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ADVOGADOS OFICIOSOS 

AUMNTO DE 0,08 C 
O PSD questionou o Governo 
sobre o aumento de 8 cênti-
mos para advogados oficio-
sos, que apelida de "afronta". 
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AMBIENTE 

Base do Alfeite tem 158 locais 

Amianto está 
presente em 
3758 locais 
4  Em todo °País hál680 edi-

fícios com necessidade de in-
tervenção para a remoção de 
amianto, num total de 3758 
locais. A lista foi publicada 
pela Direção-Geral do Tesou-
ro e Finanças. Educação 
(489), Defesa (213), Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 
161), Administração Interna 
146) e Saúde (119) são os mi-
nistérios com mais edifícios 
com amianto. Os locais a ne-
cessitar de intervenção estão 
divididos em três prioridades: 
1038 em prioridade 1 (mais 
grave), 193 em 2 e 2527 em 3. 
A Base Naval do Alfeite (Al-
mada) é o espaço com mais 
ocorrências: 158. Segue-se a 
Base Aérea 11 (Beja), com 85. 
Na Saúde, é o Hospital D. Es-
tefânia (Lisboa) que mais 
preocupa (13); na Educação, é 
a EB2 Rio Tinto, Gondomar 
(9), e na Administração Inter-
na, a UEP/PSP, em Belas 
(Sintra) tem16. No Superior, o 
Campus de Gambelas (Uni-
versidade do Algarve) tem 38 
locais. • E.N. 
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Doentes deixaram de receber os medicamentos nos hospitais 

DISTRIBUIÇÃO 

Remédios abrem 
guerra na Saúde 
PROJETO O  Ministério exclui médicos e farmacêuticos de grupo 
de trabalho SOLUÇÃO O  Mudança incide nos doentes de maior risco 
VANESSA FIDALGO 

A
s Ordens dos Médicos e 
dos Farmacêuticos estão 
indignados com a criação, 

pelo Ministério da Saúde, de um 
Grupo de Trabalho para a Dis-
pensa de Proximidade de Me-
dicamentos que deixa de fora 
as duas classes profissionais. 

"É estranho, é de uma des-
consideração total para com as 
ordens profissionais, diria que 
se calhar até é uma ilegalidade. 
Não me lembro disto na história 
da democracia portuguesa. A 

SOLUÇÃO CRIADA NA 
PANDEMIA PODERÁ VIR 
A SER DEFINITIVA 
responsabilidade de tratar dos 
doentes ainda não é dos políti-
cos. Mas este ministério insiste 
em pôr os profissionais de saúde 
de lado", afirmou Miguel Gui-
marães, Bastonário da Ordem 
dos Médicos. 

Em causa está a distribuição 
dos medicamentos de dispensa 
hospitalar para tratar doenças 
crónicas, autoimunes e oncoló-
gicas, que durante o período da 
pandemia foram entregues pe-
las farmácias de proximidade  

ou em casa dos doentes. A me-
dida poderá passar a ser defini-
tiva e, para isso, o Ministério da 
Saúde constituiu um grupo de 
trabalho liderado pelo Infarmed 
para estudar soluções. "Mas fo-
mos nós, médicos e farmacêuti-
cos e associações de doentes 
que, num acordo com o Infar-

  

med, criámos esta solução du-
rante a pandemia para evitar 
que doentes de risco fossem ao 
hospital e para que não lhes fal-
tasse medicação", afirmou Mi-
guel Guimarães, que avisou que 
as Ordens vão "exigir partici-
par" no processo que tinham 
iniciado. • 
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CERVEJARIA GALIZA, PORTO 

PCP CRITICA GOVERNO 
O PCP acusa o Governo de ser 
"conivente" com os donos da 
Cervejaria Ga1i7a, no Porto, fe-
chada após falhar acordo com 
gestor de insolvência. 
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FUNÇÃO PÚBLICA 

Ministra nega 
congelamento 
a  A ministra da Moderniza-
ção do Estado garantiu no 
Parlamento que o Governo 
não vai congelar carreiras na 
Administração Pública, face 
à crise causada pela Covid-
-19. "Nós não vamos conge-
lar carreiras e não é o cami-
nho da austeridade aquele 
que vamos seguir", disse 
Alexandra Leitão, na audi-
ção na comissão de Admi-
nistração Pública. • 

Ministra Alexandra Leitão 
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CORREIO 
DA SAÚDE 
Miguel 
Guimarães 

BASTON RIO DA ORDEM DOS MEDICOS 

Educação sem 
professores 

magine que o futuro 
das escolas é pensa-

 

do sem professores. 
Que se avança para um de-
bate sobre as necessidades 
urbanísticas de uma cidade 
mantendo de fora arquite-
tos e engenheiros. Ou que 
se reformula a estratégia de 
combate a incêndios sem 
envolver os bombeiros e a 
proteção civil. Estamos pe-
rante verdadeiros oximo-
ros, que o senso comum 
consegue detetar e que nos 
indignam a todos. Ou qua-
se... aparentemente para o 
Ministério da Saúde é nor-
mal criar um Grupo de Tra-
balho para a Dispensa de 
Proximidade de Medica-
mentos deixando de fora as 
duas profissões com mais 

ESTAMOS PERANTE 
VERDADEIROS 

OXIMOROS, QUE NOS 
INDIGNAM A TODOS 

conhecimento e proximi-

 

dade com os doentes: mé-

 

dicos e farmacêuticos. 
Esta situação é inaceitá-

vel, ofensiva e pouco trans-
parente. Que interesses 
serve o pensamento sobre 
dispensa de medicamentos 
sem envolver a Ordem dos 
Médicos e a Ordem dos Far-
macêuticos? Quem garante 
a segurança dos doentes? 
São mais as questões do que 
as respostas que o despacho 
suscita, ainda mais depois 
de longos meses de pande-
mia com um esforço hercú-
leo destes dois grupos pro-
fissionais para que nada fal-
tasse aos nossos doentes, 
nomeadamente com uma 
operação conhecida como 
Luz-Verde e que permitiu 
precisamente trazer a me-
dicação que era dispensada 
nos hospitais para as far-
mácias comunitárias. • 

1 
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APOIOS SOCIAIS 

Juntas médicas 
retomadas 
e  O Governo garantiu ontem 
que 57 juntas médicas retoma-
ram a atividade e admitiu um 
"impacto de atraso" na emissão 
de atestados para pessoas com 
deficiência e incapacidade que 
"ninguém poderia ter evitado". 
Apoios como a Prestação Social 
para a Inclusão estão entre os 
que sofreram atrasos. • 
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Matos Femandes diz que, em 2016, a lista de edifícios com amianto não tinha informações 

   

  

DREANI.S11ME 

   

y 

RITA PEREIRA CARVALHO 
rita.carvallw@ionline.pt  

A retirada de materiais que con-
têm amianto já custou 16 milhões 
de euros e a lista de edifícios 
públicos ainda nem vai a meio. 
Os número foram avançados 
esta quarta-feira por João Pedro 
Matos Fernandes, ministro do 
Ambiente e da Ação Climática, 
que referiu que entre 2017 e 
2018 foram retirados materiais 
com amianto de 296 edifícios. 

Segundo a lista atualizada em 
julho do ano paçsado, falta remo-
ver os fibrocimentos em 3868 
edifícios. O responsável pela 
pasta do Ambiente avançou ain-

  

da que cerca de 84% do total 
de edifícios que aguardam inter-
venção pertencem ao Estado, 
nomeadamente ao Ministério 
da Educação, ao Ministério da 
Defesa Nacional e ao Ministé-
rio da Justiça. 

Depois da intervenção do PSD, 
João Pedro Matos Fernandes 
fez questão de sublinhar que, 
quando assumiu a pasta, em 
2016, foi confrontado "apenas 
com uma lista de edifícios sem 
qualquer tipo de informação". 
"O anterior Governo limitou-se 
a elaborar uma lista de edifí-
cios com uma avaliação presun-
tiva da presença de fibrocimen-
to. Não havia um plano de inter-

  

venção, não havia objetivos 
definidos, não estava identifi-
cada uma entidade coordena-
dora, faltava uma hierarquiza-
ção das intervenções", acres-
centou o ministro. 

ONDE VAI SER DEPOSITADO O 
AMIANTO Mais uma vez, as per-
guntas dos deputados foca-
ram-se no transporte e deposi-
ção dos materiais que contêm 
amianto, uma vez que têm sido 
denunciados casos em que estes 
materiais são colocados em 
aterros sem condições para 
receber amianto. 

No entanto, João Pedro Matos 
Fernandes fez saber que "não  

existe obrigatoriedade de depo-
sição de resíduos com amian-
to em aterros para resíduos 
perigosos, sendo permitida em 
aterros de resíduos não perigo-
sos, excluindo-se os aterros para 
resíduos urbanos, mas desde 
que cumpridos certos precei-
tos técnicos". 

Desde 2017, referiu o minis-
tro, a Inspeção-Geral da Agri-
cultura, do Mar, do Ambiente 
e do Ordenamento do Territó-
rio identificou "inconformida-
des passíveis de procedimento 
contraordenacional em duas 
situações", não tendo, no entan-

 

"Não existe 
obrigatoriedade" de 

depositar amianto 
em aterros de 

resíduos perigosos 

Quercus alerta 
para falta 

de materiais 
de proteção para 

trabalhadores 

to, sido indicado quantas ins-
peções foram feitas. 

EFEITOS DA PANDEMIA NA REMO-
ÇÃO DE AMIANTO Depois das 

palavras de João Pedro Matos 
Fernandes no Parlamento, a 
SOS Amianto, um grupo cria-
do pela associação ambienta-
lista Quercus, denunciou as difi-
culdades que podem surgir na 
remoção de materiais com 
amianto, tendo em conta o con-
texto da pandemia. Em comu-
nicado, a SOS Amianto expli-
cou que fez um levantamento 
a nível nacional e concluiu que 
"o fornecimento de máscaras 
de proteção adaptadas para fil-
tros rosca do tipo P3 e fatos 
tyvec tipo 5/6, imprescindíveis 
para a remoção deste tipo de 
materiais, estão a escassear no 
mercado nacional". 

A Quercus tem recebido tam-
bém várias denúncias de traba-
lhadores que dizem usar os mes-
mos fatos e máscaras de prote-
ção vários dias seguidos, 
colocando "em risco a saúde e 
segurança dos trabalhadores 
dado que as fibras de amianto 
ficam 'agarradas' aos fatos, numa 
das operações que requer mais 
rigor nos procedimentos de pro-
teção contra a inalação destas 
fibras carcinogénicas". 

Amianto. Estado gastou 16 
milhões com 296 edifícios 
mas ainda faltam 3868 

Cerca de 84% dos edifícios que ainda têm materiais com amianto 
pertencem aos ministérios da Educação, da Justiça e da Defesa. 
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Marcelo, Costa 
• e Ferro não colocaram 

perguntas na última 
reunião com os peritos 

Especialistas alertaram para aumento de contágios em idosos. 
Lisboa regista 102 surtos e o Norte 21 Escócia, Bélgica e 

Finlândia excluem Portugal dos corredores turísticos 
PÁGS. 4-6 

MORREU JOÃO ARAÚJO, 
O ADVOGADO QUE 
SE SURPREENDIA POR 
AINDA ESTAR VIVO 

Lutava há anos contra 
um cancro, mas se havia coisa 
com que não se preocupava 
era com o fim, desde 
que este chegasse 
com copos e cigarros 
Defendeu Sócrates 
até poder 
// PÁGS. 16-21 

Centeno. 
IL avança com 
providência 
cautelar para 
travar nomeação 

PÁG. 8 

Fecho da 
Cervejaria Galiza. 
PCP acusa 
Governo de ser 
"conivente" 
// PÁG. 9 

Amianto. 
Estado gastou 
16 milhões com 
296 edifícios 
mas faltam 3868 
// PAG. 10 

Mexicanos 
querem fechar 
fronteiras aos 
EUA por causa 
da covid-19 
// PAG. 14 

Tivoli. Xutos 
& Pontapés 
regressam 
hoje aos palcos 
em Lisboa 
//PAG 26 

Página 9



A10

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 4,52 x 28,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87460886 09-07-2020

Turismo 

Perdas no setor 
podem ser 

superiores a 50% 
PERDAS 
As perdas para o setor 
turístico devido à 
pandemia de covid-19 
podem ser superiores 
a 50%. As contas são 
da secretária de Estado 
do Turismo, Rita Marques, 
que aproveitou ainda 
para acrescentar que 
tem esperança que, 
no próximo ano, o setor 
possa recuperar. 
'Tínhamos há algumas 
semanas a estimativa 
de que poderíamos 
perder algo como 50%. 
Evidentemente que esta 
avaliação é uma avaliação 
sempre dinâmica e, tendo 
em conta os últimos 
desenvolvimentos, 
podemos inclusivamente 
esperar um pouco mais 
de perdas". 

