúde 
(SNS). 

Com base no estudo cita-
do por Carmo Gomes, o pre-
sidente do PSD, Rui Rio, 
não pediu ao Governo "mi-
lagres", como o corte para 
30% dos contactos sociais, 
mas sim "método e organi-
zação". Por exemplo, na for-
ma como os alunos vão para 
a escola: "Era absolutamen-
te vital que o Governo, com 
as autarquias, criasse um 
modelo de transporte de 
modo a minorar os contac-
tos, que aí até serão com o 
público em geral". 

Aumentar a vigilância em 
lares, afirmou, é "premen-
te". E não apenas junto de 
quem tem sintomas. "É ne-
cessário testar todos os que 
tiverem contacto com o ví-

  

rus, ainda que sejam assin-
tomáticos". 

Mais vigilância e mais 
meios. Francisco Rodrigues 
dos Santos, presidente do 
CDS, voltou a lembrar a pro-
messa do Governo de dar 
um computador e banda lar-
ga de Internet a todos os 
alunos do Ensino Básico pú-
blico. "A uma semana do 
início das aulas, ainda ne-
nhum foi distribuído". 

E mais informação, como 
as características socioeco-
nómicas dos doentes, "para 
saber onde se deve atuar", 
disse Moisés Ferreira, do 
Bloco de Esquerda. 

PRESIDENTE EM SILÊNCIO 

Nem à entrada nem na con-
ferência de Imprensa final: 
ao contrário do sucedido nas 
outras reuniões, ontem 
Marcelo Rebelo de Sousa 
não prestou declarações. A 
8 de julho teve lugar o últi-
mo encontro, no Infarmed 
em Lisboa. Na altura, o pre-
sidente da República anun-
ciou que as reuniões tinham 
terminado, mas os protes-
tos dos partidos com assen-
to na Assembleia da Repú-
blica forçaram à retoma dos 
encontros. 

O próximo encontro não 
ficou marcado. • 

Rui Rio 
Presidente do PSD 

"Se nada fizermos, 
é quase certo que 
teremos segunda 
onda de covid-r9" 

António Costa 
Primeiro-ministro 

"Não podemos voltar 
a uma paralisação 
global da economia, 
pelo impacto brutal 
que teve no desem-
prego, no ren-
dimento das famílias 
e nas empresas" 

Tiago Brandão 
Rodrigues 
Ministro da Educação 

"Tenho a certeza 
que [as escolas] 
estão a fazer tudo 
para aumentar 
a confiança dos 
alunos e dos pais" 

49 (+6) 
nos cuidados intensivos +14% 

34 336 (+96) 
em vigilância pelas 

autoridades de saúde 

Região Norte voltou 
a somar a maioria dos 
novos casos. Lisboa é 
o concelho com mais 
infetados desde março 

BALANÇO  O país registou 
ontem um aumento ex-
pressivo do número de 
doentes hospitalizados com 
covid-19. São mais 27 pes-
soas internadas face ao dia 
anterior, num total de 381, 
dos quais 49 em unidades 
de cuidados intensivos 
(mais seis). Uma subida de 
7,6%, algo que não se via 
desde o final de junho. 

O último boletim epide-
miológico da Direção-Geral 
da Saúde reporta mais três 
óbitos (todos em Lisboa e 
Vale do Tejo) e 249 novos 
casos, a maioria (133) na Re-
gião Norte. Refira-se que os 
números são tradicional-
mente mais baixos no início 
de cada semana e ontem 
não foi exceção. 

O mesmo relatório indica 
que há 15 648 casos ativos 
de infeção covid-19 no país, 
mais 183 do que no dia an-
terior, e que há 34 336 pes-
soas sob vigilância das auto-
ridades de saúde (mais 96 
face ao relatório anterior). 

Às segundas-feiras o bole-
tim indica o número de ca-

  

sos por concelho com base 
no SINAVE ou seja, excluin-
do as notificações laborato-
riais. De acordo com a infor-
mação, os municípios com 
mais casos no país são Lis-
boa com 5295 casos desde o 
início da pandemia, Sintra 
com 4486, Loures (2612) e 
Amadora (2586). Seguem-
-se Vila Nova de Gaia 
(1969), Odivelas (1873), 
Cascais (1646), Porto 
(1617), Matosinhos (1426), 
Braga (1414), Vila Franca de 
Xira (1389), Oeiras (1365), 
Gondomar (1139) e Maia 
(1020). •  INÊS SCHRECK 

SABER MAIS 

Mais fatal para homens 
A covid-19 continua a infe-
tar mais mulheres, mas a 
ser mais fatal para os ho-
mens. O último relatório 
da DGS indica 33 252 mu-
lheres infetadas e 27 255 
homens. Até à data morre-
ram 925 homens e 918 
mulheres. 

43 mil recuperaram 
Desde março, 43 016 doen-
tes recuperaram da doença 
(mais 63 face ao dia ante-
rior). Porém, os novos ca-
sos tem sido sempre supe-
riores aos recuperados. 

Não há notícia dos computadores prometidos aos alunos. 
Transporte escolar deve ser prioridade, aponta Rui Rio +0,3% 

Lisboa VT 686 (+3) +0,4% 

Alentejo 22 (=) 

Algarve 17 (=) 

Açores 15 (=) 

Madeira O (=) 

FONTE: DOS-RELATÓRIO DE SITUAÇÃO - DADOS ATÉ 6 DE SETEMBRO INFOGRAFIA JN 
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DINHEIRO 
IMEDIATO!  il 
Conheça também a 
venda c/opçào de 
compra ate 24 meses! 
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PERTO DE TI 

Valores  a CM 
especkgcstos  em  OURO .PT 

1 

CR7 de voltai 
na Suécia 
à procura de 
recorde P. 46 e 47 

E C. Porto 
son 

no Dragão 
e Vitinha n 
Wolves P. 1 

Jornal de Notícias 

Quaresma 
Chegou um 
novo rei ao castelo 
de Guimarães p.45 

111F11 

Especialistas alertam que só corte 
nos contactos evitará segunda vaga 
de covid no regresso às aulas 

Banca 
Guerra 
de spreads 
no crédito 
imobiliário P.16 P. 4 e 5 

Coronavírus 
Estudo 
serológico 
abrange 12 
mil pessoas P.6 

Terrorismo 
Dois jiadistas 
no tribunal e 
seis julgados 
à distância P. 21 

w 

Comboios 
Revisor com 
processo após 
comentário 
sobre vestido 
Modelo queixa-se 
de assédio P. 20 do. 

4 

Leixões 
Terminal 
de cruzeiros 
sem navios há 
meio ano P. 24 

Rapaz de 14 
anos morre 
afogado 
na praia 
da Tocha P.31 

Fumo mata 
bombeiro 
edro Ferreira, de Oliveira 
de Frades, perdeu a vida 

or intoxicação quando 
ombatia um incêndio P. 29 

jnpt Diário. Ano 133. N.° 99. Praça 1,20€ Terça-feira 8 de setembro de 2020 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inês Cardoso, Manuel Molinos e Pedro Ivo Carvalho 1 Diretor de Arte Pedro Pimentel 

PUBLICIDADE 

Bares fechados empurram 
jovens para os casinos 
Lugares sentados e refeições 
a baixo custo são atrativos 

Donos de estabelecimentos 
noturnos falam em injustiça 

Risco de dependência 
do jogo é maior Páginas 8 e 9 
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Ana Gomes 
candidata 
à Presidência 
ELEIÇÕES Ana Gomes 
confirmou que vai ser 
candidata à Presidência 
da República, depois de 
meses de notícias que 
davam conta da intenção 
da ex-eurodeputada. 
"Serei candidata", afir-
mou, ao jornal "Públi-
co". Apesar de ter manti-
do o tabu durante muito 
tempo - a socialista disse 
em maio estar a refletir, 
depois de António Costa 
ter apoiado uma possível 
recandidatura de Marce-
lo Rebelo de Sousa -, Ana 
Gomes faz o anúncio ofi-
cial já na quinta-feira. 

Página 18
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Rui Rio faz "balanço 
negativo" do Avante 
"PCP percebeu o erro 
que cometeu", disse 
lider do PSD. O CDS 
fala em "vandalismo" 

RESCALDO  O líder do PSD, 
Rui Rio, fez ontem "um ba-
lanço negativo" da Festa do 
Avante, dizendo que o PCP 
percebeu ter sido um "erro" 
realizar o evento este ano. O 
CDS acusou os comunistas 
de terem vandalizado os 
cartazes que a JP e a JSD co-
locaram junto ao recinto. 

"Faço um balanço negati-
vo, e nem o PCP conseguiu 
mobilizar as pessoas que 
gostaria", disse Rio, de visi-
ta a uma escola em Vila do 
Conde. "Do lado da saúde 
pública ainda bem, mas 
penso que o PCP terá perce-
bido o erro que cometeu". 

O presidente do PSD des-
valorizou ainda o facto de 
Jerónimo de Sousa, líder do  

PCP, ter dito que a polémi-
ca sobre o Avante ocorreu 
para "calar" os comunistas: 
"Não faz sentido. O PCP diz 
o que quer, não tem de usar 
um festival de música para 
se exprimir politicamente". 

Rio disse ainda ser "clara" 
a abertura do PCP para ne-
gociar o Orçamento do Esta-
do para 2021 com o PS, mos-
trando-se expectante em 
ver como o Governo vai "li-
dar com um rol de reivindi-
cações" à Esquerda. 

Também Francisco Rodri-
gues dos Santos, líder do 
CDS, apontou a mira ao 
PCP: "Jerónimo de Sousa 
devia estar mais preocupa-
do com as atitudes de van-
dalismo que foram pratica-
das à porta do Avante, onde 
houve cartazes de duas es-
truturas políticas de juven-
tude que foram completa-
mente dizimados". • 
JOÃO VASCONCELOS E SOUSA 
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ADSE DISCUTE 
ALARGAMENTO 

O Conselho Geral e de Su-
pervisão (CGS) da ADSE 
discute na quinta-feira 
uma proposta do conselho 
diretivo para alargar o sub-
sistema de saúde aos con-
tratos individuais dos hos-
pitais públicos, empresas 
municipais e instituições 
do ensino superior. ■ 
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João Leão, ministro das Finanças, não se quis comprometer quando questionado sobre a necessidade de um segundo retificativo. 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

Receita cai seis vezes 
mais do que o previsto 
A receita pública está a cair muito acima do esperado no OE suplementar. E não se trata 
apenas do desfasamento no pagamento de impostos. Também há receitas inscritas que não 
vão mesmo chegar. Por enquanto, a despesa compensa. Mas será preciso novo retificativo? 

Mário Cruz/Lusa 

MARGARIDA PEIXOTO 

margaridapeixoto@negocios.pt 

A
receita pública está 
a cair muito mais do 
que o Governo pre-
viu no Orçamento 
do Estado suple-

mentar. Os impostos chegam qua-
se a metade do ritmo esperado, mas 
não só: as outras receitas correntes, 
e até as de capital, também se estão 
a revelar curtas. Do lado da despe-
sa, aexecução ainda estálenta,o que 
poderá compensar e evitar a neces-
sidade de um segundo retificativo. 
Mas ninguém garante que não ve-
nha a ser preciso - nem mesmo o 
ministro das Finanças. 