MEDIDAS 
Em relação às medidas 
que estão a ser tomadas 
pela administração central, 
destaca iniciativas como 
"preservar o emprego 
e garantir que as empresas 
possam sobreviver 
durante este ano 
extraordinariamente difícil". 
No entanto, lembra que 
se as rotas aéreas forem 
recuperadas, o país tem 
"uma forte probabilidade" 
de recuperar "mais rápido" 
a atividade turística. 

RESTRIÇÕES 
Quanto à decisão 
de deixar Portugal fora 
da lista de destinos 
seguros para viajar, 
anunciada pelo Governo 
do Reino Unido, 
a governante garantiu 
não ter existido "qualquer 
alteração da planificação 
dos operadores aéreos". 
E disse que "à data 
de ontem, não tivemos 
qualquer alteração 
da planificação dos 
operadores aéreos no que 
toca aos compromissos 
que tinham firmado 
connosco. Portanto, 
continuamos a contar 
que teremos, até ao final 
de setembro, dois mil 
voos do Reino Unido". 

Página 10



A11

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 18,67 x 28,89 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87460867 09-07-2020

"..k!. • VV. 

4 

4IP 

DANIELA SOARES FERREIRA 
daniela.ferreira@ionline.pt  

A Segurança Social pagou, até ao 
momento, 992 milhões de euros 
em apoios excecionais. Os dados 
foram divulgados pela ministra 
do Trabalho, Solidariedade e Segu-
rança Social, Ana Mendes Godi-
nho, durante uma comissão par-
lamentar. "No total das medidas 
que temos em curso, temos até 
ao momento 992 milhões de euros 
pagos, abrangendo 1,3 milhões 
de pessoas e 108 mil empresas", 
avançou a governante. 

Este valor abrange não só o 
layoff simplificado, mas também 
outras medidas de ajuda a famí-
lias e empresas como o apoio às 
famílias por causa do fecho das  

escolas, apoio aos sócios-geren-
tes, baixas por isolamento e doen-
ça ou primeiros apoios aos tra-
balhadores informais. 

Em relação ao desemprego, a 
ministra diz que este é um assa  In-
to que está a ser acompanhado. 
"Temos estado a acompanhar 
com atenção os números do 
desemprego. Temos em junho 
uma desaceleração do cresci-
mento do desemprego mas, cla-
ramente, é uma das preocupa-
ções que temos em cima da 
mesa", disse. 

Ana Mendes Godinho infor-
mou ainda que mais de 870 mil 
trabalhadores estão atualmen-
te abrangidos pelo layoff simpli-
ficado. A ministra diz que o núme-
ro significa que 25% da popula-

  

ção ativa no setor privado está, 
neste momento, enquadrada nes-
te mecanismo extraordinário. 

No que diz respeito ao com-
plemento de estabilização que 
vai ser pago ainda este mês aos 
trabalhadores que estão em 
layoff, Ana Mendes Godinho 
garantiu que vai chegar a 470 
mil pessoas. "O complemento 
de estabilização, previsto no Pro-
grama de Estabilização Econó-
mica e Social (PEES), a quem 
esteve em layoff será pago no 
final de julho e a previsão é de 
chegar a cerca de 470 mil tra-
balhadores", avançou. 

Recorde-se que esta medida é 
dirigida a quem está abrangido 
pelo layoff simplificado ou pelo 
layoff normal. Esses trabalha-

 

BRUNO GONÇALVES 

dores têm direito a receber o 
complemento, que vai variar 
entre os 100 e os 351 euros a 
quem tem salários entre 635 e 
1270 euros. 

TELETRABALHO NA FUNÇÃO 
PÚBLICA Quem também esteve 
a ser ouvida em comissão par-
lamentar foi a ministra da Moder-
nização do Estado e da Admi-
nistração Pública, que avançou 
que neste momento ainda se 
encontram cerca de 15 mil tra-
balhadores da administração 
pública em teletrabalho, haven-
do ainda alguns em teletraba-
lho parcial. 

Alexandra Leitão estimou que 
sejam necessários perto de cin-
co milhões de euros para a por-
tabilidade dos postos de traba-
lho da administração pública 
para permitir o teletrabalho. 

A ministra garantiu ainda que 
o Governo está a reunir com os 
sindicatos para tentar perceber 
quais os problemas que se cola 
cam ao teletrabalho. Será depois 
elaborado um estudo. 

Questionada pelo PSD sobre as 
filas de espera à porta dos servi-
ços públicos, Alexandra Leitão 
garantiu que "quem faz atendi-
mento ao público não está em tele-
trabalho" e que as filas acontecem 
porque as peca as  com marcação 
chegam antes da hora marcada. 

Ana Mendes Godinho garante que Governo está atento aos problemas do desemprego 

Segurança Social. 
Já foram pagos 992 milhões 
em apoios excecionais 

Medida abrange 1,3 milhões de pessoas e 108 mil empresas. 
Administração pública tem 15 mil trabalhadores em teletrabalho. 
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Governo abre inscrições na ADSE 

O Governo abriu ontem um período extraordinário de 
inscrições na ADSE para os novos trabalhadores públi-
cos, no âmbito do Programa de Regularização Extraor-
dinária dos Vínculos Precários na Administração 
Pública (PREVPAP). D. R. 
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Governo está a criar 
"bomba atómica" 

PORTUGAL O líder do CDS-PP 
acusou o Executivo PS de criar 
"uma bomba atómica no turis-
mo" ao mostrar "falta de diplo-
macia" e por permitir "sinais 
contraditórios". E dá como exem-
plo a Festa do Avante!. "Os jovens 
não se podem encontrar em 
grandes aglomerados para beber 
uma cerveja. Parece-me bem. 
Mas a Festa do Avante! pode rea-
lizar-se e continua a propagan-
da para um festival político", 
acusou. 
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Aberto período 
de inscrições 
para novos 
funcionários 

ADSE  o Governo abriu, on-
tem, um período extraor-
dinário de inscrições na 
ADSE para os novos traba-
lhadores públicos, no âm-
bito do programa de regu-
larização extraordinária 
dos vínculos precários da 
Administração Pública 
(PREVPAP). O anúncio foi 
feito pela ministra da Mo-
dernização do Estado, Ale-
xandra Leitão, numa audi-
ção na comissão de Admi-
nistração Pública, Descen-
tralização e Poder Local. 
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RINCÃO PÚBLICA 
CARREIRAS NÃO 
SÃO CONGELADAS 

A ministra da Moderniza-
ção do Estado, Alexandra 
Leitão, garantiu esta quar-
ta-feira que o Governo não 
vai congelar carreiras na 
Administração Pública, 
face à crise causada pela 
pandemia de covid-19, e 
que a revisão das carreiras 
"não é tabu". ■ 
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A COR DO 
DINHEIRO 

Alguém sabe para que serve a DGS? 
CAMILO LOURENÇO 

Analista de economia 
camilolourenco@gmail.com 

Um dos piores problemas com que Portu-
gal se confronta no combate à pandemia é 
a incoerência da comunicação. Se percor-
rermos os últimos seis meses, damo-nos 
conta das declarações mais incríveis... des-
mentidas meses mais tarde. Muitas vezes 
pelas mesmas pessoas. E o pior é que a in-
coerência do discurso não é exclusiva da 
dra. Graça Freitas: desde o primeiro-mi-
nistro, passando pela ministra da Saúde e 
pelo Presidente da República, já todos dis-
seram uma coisa... e o seu contrário. Já se 
disse que era muito improvável °vírus che-
gar a Portugal; já se disse que o vírus não  

tinha grande perigosidadedá se disse que 
a máscara não protegia (dava "uma falsa 
sensação de insegurança"); já se disse que 
não se devia deixar de visitar Familiares em 
lares... 

A última teoria, saída ontem da boca do 
Presidente, é que a transmissão do vírus não 
se faz nos transportes públicos. Note-se que 
não foi a DGS a dizê-lo. Nem a ministra da 
Saúde. A propósito, Marta Temido chegou 
a desdizer há uma semana o que havia dito 
uma semana antes: a tal certeza de que não 
havia transmissão do vírus em transportes 
públicos apinhados. Para dar uma alfineta-

  

da a Fernando Medina? Não sabemos... 
Certo é que ontem Marcelo Rebelo de 

Sousa, que gosta de falar de tudo e mais al-
guma coisa, voltou ao assunto depois da reu-
nião com o Infarmed. Devia ser o Presiden-
te a falar destas coisas... ou a DGS? Em 
quem, e em quê, devem os portugueses con-
fiar... sejá ouviram tanta coisa e o seu opos-
to em tão pouco tempo? Pelo andar da car-
ruagem, até podemos perguntar quanto 
tempo mais aguentará esta última tese: uma 
semana? Um mês? 

Moral da história: não há credibilidade 
(do Estado) que aguente tantaverborreia.ffi 
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4! • 

CAMILO 
LOURENÇO 

"A última teoria, 
saída ontem da boca 
do Presidente, é que 

a transmissão do 
vírus não se faz nos 

transportes 
públicos." 
PÁGINA 28 
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Manuel de Almeida/Lusa 

DAVID SANTIAGO 

dsantiago@negocios.pt 

A
décima reunião no In-

 

  farmed foi também a úl-

 

tima neste formato ma-
cro, de análise nacional da pan-
demia, segundo adiantou o Pre-
sidente da República, em con-
ferência de imprensa. Esta de-
cisão do Governo, que mereceu 
concordância de Marcelo Ra-
belo de Sousa, surge depois das 
críticas partidárias à forma 
corno se desenrolaram estes úl-
timos encontros quinzenais, so-
bretudo o último. 

O mais duro foi mesmo o lí-
der da oposição e presidente do 
PSD, Rui Rio, para quem estas 
reuniões começavam a ter 
"pouca utilidade".Ajustificação 
foi apresentada pelo Presiden-
te quando assumiu que, com 
base numa análise país a país, se  

verificou que se deve passar por 
"intervir de forma localizada". 

"Do plano macro passou-se 
ao micro, e do micro terá de se 
passar, por vezes, ao muito mi-
em", afirmou o Presidente, dan-
do como exemplo a região de 
Lisboa, que exige medidas es-
pecíficas face ao resto do país: 
"Têm de ser mais medidas de 
pormenor, mais específicas." 

Todavia, e apesar da aproxi-
mação de Marcelo e do primei-
ro-ministro, António Costa, à 
posição de Rio, Marcelo não 
deixou de elogiar a iniciativa do 

0,8 
TAXA DE CONTÁGIO 
O Presidente da 
República revelou que 
o famoso Rt, ou taxa 
de contágio, está nos 
0,8 a nível nacional. 

Governo, de quem partiu a ideia 
destes encontros entre políticos 
e especialistas em saúde. 

"E possível dizer, desde já, 
como foi muito importante este 
conjunto de sessões epidemio-
lógicas. Permitiu contacto aber-
to entre especialistas e deciso-
res políticos", sustentou dizen-
do que foi um "modelo que 
cumpriu a sua missão" e que as-
segurou "transparência total" 
na análise e gestão do processo. 
Concluindo que "valeu a pena 
fazer este exercício", Marcelo 
rematou dizendo ser este o mo-
mento de o "reajustar às novas 
circunstâncias ". 