Na semana passada, no final 
da reunião do Conselho de Minis-
tros, João Leão voltou a ser con-
frontado: vai ser preciso um novo 
orçamento retificativo? "Seria 
prematuro, nesta altura, excluir 
essa eventualidade", respondeu o 
ministro das Finanças, asseguran-
do contudo que, "neste momen-
to" o Governo "não identifica ne-
nhuma necessidade". 

Os analistas ouvidos pelo Ne-
gócios também não quiseram ar-
riscar nenhuma previsão - nem 
mesmo falando sob anonimato. "É 
mesmo muito dificil de antecipa?', 
diz uma fonte responsável por 
acompanhar todos os meses, à 
lupa, a execução orçamental. "Se 
a despesa for toda executada con-
forme previsto, mas a receita ficar 
demasiado abaixo, há um proble-
ma", confirmou. Nesse caso, os te-
tos de despesa não seriam ultra-
passados, mas poderia ser neces-
sário aumentar o limite máximo 
de endividamento autorizado pela 
Assembleia da República. 

Porém,esteé um ano extraordi-

  

nário, em que o ritmo dechegadada 
receita e o de execução da despesa 
não tem comparação com 2019.Por 
isso torna-se muito dificil perceber 
se as contas estão a correr realmen-
temal. Gutas duas fontes de oura 
dois organismos que seguem a exe-
cução do orçamento também não se 
quiseram pronunciar. 

Muito menos receita fiscal 
Segundo o boletim de execução 
orçamental de janeiro a julho, a re-
ceita das administrações públicas 
caiu10,5% face ao arrecadado no 
mesmo período de 2019. No OE 
suplementar, prevê-se uma que-
da de apenas 1,7% da receita total 
- cerca de seis vezes menos. 

A diferença de ritmo é signifi-
cativa e verifica-se tanto nas recei-
tas correntes, como nas de capital. 
Em algumas rubricas, a divergên-
cia pode ser explicada pelas medi-
das para fazer face aos efeitos da 
pandemia (o que não quer dizer 
que não representem um risco). 

É o caso da receita fiscal: a 
maior discrepância entre o pla-
neado e o executado verifica-se 
nos impostos diretos, o que pode 
ser corrigido com o avançar do 
ano. Por causa da prorrogação dos 
prazos de pagamento de várias 
obrigações fiscais, o Fisco vai re-
ceber em novembro IRS e IRC re-
ferentes a maio. O risco, para o 
qual já alertou o Conselho das Fi-

  

fianças Públicas, é ode as empre-
sas começarem a falhar pagamen-
tos e a receita não entrar nos co-
fres públicos como previsto. 

Nos impostos indiretos "o se-
gundo semestre deverá ser melhor 
do que o primeiro", antecipa uma 
fonte. A essa melhoria esperada, 
soma-se também o efeito do adia-
mento do prazo do IVA. Daí que a 
diferença de ritmo entre o execu-
tado e o orçamentado não preo-
cupe tanto nos impostos indiretos. 

Outras receitas correntes 
preocupam mais 
Mas nas noutras receitas corren-
tes a execução também não corre 
bem e aqui não parece haver pos-

  

sibilidade de inverter a diferença. 
"O mapa 1 ainda inclui a recei-

ta de dividendos da CGD", subli-
nha uma fonte. De facto, segundo 
os mapas da DGO nas receitas 
correntes do Estado estão inscri-
tos os mesmos 707,9 milhões de 
euros que estavam no Orçamen-
to inicial. Aqui havia 237 milhões 
de euros de dividendos da CGD 
que já não vão ser pagos, confor-
me comunicou o banco, seguindo 
as orientações do Banco Central 
Europeu. "Pode acontecer que no 
suplementar o Governo tenha op-
tado por não rever esta rubrica, 
por não ser legalmente obrigado a 
isso, mas não estar a contar com a 
verba", admite a mesma fonte. 
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REALIDADE DISTANTE DO PLANO 
Taxa de variação homóloga do período de janeiro a julho, em %, e taxa de variação face a 2019 

implícita ao Orçamento do Estado suplementar 

Por enquanto, a execução orçamental está a correr de forma bastan-
te diferente do que ficou planeado no OE suplementar. Parece ter ha-
vido uma sobreorçamentação, tanto da receita como da despesa. Ou 
seja, as verbas estão a chegar aos cofres públicos a um ritmo menor 
do que o previsto para o conjunto do ano, mas as despesas também es-
tão a ser executadas mais devagar. Mas poderão ser apenas efeitos in-
tra-anuais, que se corrigem até ao final do ano. 

 

Variação 
Jan-Jul (%) 

Variação implícita ao 
OESuplementar (%) 

Receita corrente -10,3 -3,2 

Receita fiscal -13,8 -7,2 

Impostos diretos -16,8 -5,4 

Impostos indiretos -11,5 -8,8 

Contribuições de Segurança Social -1,2 -5,6 

Transferências correntes -0,7 63,2 

Outras receitas correntes -15,0 7,3 

Receita de capital -17,5 59,6 

Venda de bens de investimento -65,5 -1,0 

Transferências de capital 5,8 85,1 

Outras receitas de capital 34,8 -1,9 

Receita efetiva -10,5 -1,7 

      

Despesa corrente 4,8 11,3 

Despesas com o pessoal 4,3 2,5 

Aquisição de bens e serviços 3,7 13,3 

Juros e outros encargos -8,7 -2,0 

Transferências correntes 9,3 11,1 

Subsídios 21,0 108,7 

Outras despesas correntes -28,1 159,6 

Despesa de capital 12,6 36,0 

Despesa efetiva 5,3 12,9 

Fonte: DGO 

Na receita de capital existe o 
mesmo tipo de problema, com as 
vendas de bens e serviços, por 
exemplo, a manterem a previsão 
inicial e agoraa rillnittarem uma 
execução muito aquém.A receita 
vinda de fundos comunitários 
também poderá chegar n tais tar-
de do que o previsto, ou mesmo 
não chegar, mas nesse caso é ex-
pectável que a execução da despe-
sa correspondente também atra-
se, o que não coloca grandes pro-
blemas ao sal( Io orçamental. 

Há a assillalzu- um ponto po-
sitivo na receita: as contribui-
ções sociais, que caem muito 
menos& que o antecipado, ape-
sar de também ter havido acatai 

prorrogação de prazos. Tudo vai 
depender de quanto mais se vai 
degradaro mercado de trabalho. 

Do lado da despesa, a execu-
ção está também aquém do es-
perado, o que pode compensar 
as contas. Por exemplo, os gas-
tos com aquisição de bens e ser-
viços crescem 3,7%, (lual Ido têm 
margem para ir até 13,3%. A 
despesa com subsídios também 
está longe do esperado e em ter-
mos globais o ritmo de execução 
ilustra uni aumento homólogo 

de 5,3%, quando está orçamen-
tada uma subida de 12,9%. 

O Negócios pediu esclareci-
mentos às Finanças, mas não 
obteve resposta. • 

4 

• 

TERMÓMETRO 

Como está a correr a execução orçamental? 

RECEITA FISCAL 
A receita fiscal está a cair quase ao 
dobro do ritmo implícito ao OE su-
plementar. O maior desvio verifica-
-se nos impostos diretos (a queda 
até julho foi de 16,8%, contra 5,4% 
inscritos no suplementar), mas a si-
tuação pode vir a ser corrigida até 
ao final do ano, uma vez que os pra-
zos de pagamento foram dilatados 
até novembro. 

VENDAS DE BENS 
Faz parte das receitas de capital e 
a execução está muito distante do 
que se prevê no OE suplementar. 
Um dos motivos é que a previsão 
desta verba parece não ter sido re-
vista, apesar da recessão. Assim, as 
vendas de bens de investimento 
têm uma previsão de queda de 1% 
no suplementar, mas estão neste 
momento com um recuo de 65,5%. 

DESPESA TOTAL 
A evolução da despesa está bastan-
te contida face ao que está previs-
to no suplementar. Do ponto de vis-
ta da implementação das medidas 
de apoio ao covid-19 pode ser um si-
nal negativo, mas para a execução 
orçamental o sinal é verde. O retifi-
cativo prevê um aumento dos gas-
tos totais das administrações públi-
cas de 12,9%, mas vai em 5,3%. 

AQUISIÇAO DE 
BENS E SERVIÇOS 
O Orçamento suplementar prevê 
uma subida de 13,3% destes gastos. 
O aumento é expectável tendo em 
conta a maior necessidade de bens 
e serviços públicos para fazer face 
à pandemia - desde logo, na área da 
saúde. Porém, até julho a subida 
homóloga foi de apenas 3,7%. O au-
mento deverá intensificar-se com o 
avançar do ano. 

Os gastos das administrações públi-
cas com juros e outros encargos es-
tão a cair 8,7%, bem mais do que os 
2% implícitos ao suplementar. Po-
rém, o pagamento da dívida públi-
ca não é regular ao longo do ano, 
pelo que é cedo para tirar conclu-
sões definitivas. Seja como for, o Go-
verno previu aqui uma poupança, e 
por enquanto ela está a verificar-se 
na execução. 

DIVIDENDOS 
A rubrica de outras receitas corren-
tes está a cair 15%, quando o OE su-
plementar tem subjacente um cres-
cimento de 7,3% em 2020. Uma das 
verbas que continua inscrita nesta 
rubrica são os dividendos da CGD, 
que já não vão ser distribuídos ao 
Estado, conforme indicação do BCE. 
Estão em causa 237 milhões de eu-
ros a menos nos cofres do Estado. 

RECEITA TO'!" 
A receita total das administrações 
públicas regista uma quebra homó-
loga de 10,5%, no período de janei-
ro a julho. O suplementar só conta 
com um corte de 1,7%. Este desfa-
samento verifica-se tanto na recei-
ta corrente como na de capital. Po-
rém, uma parte da queda da recei-
ta de capital pode justificar-se por 
atrasos nos fundos comunitários. 

DESPESA 
COM PESSOAL 
À primeira vista, esta rubrica corre 
mal: os gastos das administrações 
públicas estão a subir 4,3% até ju-
lho, em termos homólogos, quando 
deviam aumentar apenas 2,5% no 
conjunto do ano. Mas em contas na-
cionais a verba é bastante genero-
sa, o que sugere que poderá haver 
problemas de comparabilidade. 

SUBSIDIOS 
Segundo o suplementar, os gastos 
das administrações públicas com 
subsídios devem mais do que dupli-
car este ano. Aqui estão, por exem-
plo, apoios concedidos a empresas. 
Porém, por enquanto a subida veri-
ficada é de 21%. A despesa previs-
ta pode não ser totalmente execu-
tada se parte dela estiver depen-
dente de receitas comunitárias que 
acabem por não chegar. 

CONTRIBUIÇÕES 
SOCIAIS 
Apresentam uma queda bastante 
menor do que a implícita ao OE su-
plementar. Até julho, recuaram 
1,2%, quando o Executivo espera 
uma queda anual de 5,6%. O mer-
cado de trabalho pode degradar-se 
mais, mas também houve prorroga-
ção dos prazos para o cumprimen-
to desta obrigação que empurrou 
parte da receita para o final do ano. 
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Solvência dos 
seguros no nível 
mais baixo em 
quatro anos 

Desvalorização 
do dólar faz 
soar alarmes 
na Zona Euro 

Isabel dos Santos 
e a vaga que 
pode ser de 
fundo. Ou não 

EMPRESAS 18 RADAR ÁFRICA 15 
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Terça-feira, 8 de setembro de 2020 Diário Ano XVI N.o 4324 € 2.50 
Diretor André verissimo Diretor adjunto Celso Filipe 

negocios.pt 

 

"Er 

Covid-19 

Portugal 
fecha compra 

de vacinas 
até outubro 

Até ao próximo mês vão ser assinados mais 
cinco contratos, revela presidente do Infarmed. 

Primeiras unidades podem chegar antes de 2021. 

LUÍS DELGADO PROFESSOR DA FACULDADE 
DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

 

"Economia e política estão 
a contaminar rigor científico" 

PRIMEIRA LINHA 4 a 10 

O  primeiro-ministro afirmou, à entrada 
para  a  reunião de especialistas no Porto, 
que não podemos "voltar a uma 
paralisação global da economia". 

Orçamento 

Mais um 
retificativo? 
Receita cai 
seis vezes 
mais do que 
o previsto 
Várias rubricas estão 
muito aquém do que foi 
inscrito no OE suplementar. 
ECONOMIA 12 e 13 

Privados puxam pela 
construção na pandemia 
Setor acredita que pode fechar o ano com um crescimento ligeiro. EMPRESAS 16 e 17 
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Governo considera “inacreditável” 
dono de casa de apostas no futebol

O Governo quer apertar o controlo 

aos investidores no futebol português 

e impedir que se repitam situações 

como a que permitiu a Kunle Sona-

me, dono de uma plataforma de apos-

tas desportivas online, presidir em 

simultâneo à Sociedade Anónima 

Desportiva (SAD) do Feirense. Em 

entrevista ao PÚBLICO, João Paulo 

Rebelo, secretário de Estado da Juven-

tude e do Desporto, quali cou o caso 

como “inacreditável”. 

Numa clara violação da lei portu-

guesa, o milionário e empresário 

nigeriano, que detém a Bet9ja — uma 

das maiores casas de apostas online 

africanas —, manteve-se à frente da 

SAD do Feirense (que milita na II Liga 

pro ssional), como foi revelado por 

uma investigação do PÚBLICO, publi-

cada no início de Agosto. 

“A melhor maneira de prevenir 

situações destas é através da respon-

sabilização de todas as partes [que 

permitem que as mesmas ocorram]. 

Muitas vezes existe regulamentação 

que não é adequada e outras vezes 

que não é cumprida”, defendeu João 

Paulo Rebelo, admitindo que algo 

terá falhado no caso concreto do Fei-

rense. “Há uma falha e tem de ser 

colmatada essa falha. Ou com scali-

zação ou com melhoramentos na 

própria legislação.” 

Na situação que envolve a SAD do 

Feirense, trata-se de um tipo especí-

co de incompatibilidade acautelado 

na lei. A legislação é clara: de acordo 

com o artigo 16.º do regime jurídico 

das sociedades desportivas (Lei 

101/2017, Artigo 16.º, alínea C), “não 

podem ser administradores ou 

gerentes” nestas sociedades “quem 

possua ligação a empresas ou orga-

nizações que promovam, nego-

ceiem, organizem, conduzam even-

tos ou transacções relacionadas com 

apostas desportivas”. 

Em resposta à investigação do 

PÚBLICO, a SAD do Feirense admitiu 

esta situação, mas desvalorizou-a. “É 

verdade que o senhor Kunle Soname 

tem interesses na casa de apostas 

online Bet9ja e que desde 2015 é pre-

sidente do conselho de administra-

Secretário de Estado quer ver responsabilizadas “todas as partes” que permitiram a violação da lei  
no caso da SAD do Feirense e está a estudar alterações ao regime jurídico das sociedades desportivas

ção da CD Feirense SAD [depois de 

adquirir 70% do capital social ao clu-

be]”, referiu o organismo, em comu-

nicado. A SAD assegura ainda que o 

empresário nigeriano “nunca foi 

administrador de facto e nunca exer-

ceu a gestão da CD Feirense SAD, 

nem nunca foi designado como 

administrador executivo da CD Fei-

rense SAD, pois a sua presença em 

Portugal é esporádica”. 

Apesar desta situação, a SAD con-

tinua a conseguir licenciar-se nas 

competições pro ssionais da Liga 

Portuguesa de Futebol Pro ssional 

(LPFP) — para o fazer, já terá prestado 

falsas declarações sobre as ligações 

do presidente da SAD à operadora de 

apostas na Plataforma da Transparên-

cia da Federação Portuguesa de Fute-

ADRIANO MIRANDA

A SAD do Feirense continua a conseguir licenciar-se na Liga

Comissão Europeia, em 2019, torna 

mais urgente para o Governo portu-

guês um reforço da regulamentação, 

como recomendam os organismos 

internacionais. 

“Pedi ao Instituto Português do 

Desporto e Juventude [IPDJ] para 

fazer uma avaliação daquilo que é a 

actual legislação, particularmente do 

regime jurídico das sociedades des-

portivas, até ao nal do mês de Agos-

to. Houve um pequeno atraso, mas 

está a ser ultimada”, avançou João 

Paulo Rebelo. 

“Antes de alterarmos seja o que for 

é conveniente haver uma análise. 

Vou depois iniciar um processo de 

conversações com alguns dos parcei-

ros desta área do desporto no sentido 

de poder ser alterada”, esclareceu 

ainda, referindo que os “factos mais 

recentes” têm antecipado essa neces-

sidade. “O futebol envolve muito 

dinheiro e há muito que não é escru-

tinado. Isso atrai e potencia a activi-

dade criminosa que temos de com-

bater”, assumiu. 

“Gosto de olhar para as Ligas pro-

ssionais de futebol em Portugal e 

ver clubes cumpridores dos procedi-

mentos, da lei, das regras, do fair 

play nanceiro, e que tudo isso acon-

teça dentro do quadro da maior 

transparência possível. Justamente 

porque, nos últimos tempos, temos 

percebido que não é exactamente 

isso que está a acontecer, há necessi-

dade de alterar a legislação”, subli-

nhou o secretário de Estado, sem 

querer “generalizar”. 

O governante admite que os casos 

que têm sido denunciados publica-

mente colocam em causa a “verda-

de desportiva”, mas realça que “tem 

havido um esforço e um caminho 

feito nos últimos anos por parte dos 

organizadores, neste caso a Liga e a 

FPF, para uma cada vez maior trans-

parência”. 

João Paulo Rebelo rejeita ainda que 

tenha havido alguma “complacência” 

ou “passividade” do Governo em rela-

ção ao futebol. “Respondo apenas 

por este Governo e não há nenhuma 

complacência ou passividade, antes 

pelo contrário. Isso tem sido demons-

trado com iniciativas legislativas.”

Futebol
Paulo Curado

paulo.curado@publico.pt

bol (FPF). Após a publicação desta 

investigação, a Liga solicitou a aber-

tura de um processo de inquérito ao 

conselho de disciplina da Federação 

Portuguesa de Futebol (FPF). 

A SAD do Feirense alegou ainda 

que Kunle Soname “não é accionista 

da Tavistock”, a sociedade que detém 

a participação de 70% na SAD, “nem 

sequer seu bene ciário efectivo”. Mas 

é o próprio Kunle Soname que se con-

gratula por ter adquirido a SAD nas 

várias entrevistas em que abordou o 

assunto na comunicação social nige-

riana, onde é também apresentado 

como dono da Tavistock Global 

Resource Ltd. 

Sector de risco 
A inclusão do futebol na lista de sec-

tores com maior risco de práticas de 

branqueamento de capitais e/ou 

nanciamento ao terrorismo pela 

Há uma falha que 
tem de ser 
colmatada. Com 

scalização ou 
melhoramentos na 
própria legislação 
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“Brexit”  
Boris quer 
eliminar partes 
do acordo com 
a UE e está a 
fazer uma lei 
Mundo, 24

Festival de Veneza 
Quem é quem no Hopper/
Welles que retrata um 
encontro em 1969? 
Cultura, 28/29 
 
Investigação  
Os humanos demoraram 
só uns milhares de anos  
a adaptarem-se à lactose  
Ciência, 27

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.094 • 1,30€ • Terça-feira, 8 de Setembro de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Críticas a negócio do Novo Banco 
omitidas ao Fundo de Resolução
Em 2018, o NB escolheu a Alantra para vender activos. A opção teve dois chumbos do órgão que zela pelas 
boas práticas do banco. Mas, diz auditoria da Deloitte, o Fundo de Resolução só soube este Agosto Economia, 20/21

Na reunião do Infarmed, 
Governo fez promessas, mas 
Marcelo saiu em silêncio p2 a 5

Políticos condenados 
podem não ser outra vez 
eleitos ou nomeados p14

Graça Freitas abandonou 
decisão “em nome do 
bem-estar psicológico” p17

João Rebelo quer ver 
responsabilizadas “todas as 
partes” que violaram lei p37

Ferro critica 
estratégia do 
Governo sobre 
lares de idosos

Agência multará 
quem não  
tenha planos 
anticorrupção

DGS põe fim  
ao isolamento 
das crianças  
em risco

“Inacreditável.” 
Governo contra 
casa de apostas 
na SAD Feirense

Ana Gomes avança  
para Belém 
Política, 11

Serei 
candidata.

RUI GAUDÊNCIO

Mu

XI • n.º 11.094 • 1,30€ • Terça-feira, 8 de Setembro d
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A actividade e funcionamento do 

Banco Português de Fomento foi 

ontem regulamentada em diploma 

publicado em Diário da República e 

entra em vigor no início de Novem-

bro, assim como os estatutos da ins-

tituição nanceira. 

Este diploma tinha sido aprovado 

em meados de Agosto pelo Conselho 

de Ministros e promulgado pelo Pre-

sidente da República no nal desse 

mês, tendo por base o parecer da 

Comissão Europeia quanto ao capital 

social da instituição e à nalidade de 

nanciamento alternativo ao recurso 

ao sector privado, no âmbito do pro-

cedimento formal de noti cação de 

auxílios de Estado. 

O ministro de Estado e da Econo-

mia, Siza Vieira, no dia em que o 

Conselho de Ministros aprovou a 

criação do banco, já tinha anunciado 

que o novo regime entrava em vigor 

no prazo de 40 dias úteis, após a sua 

publicação. 

O Banco Português de Fomento, 

que tem por objecto todas as activi-

dades que por lei são permitidas às 

sociedades nanceiras, pretende 

fomentar a modernização das 

empresas e o desenvolvimento eco-

nómico e social, designadamente 

“colmatando falhas de mercado ou 

situações de necessidade de optimi-

zação de investimento e promoven-

do a sustentabilidade e a coesão 

económica, social e territorial em 

Portugal”. 

Esta instituição resulta da fusão da 

Instituição Financeira de Desenvol-

vimento (IFD), do Sistema Português 

de Garantia Mútua (SPGM) e da PME 

Investimentos, para “apoiar directa-

mente as empresas sem necessidade 

de intermediação do sistema bancá-

rio”. O capital social é de 255 milhões 

de euros, totalmente público, distri-

buído entre IAPMEI (47,01%), 

Direcção-Geral do Tesouro e Finan-

ças (41,28%), Turismo de Portugal 

(7,93%) e AICEP (3,77%). 