Mas se Marcelo e Costa pa-
recem ter aproximado posições 
a Rui Rio, PCP, CDS, Iniciati-
va liberal e Chega elogiaram o 
papel destes encontros e tece-
ram duras críticas ao que con-
sideram ter sido uma cedência 
ao presidente social -democra-
ta. Já o Bloco de Esquerda des-
tacou o papel das reuniões man-
tidas nos últimos meses. ■ 

Comboios 
não são causa 
de contágio 
em Lisboa 

A coabitação e, em menor 
grau, a convivência social são 
os dois fatores que justificam 
oaumento de novos casos de 
covid-19 na região de Lisboa e 
Vale do Tejo (LVT), explicou 
Marcelo Rebelo de Sousa as-
segurando que a utilização de 
transportes públicos, designa-
damente de transportes ferro-
viários (comboios), terá quan-
do muito impacto reduzido. 

A garantia foi dada pelo 
Presidente da República no fi-
nal da décima reunião, e últi-
ma neste formato, segundo 
anunciou o próprio Marcelo, 
no Infarmed entre os repre-
sentantes dos órgãos de sobe-
rania e especialistas em saúde 
pública. 

Marcelo referiu um estu-
do, que foi tratado durante o 
encontro, que "parece de-
monstrar que não há ligação 
entre o transporte ferroviário 
e o surto pandémico". Este es-
tudo aponta a coabitação 
como "o fator mais importan-
te em termos de explicação 
causal dos surtos surgidos, 
logo seguida da convivência 
social, que tem vindo a ganhar 
importância", advertiu, acres-
centando que não está aí o fa-
tor causal determinante da 
propagação". 

O Presidente acabou assim 
por respaldar a posição do mi-
nistro das In fi-aestruturas, Pe-
dro Nuno Santos, que tem 
dado garantias de que a lota-
ção dos comboios na região de 
Lisboa está abaixo de 50% da 
respetiva capacidade. ■ in 

66 
Parece demonstrar 
que não há ligações 
entre o transporte 
ferroviário e o surto 
pandémico. 
MARCELO REBELO DE SOUSA 

Presidente da República 

- rire 

4 

Graça Freitas Freitas apelou a que se 

evitem ajuntamentos nos 

festejos de futebol. 

DGS admite 
utilização 
de máscaras 
ao ar livre 

A diretora-geral de Saúde, 
Graça Freitas, admitiu ontem 
expanda• o uso de máscara em 
espaços ao ar livre, desde que 
para isso exista evidência cien-
tífica. 

"Não recusamos nenhuma 
hipótese (...). Se houver evi-
dência de que temos de reco-
mendar a expansão do uso de 
máscara, não ternos qualquer 
problema em fazê-lo", afirmou 
Graça Freitas, respondendo a 
questões colocadas sobre a 
transmissão aérea da covid-19, 
uma hipótese que a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
está a avaliar e que a autorida-
de de saúde também não ex-
clui. "Pica sempre em aberto", 
acrescentou. 

Surto no Hospital 
de São José em Lisboa 
A diretora-geral da Saúde con-
firmou ainda que foi detetado 
um surto de covid-19 no Hos-
pital de São José, em Lisboa. 
"Sabemos já que foram retira-
dos os doentes das áreas con-
sideradas afetadas e todos os 
profissionais de saúde e doen-
tes envolvidos vão fazer testes, 
mas neste momento ainda é 
precoce dizer o número de ca-
sos", afirmou. 

Graça Freitas referiu que, 
além dos testes, os serviços do 
hospital se estão a "organizar 
para separar as pessoas que já 
foram detetadas como positi-
vas e, provavelmente, os seus 
contactos também". ■  SP/LUSA 

Na última reunião no Infarmed, Marcelo disse que os comboios não são a causa de contágio em Lisboa. 

COV I D-19 

Costa e Marcelo põem fim 
às reuniões no Infarmed 
Depois de o líder do PSD ter criticado as reuniões entre especialistas 
e políticos, Marcelo anunciou o fim das reuniões na sede do Infarmed. 
PCP, CDS, Iniciativa Liberal e Chega elogiaram os encontros. 
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CORONAVÍRUS

Marcelo quis acabar 
com reuniões no 
Infarmed para 
descolar de Costa
Partidos apanhados de surpresa lamentaram a decisão — com 
excepção do PSD — já que cam sem poder scalizar gestão  
da crise até Setembro. BE diz que modelo pode ser outro

Leonete Botelho, Maria 
Lopes, Marta Moitinho 
Oliveira e Maria João Lopes

D
e surpresa, como gosta de 

fazer, Marcelo Rebelo de 

Sousa anunciou o m dos 

encontros quinzenais no 

Infarmed, que desde o início 

da pandemia juntaram polí-

ticos, sindicatos, patrões, conselhei-

ros de Estado e especialistas em saúde 

pública para discutir estatísticas e a 

situação epidemiológica em Portugal. 

Só o primeiro-ministro sabia da deci-

são que o Presidente anunciou no 

nal desta décima reunião. 

A ideia de acabar com estes encon-

tros foi do próprio chefe de Estado, 

por considerar que o modelo propos-

to pelo Governo estava desgastado, 

como justi cou, mas também para se 

libertar de um formato que de alguma 

forma o condicionava, já que era ele 

quem falava à comunicação social no 

nal dos encontros, cando colado 

tanto ao conteúdo como às decisões 

tomadas com base naquela informa-

ção técnica. Assim, despe esse fato de 

porta-voz do Governo que já não lhe 

era confortável. 

No nal desta última reunião técni-

ca, o Presidente justi cou a decisão 

com “o m de um ciclo” no qual foi 

muito importante “a informação 

macro”, defendendo que agora se há-

de pensar num modelo diferente de 

abordagem “micro” da situação. Mas 

o PÚBLICO sabe que Marcelo já vinha 

sentindo algum desgaste no formato 

Infarmed, ora porque algumas vezes 

os estudos contrariavam as evidên-

cias dos números, ora porque as 

exposições dos especialistas deixa-

ram de responder a questões de cariz 

mais social do que técnico. 

Pior: mais tarde ou mais cedo, com 

o evoluir da pandemia, vão começar-

se a sentir os custos políticos e Marce-

lo, em m de mandato e provavel-

mente a meses de uma campanha 

eleitoral, não quer pagar uma factura 

alheia. Assim, ca liberto para conti-

nuar a ouvir quem entender no Palá-

cio de Belém e promover as iniciativas 

que considerar mais indicadas em 

cada momento. 

Quando explicou o m dos encon-

tros do Infarmed, o Presidente a r-

mou as virtudes do modelo “único no 

mundo”. Mas apontou três razões 

para lhe pôr m: os estudos epide-

miológicos e serológicos em curso a 

nível nacional, a “convicção da esta-

bilidade e durabilidade da situação” 

e a necessidade da intervenção passar 

do “plano macro”, nacional e regio-

nal, para o “plano micro: concelhos, 

freguesias, bairros, ruas”, tendo em 

conta as especi cidades do terreno. 

Marcelo referiu-se em concreto a 

um dos estudos citados na reunião, 

feito nos distritos do Porto e de Lis-

boa, que avança que os cidadãos não 

nacionais de países africanos, latino-

americanos e asiáticos parecem ter 

uma propensão superior à média 

para contrair o vírus (três vezes supe-

rior no distrito de Lisboa e 12 vezes no 

do Porto). Apesar de isto estar a ser 

investigado no sentido de se dar espe-

cial atenção a estas pessoas, a ideia 

com que cou um dos participantes 

foi a de que se está perante pessoas 

cujas condições socioeconómicas são 

muito mais vulneráveis, trabalhado-

res imigrantes, por exemplo, que têm 

mesmo de ir trabalhar para garantir 

rendimento e trabalho. 

“É sensato encerrar esta fase, o 

tempo mostrou que este modelo tem 

de ser ajustado a outras realidades”, 

resumiu aos jornalistas, ao mesmo 

tempo que surpreendia a maioria dos 

participantes. A decisão tinha sido 

acordada com o primeiro-ministro, 

mas não foi sequer anunciada no 

decorrer da reunião: os representan-

tes dos partidos perceberam que algo 

de diferente se passava porque o 

encontro não teve a habitual inter-

venção nal do Presidente e do pri-

meiro-ministro, mas só no nal per-

ceberam o motivo. 

Partidos às escuras 
Além de considerarem que a situação 

revela uma falta de respeito institu-

cional, os partidos entendem que o 

m destes encontros signi ca que, 

durante  Verão, cam também sem 

instrumentos para questionar direc-

tamente a acção do Governo no com-

bate à pandemia. Por um lado, não 

recebem a informação técnica sobre 

a evolução da doença, por outro não 

têm forma de questionar o primeiro-

ministro presencialmente no Parla-

mento: daqui até nal de Setembro, 

António Costa só irá à Assembleia no 

dia 22 de Julho para o debate do esta-

do da nação. É certo que podem  

enviar perguntas ao Governo mas 

este tem um mês para responder por 

escrito. Serão pelo menos dois meses 

no escuro e sem confrontações. 

Nem mesmo a opção deixada em 

aberto pelo Presidente de que poderá 

haver reuniões noutros moldes sos-

segou os partidos — só o PSD não fez 

comentários. Tinha sido, aliás, Rui 

Rio o único a admitir a “pouca utili-

dade” destes momentos Infarmed. 

Já ao nal da tarde, durante uma 

visita à Amadora, António Costa 

garantiu que os partidos terão infor-

mação sempre que o solicitarem e 

lembrou que até os consultou antes 

de tomar as primeiras medidas de 

fecho de escolas e de imposição do 

estado de emergência e para elaborar 

o plano de estabilização. Admitiu que 

possa haver nova reunião no nal do 

mês, “se e quando” houver dados 
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F
oi uma reunião cheia de notí-

cias, números e estudos a que 

ontem se realizou em Lisboa, 

no Infarmed, 128 dias depois 

do primeiro caso de covid-19 

se registar em Portugal. Os 

valores da taxa de transmissão da 

doença — o chamado R — foram des-

ados pelos actores políticos, no 

nal do encontro, região a região, o 

que não aconteceu antes.   

“O indicador de contágio na região 

Norte está hoje em 1,09; na região 

Centro em 1,08; em Lisboa e Vale do 

Tejo em 0,97; no Alentejo em 0,86; 

no Algarve em 0,77”, informou o 

socialista José Luís Carneiro.   

“Temos agora 48 surtos, quando 

há duas semanas eram 12; a percen-

tagem de pessoas com infecção que 

não sabemos como se infectaram é 

de 18% na região de Lisboa e de 26 e 

27% na região Centro e Norte; e hou-

ve um aumento do número de inter-

namentos e de mortalidade na região 

de Lisboa e Vale do Tejo”, acrescen-

tou Ricardo Baptista Leite, do PSD. 

 Dados citados por Marcelo Rebelo 

de Sousa indicam que o tempo 

mediano de internamento está hoje 

entre os 10/11 dias no caso do inter-

namento geral e 17/19 nos cuidados 

intensivos. “Para um cenário que se 

pode considerar pessimista, de 338 

casos novos, haveria 39 internados 

novos e um total de 607 no interna-

mento geral e 91 nos cuidados inten-

sivos, bem dentro da capacidade 

global do Serviço Nacional de Saú-

de”, congratulou-se o Presidente. 

Marcelo anunciou ainda que os 

resultados do primeiro estudo sero-

lógico, sobre a eventual capacidade 

de imunização dos portugueses, 

estará pronto no nal de Julho, a que 

se seguirá outro estudo a cinco 

meses e sucessivos de três em três 

meses. E disse, sobre Lisboa, que 

houve um “aprofundamento da 

comparação socioeconómica entre 

as várias regiões” que demonstrou 

que “o panorama no distrito do Por-

to e de Lisboa é distinto”. Acrescen-

Encontro com peritos foi rico em notícias e 
números. Calamidade continua parcialmente

tões sobre o tema. Só o deputado 

André Ventura fez perguntas. A per-

cepção de um dos presentes foi mes-

mo a de que, após um certo descon-

tentamento com apresentações 

anteriores, terá havido uma preocu-

pação maior em relacionar os dados 

cientí cos com as decisões políticas. 

Ainda antes de os participantes saí-

rem do Infarmed, já Catarina Martins 

dava conta no Twitter de mudanças 

na reunião com “mais indicadores 

para análise”. 

Já depois do encontro no Infar-

med, na conferência de imprensa 

sobre os números do dia, as autori-

dades de saúde anunciaram que 

Portugal registou, no dia anterior, 

mais duas mortes (mais 0,1%) e 443 

casos de infecção pelo novo corona-

vírus, o que representou um aumen-

to de 0,99% em relação a terça-feira. 

É o maior aumento diário registado 

nos últimos dez dias, quando se con-

rmaram 457 novos casos a 28 de 

Junho. Dos novos casos, 327 (74%) 

foram identi cados na região de Lis-

boa e Vale do Tejo. A região Norte 

registou mais 77 casos relativamente 

ao dia anterior, quando na segunda-

feira o aumento diário foi de 18 infec-

ções. Foi também o maior aumento 

no número de casos diários na região 

desde o dia 10 de Maio, quando 

foram registados 98 novos casos. 

A secretária de Estado da Saúde,  

Jamila Madeira, anunciou que foi 

criado um grupo de trabalho, lidera-

do pelo Infarmed, que “vai apresen-

tar uma proposta a respeito de uma 

eventual transferência de determi-

nados medicamentos com prova de 

e cácia e segurança e já com genéri-

cos comercializados para potencial 

alteração da dispensa em farmácia 

hospitalar e comunitária e produzir 

resultados em 60 dias”. 

O dia não terminou sem que Antó-

nio Costa, em Sintra, zesse outro 

anúncio: vai manter-se o estado de 

calamidade para as 19 freguesias que 

desde o dia 1 de Julho estão neste 

estado de excepção. com M.L., M.
M.O. e M.J.L.

Sónia Sapage

novos, nomeadamente quando esti-

verem prontos dois estudos que estão 

a decorrer sobre o nível de imuniza-

ção da população e das cadeias de 

transmissão em Lisboa. Mas vincou 

que os encontros no Infarmed só 

faziam sentido quando era preciso 

conhecer informação técnica para 

tomar decisões “grandes” — e com o 

país estabilizado não se prevê que 

seja preciso tomá-las em breve. 

O CDS lamentou o “ m das reu-

niões numa altura em que a crise de 

saúde pública continua”. O PCP pediu 

que as reuniões sejam retomadas, 

“nem que seja mais à frente”, e asso-

ciou o m dos encontros à “opinião 

de um líder político muito ampli ca-

da” pela comunicação social (sem 

nomear Rio). André Ventura acres-

centou que estranhou a “passividade 

enorme” do Presidente sobre o assun-

to e o alinhamento e concertação 

entre PSD, Governo e Marcelo. 

Apesar de também ter sido apanha-

do de surpresa, José Manuel Pureza, 

do Bloco, não se mostrou surpreen-

dido. “Os dados hoje mostram uma 

certa tendência para estabilização. 

Neste momento, passou a haver um 

foco maior no micro do que no macro 

e, portanto, é natural que haja a sus-

pensão deste exercício. Não vejo 

nenhuma relação com as declarações 

de Rui Rio. Estes encontros terminam 

um ciclo, o que não signi ca que, se 

as condições o exigirem, não possam 

ser retomados.” 

Embora não tenham sido avisados 

previamente, os bloquistas entendem 

que o modelo das reuniões, tendo em 

conta as que foram realizadas até ago-

ra, pode ser outro e adaptado à evo-

lução da pandemia, defendendo, no 

entanto, que não se deve deixar de 

continuar a ouvir os peritos. 

Nem todos estão descansados com 

a decisão. “Como vamos ter acesso 

àquela informação toda que era par-

tilhada pelos peritos nas reuniões?”, 

pergunta um dos presentes. Este par-

ticipante preferia que o modelo de 

reuniões tivesse sido “melhorado”, 

admitindo que havia uma “entropia 

informativa” resultante da quantida-

de de dados ali transmitidos.

Costa admitiu que  
o estado de 
calamidade em 19 
freguesias da zona 
de Lisboa terá de  
ser renovado na 
próxima quinzena

lbotelho@publico.pt sonia.sapage@publico.pt

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

tou também que houve um reforço 

de 40% das equipas que andam na 

rua, na região de Lisboa e Vale do 

Tejo, a fazer o levantamento dos con-

tágios. 

Além destas notícias, outras foram 

reveladas, na sequência de um 

encontro que fontes ouvidas pelo 

PÚBLICO, e que estiveram presentes, 

de niram como tendo decorrido 

num ambiente “tranquilo”, sem a 

crispação dos últimos encontros e 

com poucas perguntas. Nem o Pre-

sidente da República nem o primei-

ro-ministro zeram intervenções. E 

nem Fernando Medina, o autarca 

lisboeta que depois do encontro de 

24 de Junho fez críticas às autorida-

des de saúde por causa da deteriora-

ção do números em Lisboa, aprovei-

tou aquele fórum para colocar ques-

Ontem houve mais de 400 
novos casos

Para o 
Presidente da 
República, 
este modelo 
de encontros 
quinzenais no 
Infarmed 
estava 
desgastado
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CORONAVÍRUS

Mais covid, mais urgências 
e “cansaço” das equipas: o 
triplo desa o dos hospitais 

Os hospitais de Lisboa adaptaram-se para fazer frente à 
pandemia. Quatro meses depois, nota-se nas equipas o cansaço 
de quem começa a desanimar por não ver o m à “maratona”

E
speravam a covid-19 desde 

Dezembro e tentaram prepa-

rar-se como podiam para uma 

doença sobre a qual muito não 

se sabia — como soldados 

numa trincheira que esperam 

um inimigo sem rosto. A resposta à 

doença é mesmo encarada como um 

combate, longe de acabar. A ansieda-

de dá lugar ao cansaço: a nal, este 

não foi o episódio “agudo” que se 

esperava — é uma “maratona” que 

exige preparação e, sobretudo, capa-

cidade de “sacrifício”. O PÚBLICO 

falou com três médicas da região de 

Lisboa e Vale do Tejo, actualmente a 

mais afectada, para perceber como 

estão os pro ssionais de saúde a viver 

esta fase da pandemia. 

Ana Valverde tornou-se directora 

clínica do hospital Amadora-Sintra no 

meio da tempestade: em Março. É um 

dos hospitais da Grande Lisboa que 

mais pressão tem sentido “desde o 

início de Junho” devido ao aumento 

dos casos na região. Os desa os mul-

tiplicam-se: para além de ter de dar 

resposta aos doentes com covid-19, 

também as urgências se voltaram a 

encher com outros pacientes. “No 

meio de Junho, não tínhamos apenas 

este novo surto: é que o medo inicial 

dos doentes não-covid em vir ao hos-

pital foi-se diluindo, a procura assis-

tencial dos doentes não-covid cróni-

cos aumentou.” 

Neste hospital, a preparação come-

çou logo no início da epidemia. 

“Quando, em Dezembro de 2019, 

começámos a ouvir falar dos primei-

ros casos de covid, não cámos alar-

Inês Chaíça

A exaustão é neste momento o que mais afecta os profissionais de saúde 

xima urgência, o dia seguinte.”  

Ela e outros internos, colegas “mais 

novos” que estão a dar os primeiros 

passos na medicina, tentaram prepa-

rar-se e ajudar na organização das 

respostas: “Tentámos arranjar estru-

turas para combater a pandemia logo 

quando começámos a perceber que 

se calhar não era só um vírus isolado 

na China e que chegaria ao nosso 

país.” Procuraram “redistribuir-se 

entre os vários serviços”, para “aju-

dar de forma mais rápida e útil”. “[Os 

meus colegas] Foram incansáveis e 

pronti caram-se a ajudar naquilo que 

nós sabíamos fazer, dentro das nossas 

capacidades”, conta. É por isso que a 

outra palavra que escolhe para des-

crever os últimos meses é “união”. 

Desde o início da pandemia, Inês 

Urmal passou por vários hospitais, 

todos na cidade de Lisboa: esteve três 

semanas no Curry Cabral, na enfer-

maria dedicada à covid-19, seguidas 

mados, mas também não cámos 

descansados”, conta a directora clí-

nica. O caos em Espanha e Itália obri-

gou o hospital a agir depressa. Come-

çou-se a separar circuitos, aproveitan-

do a arquitectura do espaço — uma 

torre para os doentes covid positivos 

e outra para os covid negativos. Este 

passo foi fulcral “para não incorrer 

nos erros dos italianos, que, por mis-

turarem doentes, acabaram por não 

ter pro ssionais para os tratar”. 

“Não digo que Portugal tenha tido 

sorte — porque isto não é sorte —, mas 

teve mais tempo para se preparar do 

que os seus vizinhos. A pandemia 

deu-nos uma folga para preparar os 

hospitais e as estruturas, ao contrário 

do que aconteceu em Espanha e Itá-

lia”, avalia. E se o hospital ainda não 

entrou “numa situação de ruptura”, 

é porque a rede de apoio hospitalar 

em Lisboa e Vale do Tejo é “ágil e 

baseada no diálogo”. “Se podia ser 

melhor? Acredito que sim, mas tam-

bém podia ser pior.” 

A questão da habitabilidade  
Na opinião de Ana Valverde, boa par-

te dos novos casos são causados e 

potenciados pelas fracas condições 

socioeconómicas que se observam na 

área de actuação do hospital: “Muitos 

destes doentes têm condições de 

habitabilidade aquém do desejável: 

vivem todos juntos em locais peque-

nos e basta ter um caso positivo para 

contagiar um grupo de pessoas rela-

tivamente grande. Não se consegue o 

isolamento social desejável e que 

seria preciso para não haver contá-

gio.” Para além disso, “recorrem pou-

co aos cuidados de saúde primários”, 

desenvolvendo doenças crónicas que 

de seis semanas em exclusivo no ser-

viço de urgências do São José. No nal 

de Junho voltou “ao normal”: ao hos-

pital dos Capuchos. Mas pelo menos 

uma vez por semana volta às urgên-

cias do São José. E vê bastantes jovens 

a chegar às urgências com o vírus. 

Justi car o aumento de casos é mais 

difícil, mas nota que “há casos em que 

as pessoas cumpriram as medidas de 

isolamento e acabaram por se infec-

tar em contextos familiares”, como 

também se veri ca no Amadora-Sin-

tra, mas lamenta que ainda exista 

“um grupo muito signi cativo de pes-

soas que não reconhece estas medi-

das [de distanciamento físico] como 

sendo fundamentais”. 

Perigo pode estar em casa 
Ao início, era o medo. Sara Lino, médi-

ca infecciologista do Hospital Curry 

Cabral, sentiu medo que o Serviço 

Nacional de Saúde soçobrasse. “Come-

os colocam nos grupos de risco da 

doença. E são “jovens”, mas não tan-

to quanto se pensa: têm entre 40 e 50 

anos. Ao início não era assim: quem 

chegava eram principalmente pes-

soas dos 70 aos 90 anos, com algumas 

co-morbilidades, como “hipertensão 

arterial, diabetes”.  

E quatro meses de luta já começam 

a fazer-se notar junto dos seus pro s-

sionais de saúde. “Uma vez que a 

primeira fase nem correu assim tão 

mal, porque conseguimos fazer fren-

te, neste momento as equipas come-

çam a acusar cansaço”, avalia. “Num 

ano normal, por esta altura, as pes-

soas começam a entrar de férias e, 

por outro lado, devido à pandemia, a 

exigência foi maior do que noutros 

anos. Por esse motivo, não nos recu-

sámos a autorizar férias.” Mas ainda 

não é altura de baixar os braços. 

“À espera de um tsunami” 
“Exaustão” é mesmo a palavra de 

ordem junto dos pro ssionais de saú-

de. Inês Urmal, interna do Centro 

Hospitalar de Lisboa Central, usa-a e 

acrescenta: “Todos os dias chegamos 

a casa com o sentimento de missão 

cumprida, mas com uma incerteza 

relativamente ao dia seguinte. E não 

sabemos quanto tempo vamos aguen-

tar, não sabemos quantos de nós irão 

sair desta pandemia da mesma 

maneira que entraram.” O cansaço é 

geral, conta. 

Desde o “ nal de Fevereiro” que 

Inês Urmal se prepara para o pior. 

“Usámos muitas vezes esta expres-

são: sentíamo-nos como estando na 

praia à espera de um tsunami. Sem-

pre com uma atitude expectante e 

muito receosos de como ia ser a pró-
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Surto no Hospital de SãoJosé

A
directora-geral da Saúde 
confirmou ontem que foi 
detectado um surto de 
covid-19 no Hospital de São 

José, em Lisboa, mas afirmou 
que é ainda precoce dizer de 
quantos casos se trata. 