A sede social da instituição nan-

ceira será no Porto, como já anuncia-

do pelo Governo. PÚBLICO/Lusa

Banco de 
Fomento 
arranca em 
Novembro

Financiamento

Criação da instituição, com 
255 milhões de euros de 
capital social, tem o IAPMEI 
como maior accionista. 
Sede social será no Porto
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A construção de uma linha entre 

Sines e Grândola, que passou a ser 

considerada prioritária no âmbito 

do PNI — Programa Nacional de 

Investimentos 2030, é uma obra de 

120 milhões de euros que se insere 

no corredor ferroviário Sines-Elvas-

Badajoz e que, à partida, se destina-

ria exclusivamente ao tráfego de 

mercadorias. O seu traçado — uma 

diagonal entre as duas cidades — cons-

titui um atalho em relação ao percur-

so actual, que passa por Santiago de 

Cacém e Ermidas-Sado. Tem ainda a 

vantagem de ser um traçado mais 

plano, o que tornaria mais económica 

a exploração ferroviária, ali constituí-

da por compridos comboios de mer-

cadorias. Ao mesmo tempo, ajudaria 

a descongestionar a Linha do Sul no 

troço a sul de Grândola. 

Para Nuno Mascarenhas, presiden-

te da Câmara de Sines, os investimen-

tos previstos no complexo industrial 

e portuário da cidade justi cam a 

nova linha férrea a ligar directamente 

Grândola. “Há limitações no actual 

traçado e por mais que se invista nele, 

é impensável que este venha a dar 

resposta”, disse ao PÚBLICO, defen-

dendo o “traçado novo”, uma diago-

nal entre Sines e Grândola, que deve-

ria ser também utilizado para trans-

porte de passageiros. 

O autarca socialista não acredita 

que se faça um investimento destes 

exclusivamente para mercadorias e 

sem colocar a linha ao serviço das 

populações. Entre Sines e Setúbal ou 

Lisboa “é uma viagem mais curta, 

mais rápida e mais competitiva que o 

autocarro”, diz, acrescentando que 

já hoje há pessoas a trabalhar em 

Sines que vão apanhar o comboio a 

Grândola nas suas deslocações para 

a península de Setúbal ou para a capi-

tal. “Com estas duas vertentes — pas-

sageiros e mercadorias — não tenho 

dúvidas que a linha iria incrementar 

a economia de toda a região”, disse. 

Álvaro Beijinha, de Santiago do 

Cacém, regozija-se que a IP tenha 

anunciado um investimento de 33,6 

Nova Linha Sines – Grândola 
divide autarcas, mas passageiros 
podem uni-los

Confrontado, porém, com uma 

eventual irreversibilidade do novo 

projecto, tendo em conta que o 

Governo, a IP e o Conselho Superior 

de Obras Públicas o consideram prio-

ritário, o autarca da CDU admite que, 

nesse caso, a nova linha teria de ter 

passageiros. E o facto de o seu traçado 

passar muito perto do hospital de 

Santiago do Cacém (que serve tam-

bém os concelhos de Odemira, Sines 

e Grândola), seria até uma vantagem 

da qual se deveria tirar partido.  

Soluções alternativas  
Ainda assim, Álvaro Beijinha insiste 

que é preciso estudar soluções alter-

nativas a rasgar a paisagem alenteja-

na. Se o problema do actual traçado 

são as fortes pendentes — que obri-

gam à utilização de duas locomotivas 

para traccionar pesados comboios de 

contentores — então um túnel sob a 

serra de Santiago do Cacém poderia 

ser uma solução. “Pelo menos, que 

se estudem esses cenários para ver 

quanto custa”, diz o autarca. 

Figueira Mendes, de Grândola, elei-

to pela CDU, tem uma posição mais 

radical. “O município opõe-se a esse 

traçado. A população de Grândola é 

frontalmente contra isso”, diz. O 

autarca julgava até que esse projecto 

estava de nitivamente abandonado 

e recorda que na revisão do PMD do 

concelho, em 2017, a câmara pediu à 

IP para desocupar a área que seria 

ocupada pela linha. Confrontado com 

a possibilidade dessa infra-estrutura 

vir a ter serviço de passageiros, Figuei-

ra Mendes diz: “Isso é um rebuçado 

que nos querem dar” e “Grândola 

não tem nenhuma razão para recuar 

naquilo que já defende há algum tem-

po pois essa linha para nós não nos 

traz qualquer mais-valia.” 

Em sintonia está o presidente da 

CIMAL (Comunidade Intermunicipal 

dos Municípios do Alentejo Litoral), 

Vítor Proença, que se manifestou 

preocupado com o efeito barreira da 

linha entre Sines e Grândola, que 

obrigaria a inúmeras expropriações 

e corte de sobreiros. O também pre-

sidente da Câmara de Alcácer do Sal 

diz que a solução de acesso ao porto 

de Sines deve continuar a ser por 

Ermidas-Sado e Santiago do Cacém, 

ainda que para tal se tenha de fazer 

uma variante. E reforça que esta é 

também a opinião das populações da 

região, que não querem ver uma linha 

nova a estragar a paisagem. 

Vítor Proença estaria de acordo 

com o aproveitamento do corredor 

actual para passageiros, mas nem 

mesmo essa valência o levaria a apro-

var o projecto Grândola — Sines, mes-

mo com o traçado a passar a 200 

metros do Hospital Litoral Alenteja-

no, em Santiago do Cacém. 

O PÚBLICO procurou obter junto 

da IP informações sobre o projecto, 

mas a empresa respondeu que “nesta 

fase não é ainda possível responder 

com maior detalhe às questões colo-

cadas”. Para já, só se sabe que a linha 

seria de via única e electri cada. A IP 

também não respondeu sobre a pos-

sibilidade de a linha não ser desenha-

da exclusivamente para serviço de 

mercadorias, tal como aconteceu 

com a Linha Évora-Elvas. No caso de 

Sines-Grândola, mesmo que venha a 

ter serviço de passageiros, este não 

passaria pela actual estação de Grân-

dola pois a bifurcação da Linha do Sul 

para sudoeste ocorre mais a norte. 

Ferrovia
Carlos Cipriano

Via férrea que atravessa 
zona de montado, destrói a 
paisagem e que só serviria 
para mercadorias não 
agrada aos municípios 

Obra de 120 
milhões, inserida 
no corredor 
Sines-Elvas-
Badajoz, só prevê 
mercadorias

NUNO FERREIRA SANTOS

milhões de euros na actual linha que 

liga Sines a Ermidas-Sado e viu nele 

a prova de que estaria de nitivamen-

te abandonada a intenção de cons-

truir a via férrea directa de Sines a 

Grândola que cria um enorme “efeito 

barreira” no seu concelho, dividindo 

Santo André de Santiago do Cacém e 

destruindo herdades e zonas de 

sobrado. Em sua opinião, a linha 

actual é que deve continuar a servir 

a passagem dos contentores de Sines, 

mas acrescentando-lhe também o 

serviço de passageiros. 

Utilização também para  passageiros poderá reverter a oposição

Página 27



A28

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,00 cm²

  Corte: 1 de 5ID: 88455299 08-09-2020

COVID-19

Ferro ensombra 
optimismo de Costa 
com críticas a lares
Governo queria deixar uma mensagem positiva sobre o 
regresso às aulas, mas a crítica mais incisiva partiu do 
presidente da Assembleia da República. Governo 
desdobrou-se em promessas, mas Marcelo saiu em silêncio

Leonete Botelho

O
 regresso das reuniões téc-

nicas sobre a pandemia de 

covid-19 parecia feito à 

medida da narrativa do 

Governo. A cerca de uma 

semana do arranque do 

ano lectivo e a três dias do anúncio 

das medidas para aquilo que será o 

“estado de contingência” em todo o 

país, o primeiro-ministro começou 

por avisar que vamos entrar “num 

momento crucial” mas afastou o 

cenário de um novo con namento. 

“Temos de evitar a todo custo as 

medidas que tomámos em Março. 

Não podemos voltar à paralisação 

global” porque “sabemos o brutal 

custo que isso está a ter no emprego, 

no rendimento das famílias e na vida 

das empresas”, disse ontem à chega-

da ao auditório da Faculdade de 

Medicina do Porto, onde se realizou 

esta 11ª sessão técnica. Mas nada 

adiantou sobre quais as medidas que 

iriam ser tomadas, garantindo ape-

nas que serão as “necessárias e su

cientes” para “conter a pandemia”. 

A sessão estava desenhada para 

fazer um ponto de situação destes 

últimos dois meses em que não se 

realizaram os encontros do Infar-

med, como caram conhecidos, mas 

também – e sobretudo – dar garantias 

do regresso às aulas em segurança. 

Grande parte das apresentações dos 

especialistas focaram neste aspecto 

e no nal do encontro três socialistas 

vieram prometer segurança nas 

escolas. Mas mal abriu o debate, o 

presidente da Assembleia da Repú-

blica colocou o dedo numa ferida 

aberta: a situação nos lares. 

“Não consigo perceber por que 

não se aprenderam lições da primei-

ra fase [nos lares de idosos] e não se 

retiraram ilações para a evolução da 

situação em Julho e Agosto”, criticou 

Eduardo Ferro Rodrigues. “Como é 

que se compreende que continuem 

apenas a fazer-se testes quando há 

pessoas que acusam positivo?”, 

acrescentou. 

A transmissão para a sala onde 

estavam os jornalistas não foi inter-

rompida como estava previsto – o 

debate era à porta fechada – e foi 

possível ouvir a interpelação de Fer-

ro Rodrigues, que pôs também em 

causa a abilidade dos dados divul-

gados a nível internacional. 

Ferro disse mesmo que encara 

com “um misto de perplexidade e 

irritação” o facto de países como a 

China apresentarem sete a oito casos 

por dia quando Portugal tem 300 a 

400 actualmente. “Não há uma 

organização internacional que obri-

gue os países a apresentarem dados 

áveis? O que é que Portugal tem 

feito [a este nível] junto da OMS”, 

questionou, notando que este pro-

blema tem consequências económi-

cas para o país.  

A partir daí, a reunião prosseguiu 

à porta fechada e no nal, quando se 

esperavam as declarações do Presi-

dente da República – o primeiro a 

falar aos jornalistas após estes encon-

tros, até Julho – Marcelo Rebelo de 

Sousa abandonou o espaço em silên-

cio. Lá dentro, também não fez per-

guntas, ao contrário do habitual. 

Deixou que o Governo se desdobras-

se em explicações. 

Certo é que aquilo que esperava 

desta reunião também não cou res-

pondido. Na sexta-feira, no Algarve, 

Marcelo mostrava-se decepcionado 

com os actuais níveis de infecção e 

dizia esperar que a sessão de ontem 

A escolha do Porto

O
 regresso das “Reuniões 
do Infarmed” aconteceu 
ontem não em Lisboa mas 
no auditório da Faculdade 

de Medicina da Universidade 
Porto, “uma vez que as 
instalações do Infarmed vão 
entrar em obras”, justificou ao 
PÚBLICO fonte do gabinete do 
primeiro-ministro. Além da 
nova morada, que não se sabe 
por quantos encontros se irá 
manter, a reunião de ontem 
trouxe como novidade a 
transmissão em directo da 
primeira parte da reunião, algo 
que não aconteceu nos 
anteriores encontros que 
ocorreram sempre à porta 
fechada. Questionado sobre o 
motivo que levou o Governo a 
tornar pública a primeira parte 
da reunião, o gabinete do 
primeiro-ministro não quis 
adiantar justificação.  
Liliana Borges

fosse “útil” para se perceber porque 

é que o Governo tinha anunciado 

preventivamente que iria recorrer ao 

estado de contingência. Foi o repre-

sentante da Iniciativa Liberal (IL) que 

deixou claro que isso não aconteceu. 