Em conferência de imprensa 
no Ministério da Saúde, Graça 
Freitas afirmou que “foi 
detectado um foco e estão a ser 
feitos testes”. 

“Sabemos já que foram 
retirados os doentes das áreas 
consideradas afectadas e todos 
os profissionais de saúde e 
doentes envolvidos vão fazer 
testes, mas neste momento 
ainda é precoce dizer o número 

de casos”, afirmou. 
Graça Freitas referiu que, além 

dos testes, os serviços do 
hospital se estão a “organizar 
para separar as pessoas que já 
foram detectadas como 
positivas e, provavelmente, os 
seus contactos também”. 

Segundo o jornal Correio da 
Manhã, pelo menos três doentes 
foram infectados nos serviços 
de Urologia e Cirurgia. Lusa

F
oi uma das ideias mais rele-

vantes que saiu da reunião de 

ontem — a última com estes 

contornos — que juntou polí-

ticos e cientistas no auditório 

do Infarmed, para analisar a 

evolução da pandemia: não há uma 

relação aparente entre as ligações 

ferroviárias e o surto pandémico na 

Área Metropolitana de Lisboa. O pre-

sidente do Instituto de Saúde Pública 

da Universidade do Porto (ISPUP), 

entidade que realizou o estudo, 

explicou que “não há evidência” de 

que a proximidade das linhas férreas 

ou as viagens de comboio “seja uma 

forma determinante de contributo 

para a infecção”, mas salientou que 

não é possível dizer que não haja 

infecção dentro das carruagens. 

O Presidente da República, porém, 

tinha sido mais optimista sobre o 

mesmo estudo, quando o comentou 

aos jornalistas no m da reunião. 

“Parece demonstrar que não exis-

te ligação entre transporte ferroviá-

rio e o surto pandémico, é um dado 

novo que não era conhecido, mas 

que foi estudado”, disse Marcelo 

Rebelo de Sousa. “Linhas que à par-

tida se considerariam de risco maior 

veri cou-se que são de risco, não 

direi irrelevante, mas escassíssimo. 

Do estudo parece decorrer que não 

está aí um factor causal determinan-

te de transmissão do vírus”, concre-

tizou. 

Dois dos participantes do encon-

tro, ouvidos pelo PÚBLICO, sugerem 

cautelas na análise desta questão. 

“Como foi encontrada uma correla-

ção mais forte entre a coabitação e 

o surto em Lisboa, esta relação cau-

sa-efeito entre comboios e surto foi 

desvalorizada”, refere um dos par-

ticipantes, salientando que ela não 

é inexistente mas tem um peso 

menor. Outra fonte refere que os 

peritos analisaram o número de 

doentes nas zonas servidas por 

comboios suburbanos, mas que o 

estudo “vai ser agora aprofundado 

partindo dos infectados e veri can-

do quais destes andam de com-

boio”. 

Proximidade das linhas férreas 
não está associada ao aumento 
de risco de infecção

Ainda em relação às linhas de com-

boio na região de Lisboa e Vale do 

Tejo, apesar de haver um aumento 

de casos, por exemplo, na linha de 

Sintra, tal não é comum a outras 

linhas — e foram analisadas a da 

Azambuja, de Cascais e do Sado. Isso 

não permite tirar uma conclusão, o 

que não signi ca que não possa 

haver contágio nos comboios. Por 

isso, há um estudo de caso-controlo 

com dois mil casos para investigar 

esta situação num período de 15 dias, 

com o objectivo de controlar casos 

negativos e positivos no movimento 

das linhas de comboio na região de 

Lisboa e Vale do Tejo. 

No nal do dia, em declarações à 

RTP3, Henrique Barros, presidente 

do ISPUP, explicou que as análises 

realizadas “permitiram concluir que 

a proximidade das estações, a utili-

zação dos comboios e o facto de atra-

vessar determinadas freguesias não 

se associa ao aumento de risco de 

Henrique Barros 
ainda não 
estudou o risco 
de contágio 
dentro das 
carruagens  dos 
comboios

çámos a ver os outros sistemas de 

saúde, o de Itália, o de Espanha, mui-

to sobrecarregados, com muitas mor-

tes, muitos casos graves. Aí assustámo-

nos, achámos que não íamos conse-

guir, que o nosso sistema de saúde ia 

entrar em colapso, as pessoas iam 

começar a morrer por falta de assis-

tência ou por incapacidade de terem 

acesso aos cuidados de saúde.” 

Agora, o que resta é sobretudo can-

saço. “Todos achámos que ia ser uma 

coisa aguda, que íamos ter mais tra-

balho durante menos tempo. O que 

acabou por acontecer é que nunca 

tivemos um máximo de trabalho. Tra-

balhámos muito e nunca estivemos 

desesperados sem poder ir para 

casa… O problema é que se tornou 

uma situação crónica.” 

Em Lisboa, ao contrário do que 

aconteceu no Norte, onde existiu um  

pico, “[houve] sempre mais ou menos 

o mesmo número de doentes sem 

grandes melhorias ao longo do tem-

po”. “Não temos tantos casos graves 

como ao início, mas continuam a pre-

cisar de estar internados.” 

Sobre os doentes hospitalizados diz 

que a média de idades continua a ser 

elevada, apesar de encontrar alguns 

com 40 e 50 anos e até “um rapaz 

com 19”. A grande diferença que 

aponta é que “as pessoas agora já têm 

aquela noção de que apanharam, 

porque foram jantar com amigos, 

porque levantaram as medidas de 

con namento, porque começaram a 

fazer pequenos ajuntamentos”. 

Como a situação “está longe de 

estar controlada”, a médica infeccio-

logista lança um apelo, que se junta 

ao de Inês Urmal e Ana Valverde: 

“Ajudem-nos a ajudar-vos.” “O meu 

apelo é no sentido de seguir as orien-

tações da DGS, evitar ajuntamentos. 

É triste, mas um ajuntamento pode 

ser, às vezes, um jantar de família, 

porque basta uma dessas pessoas ser 

portadora do vírus para todas ca-

rem”, resume Sara Lino. 

Até porque o m não está à vista, 

diz Ana Valverde: “Temos de viver 

isto como uma maratona. Não pode-

mos baixar a guarda, mas não pode-

mos desanimar a meio. Não se pode 

dizer que isto acabou e que já pode-

mos ter uma vida normal. Não: 

temos de fazer uma vida o mais nor-

mal possível, com alguma precau-

ção, até termos uma melhor solu-

ção.” A vacina.

infecção na comunidade”. Mas aler-

tou: “Não podemos fazer salto e 

dizer que não há transmissão. Pode 

ocorrer e é bem natural que aconte-

ça.” 

“O que analisámos foi o risco de 

infecção no conjunto de freguesias 

servidas por linhas férreas com o de 

outras mais afastadas, que contra-

riam a ideia de [as linhas férreas] 

terem um papel importante. Não há 

evidência que seja uma forma deter-

minante de contributo para a infec-

ção”, reforçou o especialista em 

saúde pública. 

Na reunião no Infarmed foi ainda 

comunicado que a coabitação, o tra-

balho e razões de âmbito social, 

como festas, entre outras situações, 

podem ajudar a explicar o que se 

passa na região de Lisboa e Vale do 

Tejo. M.L./M.J.L./M.M.O/S.S.
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Personalidade 
de Trump 
foi moldada 
por traumas 
de infância  
Mundo, 26

Museu do Aljube  
Historiadores e museólogos 
contestam escolha de Rita 
Rato para directora 
Cultura, 30 
 
Associação  
Pequenas salas de música  
ao vivo unem-se  
em tempos de crise  
Cultura, 28/29
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BdP Nomeados por Centeno para 
conselho consultivo querem sair
Francisco Louçã, João Talone, Murteira Nabo e Luís Nazaré colocaram os lugares à disposição. Tinham 
todos sido escolhidos pessoalmente pelo ex-ministro que agora vai liderar o supervisor Economia, 20/21

Em entrevista, Carlos César 
aconselha o PCP e o BE  
a não abrirem nenhuma 
crise política p10/11

João Sáàgua quer investigação 
aprofundada de dependência 
da Faculdade de Economia 
dos seus mecenas p17

Procedimentos habituais  
da Fundação para a Ciência 
e Tecnologia estão a ser 
contestados p14

Sucessores de 
Costa “vão ter 
de esperar 
bastante”

Reitor da Nova 
pediu estudo 
sobre faculdade 
e mecenas

FCT rejeita 
candidaturas 
sem indicar 
avaliações

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

ISNN-0872-1548

Depois de várias queixas, 
inspectora-geral da 
Administração Interna 
divulga hoje medidas p16

Polícias Avança 
plano para 
prevenir racismo 
e xenofobia

Covid-19 
Marcelo quis  
acabar com 
reuniões 
com peritos 
para descolar 
de Costa 
 
Calamidade vai 
ser renovada em 
19 freguesias da 
Grande Lisboa 
 
Surto no Hospital 
de São José 
p2 a 5 
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Grupo de 70 personalidades 
defende a criação do SLS, o 
sistema local de saúde

A demora na concretização 
da Lei de Bases levou o 
grupo a avançar com a 
criação do estatuto do 
Serviço Nacional de Saúde

Saúde
Ana Maia

amaia@publico.pt

São cerca de 70 as personalidades 

— entre pro ssionais de saúde, soció-

logos, economistas e políticos — os 

subscritores de uma proposta de 

princípios e orientações para a cria-

ção do estatuto do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS). Os sistemas locais de 

saúde são um ponto fulcral, juntan-

do a saúde a outras entidades públi-

cas como as escolas, autarquias e 

protecção civil e permitindo a parti-

cipação da sociedade civil na de ni-

ção do plano de acção. Documento 

foi enviado ao Ministério da Saúde. 

A criação do estatuto do SNS está 

prevista na Lei de Bases da Saúde, 

que entrou em vigor em Novembro. 

Tem sido a demora do Governo na 

sua concretização que levou o grupo 

— dele fazem parte Marisa Matias e 

Helena Roseta, o advogado Ricardo 

Sá Fernandes, os ex-bastonários da 

Ordem dos Farmacêuticos José Aran-

da da Silva e da Ordem dos Enfermei-

ros Maria Augusta de Sousa e muitos 

outros pro ssionais de saúde — a 

avançar com o documento, que dá 

grande enfoque na promoção da 

saúde, prevenção da doença e nos 

sistemas locais de saúde, previstos 

da Lei de Bases da Saúde. 

“O sistema local de saúde [SLS], 

para este grupo, é o aspecto central 

do estatuto do SNS, uma vez que 

consideramos que a prestação de 

cuidados de saúde não cabe exclu-

sivamente aos serviços prestadores 

de cuidados de doença. O SNS tem 

um âmbito mais vasto e deve englo-

bar todos os parceiros que, na 

comunidade, podem contribuir 

directa ou indirectamente para a 

saúde das populações”, explica ao 

PÚBLICO o médico e professor de 

saúde pública Cipriano Justo, um 

dos subscritores. 

“O que se constata, é que na comu-

nidade existem recursos na maior 

parte das vezes su cientes para fazer 

face às necessidades da saúde da 

população. O que é necessário é 

haver uma coordenação entre todas 

as entidades públicas presentes. 

Identi camos aquelas que são críticas 

e mais importantes: as escolas, autar-

quias, Segurança Social, protecção 

civil, os agrupamentos de centros de 

saúde [Aces] e os hospitais”, diz o 

especialista em saúde pública. “O SLS 

reúne todos estes parceiros públicos 

no sentido de dar respostas integra-

das para a população desde que nas-

ce até que envelhece”, reforça. 

“A ideia é que seja a organização 

que está mais próxima da comunida-

de e na qual a comunidade tem pode-

res para participar através do conse-

lho local do sistema local de saúde. 

Aí, pode ter uma voz decisiva, 

nomeadamente na aprovação do 

orçamento e do plano do SLS”, refe-

re. O documento, a que o PÚBLICO 

teve acesso, dá como exemplo de 

potenciais participantes no conselho 

local: representantes das farmácias, 

associações de doentes, associações 

culturais e desportivas, associações 

de estudantes e de pais e instituições 

privadas de solidariedade social. 