“Era a reunião para começar a de

nir os termos para o estado de con-

tingência e não houve uma única 

palavra sobre isso, disse Tiago 

Mayan Gonçalves, candidato presi-

dencial da IL, considerando a reu-

nião “decepcionante”. 

O primeiro a falar aos jornalistas 

foi o porta-voz do PS, José Luís Car-

neiro, e para garantir que as escolas 

e os lares têm todas as condições de 

segurança. Questionado sobre as 

críticas de Ferro Rodrigues, a rmou 

que “os cidadãos idosos estão mais 

protegidos em lares do que em mui-

tas outras instituições da sociedade”, 

adiantando o tom das conclusões de 

um estudo alargado sobre as condi-

ções de segurança nos lares que está 

a ser coordenado pelo epidemiolo-

gista Henrique Barros. 

A ministra da Saúde foi mais cau-

telosa. A rmou que o Governo tem 

estado a acompanhar “com toda a 

atenção” a situação nos lares, defen-
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O
 Instituto de Medicina Mole-

cular João Lobo Antunes 

(iMM), com o nanciamen-

to da Sociedade Francisco 

Manuel dos Santos (SFMS) 

e do Grupo Jerónimo Mar-

tins ( JM), vai coordenar a realização 

de um painel serológico para a 

covid-19 de cobertura nacional. O 

projecto, com um orçamento de 

dois milhões de euros, arranca hoje 

e promete concretizar a mais com-

pleta avaliação já realizada sobre a 

prevalência da infecção no país. 

Para já, os investigadores procuram 

12 mil voluntários, em todo o país e 

de todas as idades, para participar 

neste estudo que oferece testes 

serológicos gratuitos. 

Os resultados obtidos com os testes 

serológicos a uma amostra de 12 mil 

cidadãos residentes em Portugal vão 

permitir determinar a proporção da 

população que desenvolveu anticor-

pos contra o SARS-CoV-2,  por região 

e grupo etário. Em resposta ao 

PÚBLICO, os responsáveis pelo pro-

jecto adiantam que com este painel 

será possível obter uma estimativa da 

“imunidade populacional” actual em 

Portugal, após 6 meses de pandemia 

e antes da existência de uma vacina. 

A partir desta amostra e dos dados 

que serão recolhidos num inquérito, 

os investigadores esperam ainda esti-

mar a proporção de casos assintomá-

ticos e “identi car potenciais factores 

epidemiológicos e factores de risco 

associados à covid-19”. A equipa de 

cientistas, coordenada pelo vice-di-

rector e investigador principal do 

iMM, Bruno Silva-Santos, pretende 

ainda realizar “um estudo de follow-

up a um subgrupo dos 12 mil partici-

pantes para monitorização da sua 

resposta imunitária ao longo do tem-

po, num período total de um ano”.  

O estudo decorre entre 8 de Setem-

bro e 7 de Outubro de 2020, em 102 

municípios de Portugal continental 

e ilhas, estando disponíveis 314 pos-

tos de colheita do Centro de Medici-

na Laboratorial Germano de Sousa, 

Cientistas procuram 12 mil 
pessoas para testes serológicos

empresa parceira neste projecto. Os 

resultados nais serão divulgados a 

partir do nal de Outubro e os volun-

tários podem  inscrever-se no site 

(www.painelcovid19.pt). 

Os resultados do primeiro inqué-

rito serológico nacional foram divul-

gados no último dia do mês de Julho. 

Esse primeiro trabalho foi coorde-

nado pelo Instituto Nacional de Saú-

de Doutor Ricardo Jorge (INSA) e 

revelou que 2,9% das 2301 pessoas 

envolvidas neste estudo observacio-

nal possuíam anticorpos para o 

novo coronavírus SARS-CoV-2. No 

início de Junho foi também anuncia-

do um roteiro serológico nacional, 

que envolve 20 cientistas portugue-

ses,  coordenado por investigadores 

do Instituto Gulbenkian de Ciência 

(IGC). Numa primeira fase, o traba-

lho ia começar com uma população-

sentinela de cinco mil pessoas tes-

tadas a anticorpos contra o vírus da 

covid-19 e, numa última fase, chega-

ria às 25 mil a 30 mil.  

Andrea Cunha Freitas

Investigadores 
do iMM dizem 
que esta será  
a mais completa 
avaliação sobre  
a prevalência da 
infecção no país

deu as medidas que têm sido toma-

das desde o início da pandemia, mas 

atirou para os proprietários dos lares 

- na sua maioria privados ou do sec-

tor social - a primeira responsabilida-

de: “O dever de guarda incumbe em 

primeiro lugar a estas estruturas”. 

“O Estado não escamoteia as suas 

responsabilidades”, a rmou, subli-

nhando que a ministra da Segurança 

Social já anunciou as brigadas de 

intervenção rápidas e que existem 

775 estruturas de rectaguarda e já 

foram efectuados 117 mil testes rápi-

dos. “Vamos intensi car estas linhas 

de actuação no terreno”, frisou Mar-

ta Temido.  

A ministra garantiu ainda que o 

país está “preparado para o regresso 

à escola em segurança” e também 

“mais preparados para um recrudes-

cimento da doença”, a rmando que 

há hoje “mais capacidade de testes, 

equipas de saúde pública mais pre-

paradas, mais conhecimento mas 

também mais exigência”. 

Chuva de críticas 
O arranque do ano lectivo era o tema 

que o Governo queria destacar, adi-

vinhando a chuva de críticas que os 

milhões de euros às escolas em equi-

pamento”. “Muitas famílias estão 

inseguras porque ainda não com-

preendem como é que os seus edu-

candos regressam à escola em segu-

rança”, disse Francisco Rodrigues 

dos Santos, enquanto Os Verdes 

defende que são precisos mais auxi-

liares e mais professores que asse-

gurem a higienização dos alunos,  

a limpeza dos espaços e o desdobra-

mento de turmas e para que todos 

os alunos tenham aulas presen-

ciais. 

“Há três áreas fundamentais em 

que deve haver reforço de pro ssio-

nais: escola, SNS e nos lares e resi-

dências para idosos”, resumiu Moi-

sés Ferreira (BE) que se queixou de 

informação insu ciente à Assem-

bleia da República e insistiu na 

necessidade de reforçar o SNS. 

A palavra nal caberia ao ministro 

da Educação, para pôr água na fer-

vura: “As escolas estão a fazer tudo 

para dar con ança às famílias.” Com 
Alexandra Campos, Liliana Bor-
ges, Marta Moitinho Oliveira, 
Maria Lopes e Sofia Rodrigues 

leonete.botelho@publico.pt acfreitas@publico.pt

ADRIANO MIRANDA

Este novo projecto propõe estudar 

uma amostra de 12 mil pessoas e, 

segundo os investigadores, pretende 

oferecer “a mais completa avaliação 

já realizada sobre a prevalência da 

infecção no país”. Seis meses após o 

início da pandemia, argumentam, “é 

agora crítico conhecer o retrato da 

covid-19 que permitirá ajudar o país 

a equilibrar os esforços necessários à 

retoma social e económica com a pro-

tecção da vida”. Maria Manuel Mota, 

directora do iMM, sublinha também 

a importância do investimento na 

investigação clínica e “que permitirá 

compreender melhor a doença e, por 

exemplo, o que distingue biologica-

mente indivíduos assintomáticos dos 

casos ligeiros e dos mais graves”. 

partidos da oposição iriam trazer 

para este encontro. E assim foi: 

depois de ter ouvido aos especialis-

tas a recomendação de reduzir para 

metade os contactos entre os estu-

dantes, o presidente do PSD insistiu 

no apelo a uma solução entre o 

Governo e as câmaras para os trans-

portes escolares. “É vital que o 

Governo e as autarquias criem um 

modelo de transportes para os alu-

nos”, disse Rui Rio, um ponto que 

também seria sublinhado pelo líder 

do Chega, André Ventura. 

Também o PAN, através da depu-

tada Bebiana Cunha, exortou o 

Governo a executar estratégias que 

reduzam o número de contactos, 

em particular reduzindo o número 

de alunos por turma e os conteúdos 

programáticos. Já o presidente do 

CDS perguntou onde está “aquela 

promessa do Governo de dar 400 

António Costa, Marta 
Temido e Marcelo Rebelo de 
sousa ontem à entrada para 
a reunião com os 
especialistas em covid-19

660 
mil pessoas já descarregaram  
a aplicação StayAway Covid 
 

9 
pessoas infectadas aderiram  
à app, gerando mais  
18 contactos para o SNS24 
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COVID-19

Alexandra Campos  
e Hélio Carvalho

N
uma altura em que o número 

de novos casos voltou a uma 

trajectória ascendente, os 

olhos estão postos no impac-

to da reabertura das escolas. 

Mas os especialistas são unâ-

nimes: uma segunda vaga de covid-19 

em Portugal não é uma inevitabilida-

de, desde que se adoptem as medidas 

adequadas. A probabilidade será 

muito baixa se a rede de contactos 

nas escolas for reduzida para um ter-

ço do que se veri cava antes da pan-

demia, antecipou Manuel Carmo 

Gomes, epidemiologista e professor 

da Faculdade de Ciências da Univer-

sidade de Lisboa (FCUL). Mas isso 

não basta: ao mesmo tempo, é neces-

sário que os contactos na sociedade 

no seu todo diminuam para metade 

do que se veri cava na época pré-co-

vid, avisou. 

Manuel Carmo Gomes não foi o 

único especialista em epidemiologia 

e saúde pública a defender esta tese 

no encontro de ontem no Porto - que 

juntou peritos, políticos e parceiros 

sociais. Esta reunião foi a primeira 

desde 8 de Julho, quando as que se 

realizavam no Infarmed (Lisboa) 

foram interrompidas, e foi também 

a primeira a ser aberta ao público, 

ainda que apenas na parte inicial. 

Com a presença do Presidente da 

República e do primeiro-ministro, o 

debate não ia supostamente ser trans-

mitido, mas ainda foi possível ouvir 

as perguntas do presidente da Assem-

bleia da República, Ferro Rodrigues, 

que disse não perceber como é pos-

sível que não se tenham retirado 

lições do que aconteceu nos lares de 

idosos e que a este nível continuemos 

numa situação semelhante à que se 

vivia no início da pandemia. Só quan-

do André Ventura começou a fazer 

perguntas é que a transmissão foi 

interrompida. 

No encontro também se falou do 

inquérito serológico nacional e do 

crescimento das infecções desde a 

segunda semana de Agosto, mas o 

impacto do regresso às aulas foi o 

tema preponderante. Para evitar o 

aparecimento de uma segunda vaga, 

Manuel Carmo Gomes, que usou 

modelos matemáticos para fazer pre-

visões, recomendou que se ventilem 

“salas e espaços” partilhados, que se 

tenha uma só sala para cada turma, e 

que se evitem “espaços fechados com 

não co-habitantes”.  Sugeriu ainda 

a “ exibilização do regime de aulas: 

presencial, misto e virtual” e o alar-

gamento e ajustamento dos horários 

de funcionamento.  