Lições da pandemia 
A pandemia, adianta Cipriano Justo, 

é um bom exemplo do que é preciso 

fazer, já que “foi necessário que estas 

entidades se coordenassem entre si”, 

aponta. “A doença crónica tem a ver 

com os determinantes da saúde e 

estes têm a ver com o emprego, com 

o rendimento das pessoas, habita-

ção, estilos de vida. Se queremos 

melhorar a saúde dos portugueses, 

temos claramente de ter cooperação 

com outras entidades e trabalhar no 

ENRIC VIVES-RUBIO

terreno com elas. Torna-se mais pre-

mente que o estatuto do SNS avance 

nesta fase, porque pode-se colher a 

experiência do que correu bem e do 

que correu mal [na pandemia]”, a r-

ma o especialista de saúde pública. 

A organização do SLS que pro-

põem traz uma novidade do ponto 

de vista do nanciamento. “É a de 

que todas estas entidades que parti-

cipam na coordenação também têm 

a responsabilidade de nanciamen-

to. Ou seja, a escola terá a responsa-

bilidade de comparticipar o nancia-

mento na área da promoção da saú-

de, assim como a autarquia, a 

Segurança Social na área de apoio 

aos idosos”, exempli ca. 

Para apoiar os SLS, o grupo sugere 

a criação de observatórios de apoio, 

que substituiriam as actuais adminis-

trações regionais de saúde (ARS). “Os 

Aces são uma gura que reúne vários 

centros de saúde e têm capacidade 

para se autogerir. Não faz sentido a 

continuação da existência das ARS 

como entidade nanciadora dos 

Aces. Consideramos que é importan-

te a existência de uma gura regional 

do SNS, mas com outras funções”, 

diz Cipriano Justo. Entre essas fun-

ções estão a avaliação do estado de 

saúde da população abrangida pelos 

SLS da região, a avaliação da satisfa-

ção dos utilizadores, fazer o planea-

mento estratégico, nomeadamente 

das políticas de saúde, infra-estrutu-

ras regionais e equipamentos.

Com este formato acabavam as Administrações Regionais de Saúde
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O aviso aos sucessores de Costa: 
“Vão ter de esperar bastante”
Carlos César Presidente do PS já vê 
António Costa a ganhar um terceiro 
mandato para primeiro-ministro e avisa 
a esquerda dos custos que teria de pagar 
se provocasse uma crise política

Carlos César não poupa elogios ao 

primeiro-ministro. E deixa um 

recado a eventuais candidatos à 

sua sucessão no partido, como 

eventualmente são os casos de 

Fernando Medina ou Pedro Nuno 

Santos: “Vão ter de esperar um 

bocado de tempo.” Até aconselha 

que o façam sentados. Nesta 

entrevista ao programa Hora da 

Verdade, do PÚBLICO e da  

Renascença (que é emitida hoje às 

13h), Carlos César afasta o cenário 

de eleições legislativas antecipadas 

e considera que os habituais 

parceiros à esquerda — PCP e BE — 

sabem bem os custos eleitorais de 

provocar uma crise política. 

É o presidente do PS, depois de 

ter ocupado cargos públicos de 

grande relevo. Colocou um 

ponto final na actividade política 

ou este está a ser um recuo para 

tomar balanço para outros voos? 

Sou presidente do PS, presidente 

honorário do PS-Açores, membro 

do Conselho de Estado e participo 

no núcleo mais restrito de 

coordenação política do Governo. 

Não necessito de me mostrar. Tenho 

uma relação pessoal com o 

primeiro-ministro que me permite 

partilhar com ele o que a ambos 

importa e isso é su ciente para a 

minha participação cívica e política. 

Mas admite que muitos 

estranharam que uma figura 

com o seu peso político não 

tivesse um cargo mais visível? 

Sim, é natural. Eu desempenho 

actividades políticas no plano 

institucional desde 1980, mas isso é 

justamente uma boa razão para 

agora, de forma institucionalmente 

mais recuada, procurar dar um 

contributo semelhante ao que dei 

mas a outro nível. 

Há até quem diga que poderia 

dar no futuro um bom candidato 

a Presidente da República. 

[Risos] Tenho muitas promessas 

mas, em boa verdade, a minha 

decisão também vale alguma coisa. 

E a minha decisão foi a de con nar, 

para usar uma expressão 

contemporânea, à minha actividade 

política e sinto que sou útil na 

mesma ao meu país. 

Não seria um bom candidato 

presidencial em 2026? 

Não tenho nenhuma aspiração a 

esse nível. De resto,  nunca exerci 

um cargo pensando noutro. As  

funções actuais são aquelas que eu 

desenhei para mim próprio. Não 

aceitei outras que ao longo do 

tempo me foram propondo e, 

portanto, o meu papel é este: dou 

conselhos a quem mos pede, ou a 

quem gosto. 

Vai decidir a data da comissão 

nacional que há-de definir sobre 

que apoios o PS vai dar nas 

presidenciais. Isso só deverá 

acontecer só lá para o final do 

ano. É sustentável? 

O PS não adiou essa discussão. O 

que não fará, como, aliás, nunca fez 

ou raramente fez, é transformar um 

fórum de re exão geral, como é o 

seu congresso, na discussão de um 

cargo unipessoal, ainda que 

muitíssimo relevante. O congresso 

do PS deverá centrar as suas 

atenções na monitorização e 

de nição das tarefas de 

recuperação do país e na 

preparação das eleições 

autárquicas. Não temos urgência na 

prioridade na questão presidencial. 

Vamos proceder como sempre 

zemos: uma adequada re exão 

interna e apuramento da melhor 

posição que será aprovada pelos 

órgãos nacionais do PS. A situação 

actual é conhecida. Os candidatos 

são razoavelmente conhecidos. O  

que sabemos hoje é que há um 

candidato conotado com a 

extrema-direita; que o PCP 

apresentará, como é costume, o seu 

candidato; que o BE deseja a 

candidatura de Marisa Matias, mas 

posição última que eu defendo, sem 

prejuízo de a título pessoal, se achar 

adequado, vir a clari car a minha 

opção. 

Mas também já disse que Ana 

Gomes, caso se candidate, não 

reúne essas características 

essenciais. 

Só numa situação limite votaria em 

Ana Gomes, se os candidatos em 

presença signi cassem algo de 

desagradável que não gostasse de 

ver re ectido na mais alta 

magistratura da nação. 

Ver Marcelo reeleito não era 

desagradável para si? 

Aprecio a forma como Marcelo 

Rebelo de Sousa tem desenvolvido o 

seu mandato, em condições 

complexas do ponto de vista 

institucional, agora até somadas 

com a sua conduta ao longo desta 

crise sanitária e na sua relação com 

as outras instituições do poder 

político. Aprecio a forma como tem 

desempenhado as suas funções, 

mas no momento certo falaremos 

sobre isso, particularmente depois 

de o candidato Marcelo Rebelo de 

Sousa se revelar como tal.  

Nstes quatro meses difíceis, o 

Presidente e o primeiro-ministro 

andaram sempre lado a lado. Até 

irritaram algumas figuras do 

PSD. 

[Risos]. O que aconteceu e devia 

continuar a acontecer é uma 

colaboração importante e 

necessária entre os diversos agentes 

políticos. Este período concentrou 

muitas atenções no Governo e no 

Presidente da República. 

Mas têm surgido algumas 

críticas ao Governo, à ministra e 

à directora-geral da saúde, até 

por parte de militantes do PS.  

A minha opinião é positiva. Todos 

nós sabíamos que, superada a fase 

de con namento e as medidas mais 

extremas de protecção, viveríamos 

Hora da Verdade
Luciano Alvarez e Susana 
Martins (Renascença)

ainda hesita, porque pode ser uma 

candidatura prejudicada por Ana 

Gomes que lhe disputa o mesmo 

eleitorado... 

E o PS deseja a candidatura de 

Marcelo Rebelo de Sousa? 

O PS terá de ponderar, sendo certo 

que Marcelo Rebelo de Sousa será 

um dos candidatos que terá 

elevadíssima preferência nas 

sondagens e no eleitorado do PS. 

Não há uma tradição forte de o PS 

apresentar um candidato nesta 

eleição unipessoal e como tal 

tendencialmente descomprometida 

das organizações partidárias. As 

nossas alternativas são simples: ou 

apoiamos uma candidatura e a 

patrocinamos; ou apoiamos 

simplesmente um dos candidatos; 

ou de nimos o nosso entendimento 

sobre as características que para 

nós são essenciais num candidato à 

presidência e reiterando a liberdade 

de opção dos seus militantes. É essa 
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com o inadiável e inevitável 

descon namento. Que haveria 

surtos e cadeias de transmissão que 

teríamos de combater. A incidência 

nestes últimos 15 dias teve um pico, 

sendo que dois terços destes casos 

são no distrito de Lisboa, uma área 

que não tinha acompanhado o 

crescendo inicial dessa pandemia. 

Isso implica das autoridades uma 

maior atenção em certos domínios, 

mas com a consciência que há aqui 

dinâmicas muitos distintas. Com o 

descon namento, com a retoma da 

actividade económica, há eventos 

que ocorrem e que não deviam 

ocorrer, ou que deviam ser 

sinalizados ou reprimidos. 

Quer dar alguns exemplos? 

Temos visto festas que vão 

acontecendo aqui e ali, 

comportamento incorrectos, 

embora esperados. Aglomerações 

nos transportes, más condições 

habitacionais, locais de trabalho 

inadaptados e actividades 

pro ssionais que são críticas e 

menos cuidados em alguns lares. 

O eventual agravamento da 

pandemia e a crise social e 

económica não podem tornar-se 

a prazo uma mistura explosiva e 

acabar por forçar uma 

clarificação política através de 

eleições legislativas antecipadas? 

Não creio que isso venha a ocorrer. 

Há uma consciência por parte dos 

partidos políticos que a estabilidade 

é um factor essencial para o sucesso 

do país, mas também para a boa 

imagem de cada um dos 

protagonistas. Veja o caso do 

Orçamento Suplementar: o PCP 

votou contra, mas sua primeira 

preocupação foi de imediato 

clari car que sua posição em 

relação ao Orçamento Suplementar 

não tinha implicações na sua 

votação para o Orçamento do 

Estado (OE) de 2021. Sensivelmente 

o mesmo tem dito o BE, 

confessando até alguma ansiedade 

quanto ao início da data das 

negociações orçamentais. 

Confia na esquerda para não 

precipitar uma crise? 

Não se trata de uma relação de 

con ança. Trata-se de uma 

percepção quanto à conduta desses 

partidos, que historicamente, ao 

longo destes cinco anos, têm vindo 

a garantir a política orçamental e a 

continuidade desta experiência de 

Governo e quanto à sua percepção 

de que seriam altamente 

penalizados se pusessem em causa 

este percurso e se mergulhassem o 

país numa situação de instabilidade 

e de bloqueio. 

O OE2021 está controlado? Não é 

de risco? O PS pode contar com a 

esquerda. E com o PSD, não? 

Há sempre uma grande 

imprevisibilidade, mas é 

fundamental que estes partidos 

dêem sinais de que esse caminho de 

estabilidade irá ser seguido. O 

primeiro-ministro já disse que 

temos uma política clara de 

articulação privilegiada com os 

partidos da esquerda parlamentar, 

incluindo também o PAN e o Livre, e 

queremos que isso tenha uma 

dimensão de médio prazo e não de 

risco de instabilidade política para o 

dia seguinte. O PS tem a humildade 

de perceber que não temos maioria 

absoluta, mas os outros partidos, 

como o BE e o PCP, também 

deverão ter a humildade de 

perceber que não podem liderar o 

PS e o Governo, mas tão-só 

in uenciar e partilhar. 

Para o ano temos um ciclo 

eleitoral muito importante, com 

presidenciais e autárquicas... 

Sim. As autárquicas são eleições 

diferentes. Tenho defendido 

sempre que não encontro nessas 

eleições motivos para as associar a 

qualquer alteração de natureza 

política geral, mas uma coisa é 

certa: serão eleições importantes, 

na medida em que se se veri casse 

uma rotunda derrota do PS isso não 

deixaria de ter evidentemente 

consequências. 

Que não prevê? 