Lembrando que, quando se abri-

ram parcialmente as escolas nos 11º e 

12º anos, em 18 de Maio, não houve 

diferenças na transmissibilidade 

entre os alunos que foram às aulas e 

os que caram em casa, a directora 

da Escola Nacional de Saúde Pública, 

Carla Nunes, mostrou-se também 

convicta de que “as escolas provavel-

mente não serão ambientes de pro-

pagação mais e cazes do que outros 

ambientes, seja laborais seja de lazer, 

que tenham “com densidades seme-

lhantes”, desde que sejam adoptadas 

“medidas adequadas”. 

Passando em revista o exemplo de 

alguns países que já reabriram as 

escolas parcial ou completamente, 

Carla Nunes frisou que vários repor-

taram surtos nos estabelecimentos de 

ensino e outros, apenas casos espo-

rádicos. O caso de Israel, que em 17 

de Maio reabriu totalmente as esco-

las, não correu bem, mas isso acon-

teceu porque as escolas reabriram 

“com salas sobrelotadas, com pouco 

arejamento natural e porque foi sus-

penso o uso obrigatório de máscaras 

durante três dias devido a causa de 

uma onda de calor”. As escolas não 

serão provavelmente locais de propa-

gação mais e cazes do que outros 

locais, sustentou, frisando que “não 

há evidência” de que “a reabertura 

das escolas foi associada a aumentos 

signi cativos de transmissão comu-

nitária”. Mas enfatizou, cautelosa, 

que se trata ainda de “uma abertura 

Uma segunda vaga de 
covid não é inevitável, 
dizem peritos. Mas é 
preciso reduzir contactos 
nas escolas

Os adultos infectam mais as crianças, indicam resultados de 
estudo que “podem ser reconfortantes nas decisões sobre a 
reabertura das escolas”, defendeu infecciologista

Novos casos por zonas do país

Fonte: DGS PÚBLICO
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De igual forma, as distâncias preco-

nizadas entre alunos variam de país 

para país: na Dinamarca os alunos têm 

que estar distanciados pelo menos 

dois metros, em Espanha, um metro 

e meio, e na Noruega, apenas um. O 

uso de máscara não é obrigatório na 

Alemanha dentro da sala de aula e, se 

em Espanha as crianças a partir de 

seis anos têm que usar máscara, em 

Peritos salientaram 
que as crianças 
transmitem menos a 
covid-19 do que os 
adultos 
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França isso só é imposto às que têm 

mais de 11 anos.  

Henrique Barros, presidente do 

Instituto de Saúde Pública da Univer-

sidade do Porto (ISPUP), também se 

mostrou convencido de será possível 

“controlar a situação” e que, apesar 

da abertura das escolas, é de esperar 

que o Rt (índice de transmissibilida-

de, o número de pessoas que um 

infectado pode contagiar) não 

aumente mais do que se veri ca 

actualmente. 

Usando um estudo sobre a trans-

missão entre crianças e adul-

tos, Maria João Rocha Brito, respon-

sável pela infecciologia do Hospital 

pediátrico Dona Estefânia, destacou 

que a covid-19 não se transmite 

“como a gripe”, em que as crianças 

são uma grande fonte de transmis-

são “domiciliar e comunitária”. Pelo 

contrário, o estudo demonstra que os 

adultos infectam mais as crianças, 

pelo que os resultados “podem ser 

reconfortantes nas decisões sobre a 

reabertura das escolas”. A infecção 

transmite-se de forma diferente nas 

várias faixas etárias, com a transmis-

são entre os zero e os nove anos a ser 

mais baixa do que nas idades mais 

velhas (entre os dez e os 16). Por isso, 

concluiu, “abrir infantários é uma 

coisa, abrir secundárias é outra e 

abrir faculdades é outra”. 

No início do encontro, Pedro Pinto 

Leite, da Direcção-Geral da Saúde, já 

tinha actualizado a situação epide-

miológica a nível nacional, especi

cando que desde meados de Agos-

to tem havido “uma trajectória cres-

cente”, com 3909 casos entre 17 e 30 

desse mês, metade dos quais assinto-

máticos. A “incidência vai sendo cada 

vez menor à medida em que avança-

mos no grupo etário”, com excepção 

para os indivíduos entre os 20 e os 

29 anos e as pessoas com 80 ou mais 

anos. Cerca de dois terços dos infec-

tados têm menos de 50 anos e a maio-

ria dos casos foi registada na região 

de Lisboa e Vale do Tejo (56%) e no 

Norte (31%).  

Relativamente às vacinas em des-

envolvimento, o presidente do Infar-

med, Rui Ivo, voltou a a rmar que 

Portugal deverá receber 6,9 milhões 

de doses da vacina da AstraZeneca e 

a Universidade de Oxford, já na fase 

três dos ensaios clínicos, mas recor-

dou que há acordos com outros labo-

ratórios.

Abrir infantários é 
uma coisa, abrir 
secundárias é outra 
e abrir faculdades é 
outra ainda 
 

acampos@publico.pt

PAULO PIMENTA

2021 pode começar com quatro 
mil, oito mil ou 11 mil mortes

S
ão três cenários diferentes 

que traçam a possível evo-

lução da covid-19 em Portu-

gal dependendo das medi-

das aplicadas. O Instituto de 

Métricas e Avaliação de Saú-

de (IHME) da Universidade de 

Washington divulgou um conjunto 

de projecções que mostra como 

pode evoluir a pandemia em Portu-

gal (e no mundo) tendo em conta os 

números registados até agora: no 

primeiro dia de 2021, poderá haver 

um total de quatro mil, oito mil ou 11 

mil mortes em Portugal — tudo 

dependerá do uso de máscara, das 

medidas de restrição e até da possi-

bilidade de haver novo con namen-

to se os casos e mortes continuarem 

a aumentar. 

“Não há nenhuma inevitabilidade 

nestes números”, acautela o especia-

lista em saúde pública internacional 

Tiago Correia, quando questionado 

sobre estas projecções. “Temos de 

olhar para estas projecções, ter 

noção de que elas existem, tomá-las 

por sérias e perceber que temos de 

fazer alguma coisa.” 

Segundo estas projecções, o 

“melhor” cenário implicaria que 

95% da população começasse a usar 

máscara nos próximos sete dias e 

que pudesse haver novo con na-

mento (com escolas e comércios 

fechados e proibição de ajuntamen-

tos) durante seis semanas caso a taxa 

de mortes por covid-19 atinja os oito 

mortes por dia e por milhão de habi-

tantes. Isto faria com que o número 

de mortes em Portugal fosse de 4016 

a 1 de Janeiro de 2021. “Se os casos 

não aumentarem muito, para mim é 

relativamente claro que não é preci-

so um con namento”, comenta Tia-

go Correia. 

Já o “pior” cenário prevê o uso de 

máscara nas mesmas circunstâncias 

de hoje, mas com um alívio gradual 

das medidas de restrição, que nunca 

voltariam a ser reimpostas (recusan-

do-se, por exemplo, o regresso ao 

con namento ou encerramento de 

escolas e comércios). Aqui, o balanço 

de mortes será mais negro, de acor-

do com as projecções: poderão ser 

11.253 no início do ano. A esse ritmo 

e com a iminência de uma segunda 

Claudia Carvalho Silva
vaga no Inverno, o número de infec-

ções diárias poderia chegar aos 85 

mil em Portugal — o IHME salvaguar-

da que este número diário “inclui 

casos de infecção em pessoas que 

não fazem o teste à covid-19”. 

Aquela que é descrita como pro-

jecção “actual” — também de nida 

pelo instituto como “mais provável” 

— é um cenário intermédio em que 

continua a haver um alívio das medi-

das de restrição e uso de máscara, 

existindo a possibilidade de novo 

con namento e medidas restritivas 

(as mesmas referidas em cima) 

durante seis semanas caso a taxa de 

mortalidade seja superior a oito por 

milhão de habitantes. Neste cenário, 

o número de mortes por covid-19 no 

início de 2021 será de 8113 pessoas 

(até hoje foram registadas 1843 mor-

tes). Aqui, o número de casos por dia 

a 1 de Janeiro seria de 5366, um 

número inferior aos outros cenários 

por implicar novo con namento no 

início de Dezembro. 

São as medidas tomadas que 

podem con rmar ou aniquilar a pro-

fecia destas projecções. A utilização 

de máscaras deve ser expandida, 

deve reforçar-se a política de testes, 

a capacidade de manter pessoas 

infectadas em isolamento e também 

gerir os casos a nível local, defende 

o professor de Saúde Pública Inter-

nacional no Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical da Universidade 

Nova de Lisboa. 

Tiago Correia acredita que os grá-

cos mostram que a utilização das 

máscaras é uma “boa medida pre-

ventiva”, mas por si só não são su

cientes. “O sinal que estamos a ter na 

última semana é que a máscara por 

si só não está a funcionar.”  

A política de testes deve também 

ser reforçada para evitar a “ambigui-

dade” que existe actualmente: todas 

as pessoas que sejam casos suspeitos 

por terem estado em contacto com 

alguém infectado devem fazer teste, 

defende o docente. 

Projecções apontam para 
mais casos em Portugal e 
no mundo e pode vir aí um 
“Dezembro mortífero” no 
hemisfério norte

Infecções diárias 
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parcial e muito limitada”, não “uma 

verdadeira abertura” das escolas. 

Em França, que abriu os estabele-

cimentos escolares no passado dia 1, 

há agora 22 escolas fechadas num 

universo de mais de 60 mil, enquanto 

em Berlim, na Alemanha, há 41 em 

825 escolas fechada, adiantou. E des-

tacou a grande heterogeneidade dos 

modelos e das medidas de país para 

país: a Dinamarca e a Noruega abri-

ram primeiro as escolas das crianças 

mais novas, enquanto o Uruguai 

optou para abrir os estabelecimentos 

de zonas rurais e a Alemanha e os 

EUA as escolas de zonas de menor 

incidência de covid-19. 
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DADOS ATÉ JULHO 

DUPLICAM DESPEDIMENTOS COLETIVOS 

A s empresas comunicaram 420 despedimentos 
coletivos até julho, período em que foram 

despedidas 4339 pessoas, números que pratica-
mente duplicaram face aos registados nos primei-
ros sete meses de 2019, divulgou ontem a Direção-
-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho. De 
acordo com o organismo, nos primeiros sete meses 
de 2019, foram comunicados 185 despedimentos 
coletivos, representando 2163 trabalhadores. 
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TRABALHADORES DA TAP 

Rejeitam "TAPzinha low-cost" 
GA Comissão de Trabalhadores 
da TAP quer que a reestrutura-
ção da companhia, assessorada 
pela Boston Consulting Group 
(BCG), aposte no desenvolvi-
mento do negócio e não numa 
"TAPzinha low-cost ao serviço 
de terceiros", como indicava o 
projeto RISE, em 2016. 