Que não prevejo. É uma eleição em 

que o PS aspira a ganhar. Estou 

convencido de que, apesar de 

termos uma posição dominante que 

será difícil de reforçar, vamos ter 

resultados sensivelmente na linha 

dos anteriores. 

Houve, entretanto, um acordo 

para a TAP. Como é que viu toda 

esta situação? 

O Governo fez o que havia a fazer. 

Não havia muitas outras soluções 

que não fosse a de assumir 

responsabilidades crescentes como 

accionista público e intervir na 

empresa e tomar a condução da sua 

reabilitação e reestruturação. 

Não pode ter custos políticos 

para um ministro tão ambicioso 

como Pedro Nuno Santos e de 

chamuscar também o 

primeiro-ministro? 

A opção que foi feita não é apenas 

uma opção do ministro. Devo dizer, 

aliás, que independentemente das 

formas e intensidades de 

verbalização das ideias que cada um 

tem a que tem, nunca interpretei as 

intervenções do ministro Pedro 

Nuno Santos como desajustadas à 

mensagem que era necessário 

transmitir aos accionistas privados. 

E pelos vistos com alguns bons 

resultados. 

Pedro Nuno Santos é também 

muitas vezes referido na corrida 

à sucessão de Costa que inclui 

outras figuras como Fernando 

Medina. Como vê esta situação? 

Não sou especialista nem 

particularmente atento à 

intensidade das relações afectivas 

entre os diversos dirigentes do PS. 

Convivendo com ambos nos órgãos 

do partido em que estão presentes, 

para essas candidaturas à liderança. 

É uma coisa destituída. Eu não sei se 

algum deles trabalha para isso com 

esse tom frenético que nos 

questionam sobre isso... 

Às vezes parece... 

Se trabalham estão a trabalhar cedo 

de mais, ou estão a perder o seu 

tempo. 

Vão ter de esperar sentados? 

Algum tempo, sim. 

 Costa dizia na campanha  das 

últimas legislativas que daí a 

quatro anos lá estaria a bater à 

porta dos portugueses para um 

novo mandato. Acredita? 

Espero que sim. O Governo 

depende de si e as pessoas, além 

dos seus méritos e deméritos, 

também dependem das 

circunstâncias, mas aquilo que me 

apercebo é que as qualidades de 

liderança do primeiro-ministro 

deverão ser su cientes para suprir 

alguma insu ciência de um 

governante aqui ou outro acolá, 

para ultrapassar situações de maior 

melindre que surjam. O PS terá 

todas as condições para ter um 

desempenho eleitoral positivo. 

António Costa tem todas as 

condições para repetir a vitória. 

O PS propôs o fim dos debates 

quinzenais e no limite que o 

primeiro-ministro só vá ao 

Parlamento mês sim, mês não. 

Concorda? 

Os debates quinzenais contribuíram 

em muitos casos para um certo 

sentido de banalização da presença 

ao mais alto nível do Governo, 

depreciando até algumas 

conclusões desses debates. Não está 

em causa evidentemente a 

limitação da presença do 

primeiro-ministro no Parlamento, 

porque não faltaram ocasiões e 

instrumentos para ver o 

primeiro-ministro na Assembleia da 

República. 

Estas alterações não lhe causam 

qualquer incómodo? 

Sobretudo não me parece que delas 

resulte um dé ce de notoriedade 

do Parlamento e da sua capacidade 

de scalização do 

primeiro-ministro. Se me perguntar 

se eu acho exótico que a oposição 

peça para o primeiro-ministro não 

ir ao Parlamento, bom, 

evidentemente, que não é assim 

muito frequente.

 Os debates 
quinzenais 
contribuíram em 
muitos casos para 
um certo sentido 
de banalização da 
presença ao mais 
alto nível do 
Governo 
 
Nunca interpretei 
as intervenções do 
ministro Pedro 
Nuno Santos como 
desajustadas à 
mensagem que era 
necessário 
transmitir aos 
accionistas 
privados da TAP 
 
A minha decisão 
foi a de con nar à 
minha actividade 
política 

Leia a entrevista na íntegra em  
www.publico.pt 

lalvarez@publico.pt

DANIEL ROCHA

o relacionamento pessoal que com 

eles tenho, não noto que um faça 

questão de censurar o outro. 

Mas isso não quer dizer que não 

tenham legítimas aspirações 

políticas. 

Sim, vão ter é de esperar um bocado 

de tempo. 

Quanto tempo mais? 

(Risos) Bastante, porque se hoje há 

uma realidade com que não só o PS 

mas os portugueses em geral se 

confrontam é com a qualidade e o 

esclarecimento da liderança de 

António Costa. 

Que não seria possível com 

Fernando Medina e Pedro Nuno 

Santos a curto prazo? 

Estamos em presença de uma 

liderança forte e de uma liderança 

esclarecida e não em presença de 

um processo em que houvesse uma 

degradação da liderança do PS que 

gerasse a necessidade de as pessoas 

se colocarem numa lista de espera 
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Livro  
Personalidade 
de Trump 
foi moldada 
por traumas 
de infância  
Mundo, 26

Museu do Aljube  
Historiadores e museólogos 
contestam escolha de Rita 
Rato para directora 
Cultura, 30 
 
Associação  
Pequenas salas de música  
ao vivo unem-se  
em tempos de crise  
Cultura, 28/29
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BdP Nomeados por Centeno para 
conselho consultivo querem sair
Francisco Louçã, João Talone, Murteira Nabo e Luís Nazaré colocaram os lugares à disposição. Tinham 
todos sido escolhidos pessoalmente pelo ex-ministro que agora vai liderar o supervisor Economia, 20/21

Em entrevista, Carlos César 
aconselha o PCP e o BE  
a não abrirem nenhuma 
crise política p10/11

João Sáàgua quer investigação 
aprofundada de dependência 
da Faculdade de Economia 
dos seus mecenas p17

Procedimentos habituais  
da Fundação para a Ciência 
e Tecnologia estão a ser 
contestados p14

Sucessores de 
Costa “vão ter 
de esperar 
bastante”

Reitor da Nova 
pediu estudo 
sobre faculdade 
e mecenas

FCT rejeita 
candidaturas 
sem indicar 
avaliações

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

ISNN-0872-1548

Depois de várias queixas, 
inspectora-geral da 
Administração Interna 
divulga hoje medidas p16

Polícias Avança 
plano para 
prevenir racismo 
e xenofobia

Covid-19 
Marcelo quis  
acabar com 
reuniões 
com peritos 
para descolar 
de Costa 
 
Calamidade vai 
ser renovada em 
19 freguesias da 
Grande Lisboa 
 
Surto no Hospital 
de São José 
p2 a 5 

, Q ,
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Jornalista 
jmtavares@outlook.com

O RESPEITINHO NÃO É BONITO

Mário Centeno para o Museu do Aljube, e já

E
m Portugal, há sempre 

solução para tudo. Tanto se 

arranja um lugar no 

aparelho do Estado para 

quem tem currículo e 

con itos de interesse, como 

se arranja um lugar no aparelho 

do Estado para quem não tem 

con itos de interesse nem 

currículo. A única coisa que se tem 

de ter é isto: uma relação de 

amizade ou de dependência 

estratégica com quem está no 

poder. Garantido isto, há sempre 

tacho e há sempre justi cações 

para o tacho, por mais 

estapafúrdias que elas sejam. 

Tacho 1: governador do Banco de 

Portugal. António Costa tinha 

prometido que ia escutar todos os 

partidos antes de nomear o 

próximo governador do Banco de 

Portugal — e escutou. Mário 

Centeno esteve no Parlamento 

para prestar contas aos deputados 

— e prestou. Com esta 

originalidade: não interessou para 

nada aquilo que António Costa 

João Miguel Tavares

ouviu, porque a decisão estava 

tomada; nem interessou para nada 

aquilo que Mário Centeno disse, 

porque o cargo estava garantido. 

Tirando isso, a coreogra a 

democrática foi linda. 

Além dos solistas, a companhia 

de dança também é digna de nota. 

A maioria dos deputados estava 

contra a nomeação, mas também 

estava contra a lei que impede a 

nomeação. Recusava em 

simultâneo a lei ad hominem e o 

hominem. Ora, como menos com 

menos dá mais, a conclusão 

daquele sarau foi que Mário 

Centeno não devia ir para o Banco 

de Portugal, mas que podia ir à 

vontade. 

Com este bónus: quando 

questionado sobre potenciais 

con itos de interesse, por terem 

sido mais numerosas as decisões 

que tomou sobre o sistema 

bancário do que as histórias que 

Xerazade contou ao sultão Xariar, 

Centeno disse: “Se eu usasse o seu 

raciocínio não conseguia encontrar 

emprego em Portugal nas próximas 

décadas.” Qualquer português 

imaginou de imediato o pobre de 

pedir a vaguear pelas ruas de 

Lisboa de mão estendida, como se 

já não tivessem bastado cinco anos 

a estender a mão em Bruxelas. De 

facto, que outro cargo poderia 

merecer este mártir, que não o de 

governador do Banco de Portugal? 

Só se fosse — tacho 2 — o de 

director do Museu do Aljube. 

Mário Centeno não tem currículo 

para isso, mas Rita Rato, 

ex-deputada do PCP, também não. 

Rita Rato pertence à geração do 

comunista com ignorância 

auto-in igida: de cada vez que um 

jornalista lhe pergunta sobre 

Estaline, a China ou a Coreia do 

Norte, não é seu desejo defender 

abertamente tais coisas, mas 

como teme que se quebre a 

ampola de cicuta ao criticá-las, a 

solução é alegar a mais profunda 

ignorância (vejam o que António 

Araújo escreveu sobre o tema no 

blogue Malomil). Rita não leu, não 

estudou, não conhece — é jovem. 

Demasiado jovem para ler sobre 

o gulag, claro está, mas não para 

dirigir o Museu do Aljube, cargo 

que Rita Rato acaba de conquistar, 

apesar de conhecer apenas um tipo 

especí co de tortura — a fascista, 

porque a comunista, infelizmente, 

não estudou. O que até se 

compreende. Rita Rato tem 

currículo em História? Não tem. 

Tem currículo em Museologia? 

Também não. Tem currículo em 

quê, a nal? Tendo em conta que 

entrou para a Assembleia da 

República com 26 anos e cou por 

lá uma década, tem currículo em 

política e em comunismo. E isso 

bastou e sobrou para ser a melhor 

entre várias dezenas de candidatos 

ao cargo. 

O marxismo cultural é apenas 

uma cção da direita? Só se a 

nomeação de André Ventura para 

director do museu do Estado Novo, 

em Santa Comba, causar a mesma 

indignação. Ontem foi mais uma 

quarta-feira no país do vale-tudo. 

Passo a passo, o regime vai 

cavando o buraco onde um dia se 

irá sepultar.

MÁRIO CRUZ/LUSA

Em Portugal tanto se 
arranja um lugar no 
aparelho do Estado para 
quem tem currículo e 
conflitos de interesse, 
como se arranja um lugar 
para quem não tem 
conflitos de interesse nem 
currículo
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manuel.carvalho@publico.pt

O governador Centeno versus o ex-ministro Centeno

A
 audição de Mário Centeno na 

Assembleia da República foi 

uma boa mostra das 

di culdades que terá nos 

momentos difíceis que se 

antevêem no seu cargo de 

governador do Banco de Portugal 

(BdP). Todas as reservas e críticas 

que a oposição em bloco fez à sua 

nomeação foram legítimas e 

pertinentes. E todas as respostas do 

ex-ministro das Finanças foram 

evasivas ou insu cientes na 

argumentação. Mário Centeno 

acredita que a sua competência e a 

sua experiência no governo ou na 

frente europeia são razões 

su cientes para ser governador. 

Sê-lo-iam, se o cargo fosse isento de 

atritos políticos ou blindado quanto 

ao clima de suspeição que o 

condiciona. Sê-lo-iam também se 

quem está nesses lugares assumisse 

de forma clara e transparente as suas 

responsabilidades. Portugal, para o 

bem e para o mal, não é assim. 