Para os trabalhadores, o obje-

  

tivo deve ser "demonstrar a 
viabilidade da empresa" e ga-
rantir que se terá "a melhor TAP 
possível". No entanto, a Comis-
são de Trabalhadores diz ter 
ainda na memória o projeto de 
2016, muito contestado por ser 
"um projeto que em nada servia 
os interesses da TAP, mas sim 
interesses a ela alheios". e Comissão de Trabalhadores receosa 
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ÉVORA 

URGÊNCIA EM RISCO 
O Sindicato Independente dos 
Médicos alertou ontem que a 
cirurgia da Urgência do hospi-
tal de Évora pode fechar por 
falta de cirurgiões, mas a uni-
dade garantiu que o funciona-
mento não está em causa. 
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Economista diz que quanto menores forem as habilitações, maiores as hipóteses de serem despedidos 

SONIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt 

"A baixa escolaridade de uma 
percentagem significativa da 
população portuguesa está asso-
ciada a um tipo de economia 
cujo perfil dominante é o de 
emprego pouco qualificado e 
com baixa produtividade". O 
alerta é dado por Eugénio Rosa 
ao reconhecer que essa tendên-
cia "determina baixos salários 
e baixas condições de vida para 
milhões de trabalhadores", diz 
no estudo a que o i teve acesso. 

Segundo o economista, a fór-
mula é simples: "Quanto mais 
baixa é a escolaridade, mais bai-
xa é a remuneração recebida 
em média pelo trabalhador, o  

que determina que são mais difi-
ceis as suas condições de vida". 
E vai mais longe: "Segundo a 
OCDE, em Portugal, um traba-
lhador com o ensino básico 
ganha, em média, apenas o cor-
respondente a 76% daquilo que 
ganha um trabalhador com o 
ensino secundário e apenas 55% 
do ganho médio de um traba-
lhador com o ensino superior". 

Este cenário ganha maior rele-
vo quando estamos a falar do 
setor privado, uma vez que a 
remuneração está dependente 
do nível de escolaridade. "Quan-
to mais elevado é o nível de 
escolaridade, maior é o ganho 
médio, que inclui tudo o que o 
trabalhador recebe. É necessá-
rio elevar o nível de escolari-

  

dade em Portugal para que 
milhões de trabalhadores pos-
sam ter acesso a melhores con-
dições de vida e para os prote-
ger de crises futuras", salienta. 
E dá exemplos: quem tem o 
ensino secundário ganha, em 
média, 1095 euros, mas se tiver 
uma licenciatura, esse valor 
sobe para os 1852 euros. 

TIPO DE ENSINO Eugénio Rosa 
diz ainda que, no ano passado, 
43,4% da população tinha ape-
nas o ensino básico ou menos, 
quando a média dos países da 
União Europeia era de apenas 
24,9%, ou seja, cerca de metade. 

"A crise não é igual para todos 
mesmo nesta área", refere o 
mesmo estudo, lembrando que  

"são os empregos ocupados por 
trabalhadores com ensino bási-
co que sofrem maior destrui-
ção durante as crises (entre 
2011 e 2015), com a política da 
troika, em que foram destruí-
dos 631 mil empregos ocupa-
dos por trabalhadores com o 
ensino básico, enquanto os 
outros cresceram". 

O economista diz, no entanto, 
que apesar da baixa escolarida-
de ser ainda dominante em Por-
tugal, a despesa pública inves-
tida no pré-escolar, nos ensinos 
básico, secundário e superior, e 

Em 2019, 43,4% 
da população tinha 

o ensino básico, 
o dobro da média 

da União Europeia 

Despesa pública no 
ensino foi reduzida 

pelos sucessivos 
Governos, 

diz economista 

na ciência, medida em percen-
tagem do PIB, tem diminuído 
de uma forma contínua no nos-
so país: "Entre 2010 e 2020 foi 
reduzida pelos sucessivos Gover-
nos de 5,3% do P113 para apenas 
4,2% e um corte de 1,1 pontos 
percentuais corresponde a menos 
2300 milhões de euros para este 
nível de ensino". 

Mas os alertas não ficam por 
aqui. De acordo com o econo-
mista, se a análise for feita em 
valor, entre 2010 e 2020, a des-
pesa pública com todos os níveis 
de ensino e com a ciência dimi-
nuiu em Portugal - mesmo a 
preços correntes - e fixou-se 
em 167,8 milhões de euros. No 
entanto, Eugénio Rosa lembra 
que a redução a preços cons-
tantes de 2010 (deduzindo o 
efeito do aumento de preços 
entre 2010 e 2020) atingiu uma 
quebra de 11,3%, o que, no seu 
entender, corresponde a um 
"desinvestimento no ensino, o 
que tornará impossível que o 
país diminua a baixa escolari-
dade e se desenvolva". 

E lembra que, entre 2011 e 2015, 
o número de professores do 
pré-escolar e do ensino básico 
e secundário foi reduzido pelo 
Governo de Passos Coelho cm 
22 001 e, no fim de 2019, ainda 
continuava a ser inferior ao de 
2011 em 15 020. 

Quase 50% dos 
trabalhadores têm 
apenas o ensino básico 

O alerta é dado por Eugénio Rosa ao afirmar que Portugal 
é um dos países que menos investe na educação. 
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Presidenciais. 
Apoiantes esperam 
que Ana Gomes 
avance esta semana 
// PÁG.  8 

Portugal. Quase 50% 
dos trabalhadores 
têm apenas 
o ensino básico 
// PÁG. 10 
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Regresso às aulas 

AFASTEM 
OS ALUNOS 

1 

Especialista defende que só a redução de cStactos nas escolas a um terço pode 
evitar com segurança uma segunda onda, que pode ser tão grande como a primei': 
"Redução de contactos entre alunos só seria possível 
com o triplo de professores", diz Filinto Lima 
Contactos familiares responsáveis por quase 50% dos novos casos 
Dos 3900 detetados entre 17 e 30 de agosto, 64% tinham menos de 50 anos //PÁGS. 2-5 

HABITAÇÃO. ESTRANGEIROS CONTINUAM 
A PROCURAR CASA EM PORTUGAL 
Americanos lideram lista dos que mais querem arrendar ou comprar casa // PÁGS. 20-21 

       

BASTONÁRIO DOS ADVOGADOS 
CONTRA DELAÇÃO PREMIADA 
E RECUPERAÇAO DA EXTINTA 
ALTA AUTORIDADE CONTRA 
A CORRUPÇÃO 

Incêndios. 
Já morreram 
cinco 
bombeiros 
este ano 
// PÁG. 8 

TAR 
Reestruturação 
não deve apostar 
numa "TAPzinha 
Iow-cost" 

Pandemia. Índia 
já é o segundo 
país mais 
infetado 
do mundo 

1/ PÁG. 24 // PÁG. 12 // PÁG. 14 
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Comissão de trabalhadores da TAP diz não concordar com despedimentos 

TAP. Reestruturação 
não deve apostar numa 
"TAPzinha low-cost" 

O alerta é da comissão de trabalhadores da TAP, que defende que o 
plano de reestruturação deve apostar no desenvolvimento da empresa. 
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DANIELA SOARES FERREIRA 
daniela.ferreira@ìjonline.pt 

A comissão de trabalhadores (CT) 
da TAP está preocupada com a 
reestruturação da empresa e 
defende que a mesma - que será 
assessorada pelo Boston Consul-
ting Group (BCG) - deve apostar 
no desenvolvimento do negócio, 
e não numa "TAPzinha' low-cost'. 
"Ainda temos muito presente o 
famigerado projeto RISE, feito 
pela mesma consultora a pedi-
do do sr. Neeleman, e do qual o 
conhecimento que tivemos não 
foi por vias oficiais. Era um pro-
jeto que em nada servia os inte-
resses da TAP, mas sim interes-
ses a ela alheios, preconizando 
uma TAPzinha' low-cost ao ser-
viço de terceiros", diz a comis-
são de trabalhadores. 

A ar reuniu com a BCG no final 
da semana passada para discutir 
o projeto de reestruturação da  

companhia aérea e explica que a 
consultora garantiu que o objeti-
vo "é demonstrar a viabilidade da 
empresa", garantindo que se terá 
"a melhor TAP possível". 

No entanto, o projeto de 2016 
ainda está presente na memória 
dos trabalhadores: "Esperamos 
que a história não se repita e que, 
efetivamente, este seja um proje-
to que tenha no seu horizonte a 
viabilidade e desenvolvimento do 
negócio da TAP em todas as suas 
vertentes por forma que a empre-
sa continue a ser um garante da 
soberania, coesão e economia 
nacionais, garante do futuro de 
todos os que nela trabalham", 
dizem os trabalhadores. 

A estrutura que representa os 
trabalhadores diz não concordar 
com despedimentos e assegura 
ter deixado isso claro na reunião 
que teve com a consultora. "Se 
necessidade houver de redução 
de trabalhadores, então que se  

opte, como já tem acontecido no 
passado, por reformas antecipa-
das, pré-reformas e rescisões ami-
gáveis. No entanto, alertámos que 
uma vez que se pretende a reto-
ma da operação, então temos de 
manter todos os trabalhadores na 
esfera da empresa, pois todos serão 
necessários", defende a represen-
tante dos trabalhadores. 

A possibilidade de despedimen-
tos tem estado na ordem do dia 
Ainda ontem, o Sindicato Nacio-
nal dos Engenheiros, Engenhei-
ros Técnicos e Arquitetos (SNEET) 
alertou para o impacto "extrema-
mente negativo" que poderá ter 
um corte "indiscriminado" de tra-
balhadores contratados a termo 
na TAP, particularmente no que 
diz respeito a engenheiros em fun-
ções essenciais. 

O sindicato, que transmitiu essas 
palavras à BCG, acrescenta ain-
da acreditar que "as palavras 
reestruturação e sustentabilida-
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de têm de estar lado a lado duran-
te todo este processo, e que só 
com muito trabalho, eficiência, 
otimização de recursos e criação 
de negócio é que a TAP poderá 
superar os tempos conturbados 
que se avizinham". 

LENTIDÃO DA OPERAÇÃO Recente-
mente, o Sindicato dos Trabalha-
dores da Aviação e Aeroportos 
(SITAVA) afirmou estar "muito 
preocupado" com a "lentidão da 
recuperação da operação" da TAP. 

A preocupação foi expressada 
depois de uma reunião com a 
administração onde esteve tam-
bém presente a BCG. "Fizemos 
saber, em representação dos tra-
balhadores de terra da compa-
nhia, que estamos muito preo-
cupados, e até surpreendidos, 
com a lentidão da recuperação 
da operação, quando compara-
mos com os nossos principais 
concorrentes", avançou o sindi-
cato em comunicado. 

E, tal como a CT e o SNEET, 
também o SITAVA se mostrou 
contra despedimentos: "Saben-
do nós, com saber de experiên-
cia feito, que este é um negócio 
em que a escala é determinante 
para garantir o sucesso, afirma-
mos perentoriamente que não 
há trabalhadores em excesso. 
Poderá haver, isso sim, e tempo-
rariamente nalguns setores da 
empresa, é trabalho a menos, cir-
cunstância essa que, como se 
sabe, cabe inteiramente à admi-
nistração resolver". Página 38
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Apoiantes esperam 
que Ana Gomes 
avance esta semana 
// PÁG.  8 

Portugal. Quase 50% 
dos trabalhadores 
têm apenas 
o ensino básico 
// PÁG. 10 

1.50E11 Terça-feira, 8 setembro 2020// Ano 11 // Diário // Número 3291 // Diretor: Mário Remires // Dir. exec.: \Mor Bainho exec. alitrits José Cabrita Saraiva)/ Subdir. exec. : Marta E Reis // Dir. de arte: Francisco Alves  

Regresso às aulas 

AFASTEM 
OS ALUNOS 

1 

Especialista defende que só a redução de cStactos nas escolas a um terço pode 
evitar com segurança uma segunda onda, que pode ser tão grande como a primei': 
"Redução de contactos entre alunos só seria possível 
com o triplo de professores", diz Filinto Lima 
Contactos familiares responsáveis por quase 50% dos novos casos 
Dos 3900 detetados entre 17 e 30 de agosto, 64% tinham menos de 50 anos //PÁGS. 2-5 

HABITAÇÃO. ESTRANGEIROS CONTINUAM 
A PROCURAR CASA EM PORTUGAL 
Americanos lideram lista dos que mais querem arrendar ou comprar casa // PÁGS. 20-21 

       

BASTONÁRIO DOS ADVOGADOS 
CONTRA DELAÇÃO PREMIADA 
E RECUPERAÇAO DA EXTINTA 
ALTA AUTORIDADE CONTRA 
A CORRUPÇÃO 

Incêndios. 
Já morreram 
cinco 
bombeiros 
este ano 
// PÁG. 8 

TAR 
Reestruturação 
não deve apostar 
numa "TAPzinha 
Iow-cost" 

Pandemia. Índia 
já é o segundo 
país mais 
infetado 
do mundo 

1/ PÁG. 24 // PÁG. 12 // PÁG. 14 
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Enfermeiros dos 
Açores em greve 

AÇORES O Sindicato dos Enfer-
meiros Portugueses (SEP) anun-
ciou ontem que os profissionais 
dos Açores vão avançar com 
duas greves - uma em setem-
bro e outra em outubro. Em cau-
sa está a contagem integral do 
tempo de serviço para efeitos 
de progressão na carreira. Além 
das greves, os enfermeiros pla-
neiam manifestar-se esta sex-
ta-feira nas ilhas do Faial, Ter-
ceira e São Miguel. 
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Despedimentos coletivos 
duplicam em relação a 2019 
Empresas comunicaram 
420 processos, que afetaram 
4339 trabalhadores 

TRABALHO  As empresas comunica-
ram 420 despedimentos coletivos, 
até julho, período em que foram 
despedidas 4339 pessoas, números 
que praticamente duplicaram face 
aos registados nos primeiros sete 
meses de 2019, segundo dados di-
vulgados pela Direção-Geral do 
Emprego e das Relações do Traba-
lho (DGERT). 

De acordo com este organismo, 
em 2019 foram comunicados 185 
despedimentos coletivos que 
abrangeram 2163 trabalhadores. O 
atual nível de processos - 420 - é  

mesmo o mais elevado desde 2014, 
ano em que se registaram 430, em 
idêntico período, e está em linha 
com os 421 registados ao longo de 
todo o ano de 2016. A maioria des-
tes dossiês teve origem em micro 
e pequenas empresas que comuni-
caram, respetivamente, 190 e 170 
destes procedimentos. As de maior 
dimensão foram responsáveis por 
15. No caso do número de trabalha-
dores - 4339, ligeiramente supe-
rior ao dobro do período homólogo 
de 2019, 2163 - é, segundo a 
DGERT, necessário recuar até 
2013 para encontrar um valor mais 
elevado. 

De referir que os despedimentos 
registados até julho incluem pes-
soas afastadas no âmbito de proce-

  

dimentos iniciados em 2019, mas 
só decididos em 2020. A região de 
Lisboa e Vale do Tejo regista a maio-
ria dos casos. 

O despedimento coletivo consis-
te na cessação de contratos de tra-
balho promovida pelo empregador, 
abrangendo, pelo menos, dois ou 
cinco trabalhadores, conforme se 
trate, respetivamente, de empresa 
que empregue até 50 ou mais de 50 
trabalhadores. A adesão ao "lay-ofr 
simplificado, bem como as medidas 
tomadas para lhes suceder, impõe 
limites às empresas que delas bene-
ficiaram ou venham a beneficiar, 
impedindo-as de fazer despedi-
mentos coletivos ou por extinção 
de posto de trabalho durante um 
determinado período. • 
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PSD e CDS-PP apontam 
falta de computadores 
e transportes para a escola 
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Rui Rio visitou a Secundária D. Afonso Sanches, em Vila do Conde, e mostrou preocupação com os transportes 

Rui Rio apela 
a autarquias para 
assegurarem 
deslocações 
em segurança. 
"Fracasso 
clamoroso", diz 
líder centrista 

Ana Gaspar 
agaspar@jn.pt 

EDUCAÇÃO  Rui Rio e Fran-
cisco Rodrigues dos Santos, 
líderes do PSD e do CDS-PP, 
respetivamente, aponta-
ram ontem falhas à planifi-
cação do Governo para o ar-
ranque do ano letivo, que 
começa dia 14. O primeiro 
considerou que o planea-
mento "veio tarde". O se-
gundo classificou-o como 
um "fracasso clamoroso". 

Em visita à Escola Secun-
dária D. Afonso Sanches, em 
Vila do Conde, Rui Rio aler-
tou para o risco de contágio 
nas deslocações para as esco-
las, principalmente nos 
transportes públicos. 

"Penso que o Governo de-

  

via acionar mecanismos 
com as autarquias, para en-
contrar formas de transpor-
tar as crianças em seguran-
ça, pois nos transportes pú-
blicos normais é mais peri-
goso", disse Rio, citado pela 
agência Lusa, acrescentan-
do que "a escola pode orga-
nizar-se o melhor que sabe, 
mas depois tudo pode 'es-
tragar-se' na questão dos 
transportes". 

PROFESSORES E AUXILIARES 

O presidente do PSD vincou 
a necessidade de um "equilí-
brio nos números do pessoal 
auxiliar", mostrou preocu-
pação com "a faixa etária 
elevada do corpo docente" e 
apontou o dedo à promessa, 
ainda não cumprida, de fa-
zer chegar computadores 
aos alunos. "Vai dificultar o 
trabalho das crianças que, 
por qualquer razão, tenham 
de assistir às aulas em casa". 

Também o atraso na entre-
ga dos equipamentos digi-
tais foi uma das falhas apon-
tadas por Francisco Rodri-
gues dos Santos, à margem 
da visita à Feira de Mobiliá-

 

PRECAUÇÕES 

Cascais testa pessoal 
A Câmara de Cascais ini-
ciou ontem um conjunto 
de testes serológicos de co-
vid-19 com todo o pessoal 
docente e não docente de 
todas as escolas públicas e 
privadas do concelho. Os 
testes serão feitos num au-
tocarro - CovidBus -, cria-
do para chegar a toda a po-
pulação, incluindo as pes-
soas com mobilidade redu-
zida, que já foi utilizado 
para rastreios em 40 bair-
ros do concelho. 

Máscaras na Madeira 
Também a Região Autóno-
ma da Madeira está a testar 
cerca de 7000 professores e 
funcionários das escolas 
desde a semana passada. 
Aqui a idade mínima para o 
uso de máscara em contex-
to escolar foi antecipado 
para os seis anos. Ou seja, a 
partir do 1.° Ciclo. 

rio e Decoração, que decor-
re no Porto. "Estamos a uma 
semana do início das aulas e 
há um conjunto de respos-
tas que ainda não foram da-
das pelo Governo", criticou, 
recordando que o CDS-PP 
colocou na semana passada 
"seis perguntas" ao Gover-
no. Mas que, pelo menos, 
em quatro ainda não foi 
dada "uma única palavra". 

As questões têm a ver com 
as regras para os alunos 
"doentes de risco" (entre-
tanto já respondida) e com 
"necessidades especiais", os 
transportes e sobre a entre-
ga de computadores. 

Também ontem a Federa-
ção Nacional dos Professo-
res (Fenprof) e o sindicato 
STOP voltaram a dizer que 
as medidas não garantem 
segurança. A primeira pede 
que sejam verificado cada 
estabelecimento de ensino. 
O STOP, que emitiu um 
pré-aviso de greve para os 
primeiros dias de aulas, 
questiona o fundamento 
científico da distância de 
um metro entre cada aluno, 
na sala de aula. • Página 42
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POR 

Luisa Salgueiro 
Presidente da Câmara 
de Matosinhos 

PRAÇA DA 
LIBERDADE A "bazuca" 

do Norte 

O Mecanismo Europeu de Recu-
peração e Resiliência, a "bazuca" 
que irá ajudar-nos na resposta à 
maior crise económica de sempre, 
é uma oportunidade que a Região 
Norte tem de saber aproveitar me-
lhor do que qualquer outra região 
do país. 

Portugal não está sozinho nes-
ta crise. A Europa pode e deve de-
monstrar a sua capacidade de ar-
ticulação e de coesão, contri-
buindo para uma recuperação 
mais rápida desta crise. Este é, 
também, um momento crítico 
de afirmação das regiões no qua-
dro europeu. 

A dimensão regional da crise co-
vid implica uma "bazuca" do Nor-
te que seja capaz de resolver, defi-
nitivamente, constrangimentos 
ao desenvolvimento que se arras-
tam há décadas. 

Há muitos projetos prioritários 
que têm de ser agora concretiza-
dos. É a condição necessária para 
que a região recupere desta crise,  

mas, também, das crises anterio-
res que foram fragilizando a com-
petitividade do Norte. 

Precisamos de uma rede de 
transportes públicos moderna e 
eficiente que crie coesão na re-
gião, de consolidar a aposta na fer-
rovia, de afirmar cada vez mais o 
Aeroporto Sá Carneiro como 
"hub" de ligação da região ao 
Mundo. Precisamos de âncoras, 
como a Exponor ou o Porto de Lei-
xões, que merecem mais investi-
mento por serem as alavancas 
para um novo ciclo de internacio-

  

nalização das empresas e de cria-
ção de emprego. 

A "bazuca" é condição necessá-
ria para esta recuperação. Mas não 
é condição suficiente. É preciso 
que o Norte concretize a união das 
vozes locais em torno de uma vi-
são comum que ultrapasse os dife-
rendos que tantas vezes nos divi-
diram. 

Somos reconhecidos pela nossa 
capacidade de resiliência que, re-
petidamente na nossa história, foi 
essencial ao país. 

Os desafios que temos pela fren-

  

te são enormes. Exigem-nos me-
nos egos e mais cooperação. Exi-
gem-nos esforço, trabalho, sacri-
fícios exigem-nos solidariedade, 
inteligência e coragem. 

As autarquias estiveram na linha 
da frente na resposta à pandemia. 
Continuarão na linha da frente 
das respostas à crise social. Devem 
também estar na linha da frente 
da implementação local e regional 
do Mecanismo Europeu de Recu-
peração e Resiliência. 

Agir local, pensar regional: fazer 
do Norte, novamente, a força da 
recuperação do país. Vamos ter de 
sair desta crise reforçados. Que al-
ternativa temos? Que alternativa 
tem Portugal? 

A maior crise económica de sem-
pre não irá compadecer-se com he-
sitações. Não perdoará atrasos nas 
decisões. Vamos precisar de saber 
agir em conjunto cada vez melhor, 
de sabermos criar soluções para os 
problemas que sejam colaborativas 
e beneficiem toda a região. Unidos! 
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