Como os deputados da oposição 

provaram, a nomeação de Centeno 

carrega o pesado fardo do seu 

passado político. Quando, e se, 

Mário Centeno tiver de decidir sobre 

a CGD, na qual interveio como 

agente do accionista Estado, quando, 

e se, for obrigado a intervir no Novo 

Banco, em cuja venda participou 

mesmo que só ao nível do aval 

político, é óbvio que o fará sob a 

condição de ex-ministro. Quando, e 

se, o zer, será lógico que se invoque 

o código de conduta do BdP na parte 

em que se avisam os seus dirigentes 

sobre a sensibilidade de “interesses 

pessoais” que resultem de 

“anteriores experiências 

pro ssionais”. No caso de ter de 

decidir sobre a Caixa, o Novo Banco 

ou o Montepio, é lícito considerar 

que Centeno se empenhará em 

proteger o seu passado político 

enquanto ministro. 

Na audição desta terça-feira, 

Centeno percebeu todos esses riscos 

e salvou-se com a bóia que tinha à 

mão: dizendo que nada teve que ver 

com o que se passou nos bancos 

enquanto foi ministro. É pouco. Mas 

ninguém acredita que casse 

paralisado no momento em que, por 

exemplo, o BdP vendeu o Novo 

Banco à Lone Star.  

Mário Centeno dá-nos garantias de 

competência e honorabilidade para 

decidir em nome do interesse 

público. Mas a questão que a sua 

nomeação coloca vai muito para lá 

da sua honorabilidade, competência 

ou sentido de serviço público. 

Centeno vai ter de caminhar num 

pântano onde — como aconteceu 

com Carlos Costa — faça tudo ou o 

seu contrário será sujeito a dúvidas, 

a críticas e a suspeitas. Só uma 

absoluta distância do passado 

político e da história recente da 

banca o salvaria da suspeição. 

Centeno não terá essa bóia. É mau 

para ele. E mau para a credibilidade 

da supervisão do sistema nanceiro. 

Manuel Carvalho
Editorial

Página 29



A30

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 13,04 x 29,28 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87460353 09-07-2020

territórios submetidos a medidas mais estritas. 

Como bem sintetizava ontem na Antena 1 um 

habitante do Bairro das Galinheiras (Lisboa): 

“Agora estão para aí a dizer que são os pobres 

que passam para os ricos!” 

Deixa-me perplexo que pessoas como o 

bastonário da Ordem dos Médicos junte a sua 

voz à de Fausto Pinto (e à do PSD e do Chega) 

para acusar o Governo de “não ouvir os 

médicos”, descritos como “as pessoas que 

estão no terreno” versus “os peritos do 

Infarmed” (Rádio Observador), tão médicos e 

investigadores quanto o bastonário deveria 

ser. Mais incendiário, Fausto Pinto acha que 

“era importante os 

políticos ouvirem de 

uma forma mais 

abrangente e não 

apenas aqueles por si 

nomeados”, o que 

em tudo se 

assemelha ao 

discurso do Chega 

sobre técnicos que 

não “se libertam da 

farda de elementos 

do Estado”. E é assim 

que se tem voltado 

ao discurso 

verdadeiramente 

populista da 

“ocultação” de dados 

sobre os contágios 

que voltou a 

incendiar as redes 

sociais, como se a 

DGS fosse cúmplice 

do Governo numa 

estratégia de mentira 

que mereceria uma 

“chicotada 

psicológica” para 

correr, entre outros, 

com Graça Freitas, e 

substituí-los por 

“pessoas 

adequadas”. Que 

alguns autarcas (outros lança-chamas de 

serviço) se juntem a este circo mediático diz 

bem para onde se quer desviar o debate. 

Enquanto se discute tudo isto, pouco se 

presta atenção aos quase 50% de “mortes 

colaterais” que a Escola Nacional de Saúde 

Pública detetou no aumento da mortalidade 

desde meados de março, isto é, “associadas a 

casos de doença crónica grave cuja 

investigação e tratamento possam ter sido 

adiados devido à pandemia, porque os 

doentes evitaram procurar os serviços, ou 

porque as listas de espera adiaram os 

diagnósticos e tratamentos para além do 

prazo em que poderiam ter sido efetivos”.

Historiador. Escreve quinzenalmente à 
quinta-feira

Manuel Loff

A pressa  
e o descontrolo

S
e ao longo destes meses tem cado 

patente a natural pluralidade de 

opiniões e de abordagens da 

realidade social por parte de 

médicos de diferentes formações, 

os media têm, nas últimas 

semanas, voltado a preferir um 

setor da opinião médica que atua 

de forma, deliberada ou 

involuntariamente, alarmista. São 

os que têm denunciado o “fracasso” do 

descon namento e o “descontrolo” que se 

viveria, segundo eles, na área metropolitana 

de Lisboa. Ainda não assumiram a tese de que 

já estamos na tão temida segunda vaga mas, 

mas todos parecem ter-se esquecido do que 

nos foi dito desde o início: que o vírus não vai 

desaparecer, que teremos de aprender a viver 

com ele, e que o importante é que o SNS possa 

aguentar, até dispormos de terapias e cazes, 

o embate de uma minoria de casos 

complicados. Ora, apesar de o número de 

internados em UCI ser hoje inferior a 1/3 da 

média de abril, e metade da do início do 

descon namento, e a redução da mortalidade 

ser ainda inferior a essas proporções, estas 

vozes têm querido convencer-nos de que a 

retoma das atividades foi feita com demasiada 

“pressa” e que passámos “a ser agora um mau 

exemplo”. É o caso de Fausto Pinto, o 

presidente do Conselho das Escolas Médicas, 

que em março pediu a António Costa que 

“fechasse tudo” porque “estamos em guerra, 

por isso temos de usar tudo para defender o 

nosso país, que está à mercê dum inimigo sem 

igual”, nada menos que “o maior que alguma 

vez tivemos de enfrentar nas nossas vidas.” 

Como escreve Giorgio Agamben, “depois de a 

política ter sido substituída pela economia, 

agora até esta para poder governar deverá 

integrar-se no novo paradigma de 

biossegurança, ao qual todas as demais 

exigências”, por exemplo as da atividade 

económica e do bem estar social, “deverão 

ser sacri cadas” (La medicina come religione). 

Depois de desvalorizarem as consequências 

psicológicas e, sobretudo, socioeconómicas 

do modelo de con namento de que foram 

campeões (e que parecem sempre estar à 

beira de repropor), promovem agora uma 

abordagem puramente moralista do contágio 

(os jovens “irresponsáveis”), simultaneamente 

classista (os trabalhadores “sem máscara” que 

se amontoam nos transportes), deixando bem 

patente aquilo que Abel Salazar dizia: “O 

médico que só sabe de medicina nem de 

medicina sabe.” Este discurso moralista 

disfarçado de ciência, que tanto agrada à 

maioria dos media, passando ao lado de 

condições sociais efetivas (habitabilidade, 

condições de trabalho), tem contribuído para 

a estigmatização das populações dos 

O discurso 
moralista 
disfarçado de 
ciência, que 
tanto agrada à 
maioria dos 
media, tem 
contribuído 
para a 
estigmatização 
das populações 
dos territórios 
submetidos a 
medidas mais 
estritasestritas
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CARGOS. SOCIALISTAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MINISTRO NOMEOU 
BOY PARA A NAV 
Pedro Nuno Santos quer agora "procedimentos 

profissionais" na escolha de gestores. Em março, 

escolheu um ex-chefe de gabinete do seu ministério. 

Por Alexandre R. Malhado 

Foi uma promoção significati-
va: do gabinete jurídico para 
a administração. A 11 de mar-

ço. o ministro das Infraestruturas, 
Pedro Nuno Santos, nomeou o ex-
-chefe de gabinete do secretário de 
Estado Adjunto e das Comunica-
ções, Pedro Ângelo, para vogal do 
conselho de administração da Na-
vegação Aérea de Portugal (NAV), 
onde exercia funções de técnico 
superior no gabinete jurídico desde 
outubro de 2019. 

O jurista de 36 anos está ligado ao 
PS desde jovem. Pertenceu ao con-
selho de jurisdição da JS em 
2010, liderada por Pedro Del-
gado Alves. E tem hoje os pe-
louros do desporto na junta do 
Lumiar, liderada pelo mesmo 
Delgado Alves. 

Em 2009, após estagiar na 
sociedade de advogados PLMJ. 

o 
O nomeador-mor 
O ministro Pedro Nuno 
Santos nomeou dois 

ex-chefes de gabinetes 
da sua tutela para 
administrações de 
empresas públicas 

Pedro Ângelo foi nomeado consul-
tor principal no Centro Jurídico da 
Presidência do Conselho de Minis-
tros (Cejur) pelo Executivo de José 
Sócrates. Após passagens por uma 
sociedade de advogados e pelo ga-
binete jurídico da NAV (onde en-
trou em 2013), chegou ao Governo 
na legislatura passada. Primeiro, 
como técnico especialista do então 
secretário de Estado das Infraes-
truturas. Guilherme W. d'Oliveira 
Martins. Em fevereiro de 2019, foi 
nomeado chefe de gabinete do se-
cretário de Estado Adjunto e das 

Comunicações. Alberto 
Souto de Miranda. 

Regressou à NAV em 
outubro. para o gabi-

 

nete jurídico e, cinco 
meses depois. ascen-

 

deu a administrador 
por nomeação polí-

 

O 
A Navegação 
Aérea de Portugal 
(NAV) é uma 
entidade pública 
empresarial que 
presta serviços 
de tráfego aéreo 

O escolhido 
Licenciado em 

Direito na 
Universidade de 

Lisboa e com 
pós-graduação 
em transportes. 
Pedro Ângelo 

chegou a admi-

 

nistrador da 
NAV com 13 

anos em exercí-
cio de funções 
técnicas", diz a 
CRESAP. Mas 

pela mão do PS 

UM VOGAL 
DO CONSE-

 

LHO DE 
ADMINIS-

 

TRAÇÃO DA 
NAV RECEBE 

MENSAL-

 

MENTE 
€6.409,47 
BRUTOS 

PS em cargos públicos 
O ministro já nomeara 
outro chefe de gabinete 

A nova  equipa na Administra-

ção dos Portos do Douro, Lei-

xões e Viana do Castelo é toda 

ela do aparelho socialista. Pedro 

Nuno Santos nomeou o seu an-
tigo chefe de gabinete Nuno 

Araújo (líder do PS Penafiel), 

que se junta a Cláudia Soutinho 

(PS Porto) e ao também socia-
lista Joaquim Gonçalves. 

tica — e depois de o seu currículo 
ter sido considerado "adequado" 
pela CRESAP. No entanto, esta co-
missão de recrutamento sugere-
-lhe "realização de formação pro-
fissional" em gestão. 

Uma vida a ser nomeado 

Na NAV. Pedro Ângelo poderá ga-
nhar por mês quase tanto quanto o 
primeiro-ministro. De acordo com o 
relatório societário de 2017 da NAV, 
um vogal do conselho de adminis-
tração recebe mensalmente 
€4.578,20 brutos, mais €1.831,27 de 
despesas de representação. O Minis-
tério das lnfraestruturas não respon-
deu às questões da SÁBADO. 

Na conferência de imprensa sobre 
a TAP, no dia 2, o ministro Pedro Nu-
no Santos disse que o Governo deve. 
"na TAP, e noutras empresas públi-
cas, adotar procedimentos profissio-
nais rigorosos de escolha das equi-
pas de gestão", pelo que será contra-
tada "uma empresa especializada 
em procurar no mercado internacio-
nal gestores qualificados, experientes 
e competentes na área da aviação". 
Na NAV e no Porto de Leixões (ver 

caixa), o processo não foi esse. O 
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Crónica 

o 
Politólogo, escritor 
João Pereira 
Coutinho 

Se partirmos do pressuposto de que 
a democracia liberal se sustenta sobre 
vários pilares - o sufrágio universal, 
o pluralismo partidário, a existência 
de uma assembleia representativa, etc. 
- a forma como Rio degrada o papel 
do parlamento, optando por uma visão 
cesarista da política, é um triste sintoma 
da nossa saúde democrática 

CUIDADOS 
INTENSIVOS 

o 
Maus hábitos 
SERÁ QUE A DEMOCRACIA LIBE-
RAL não quer nada com a nossa raça? 
Parece. No seu clássico ensaio sobre 
Marcello Caetano. Vasco Pulido Va-
lente lembrava que o prof. Marcello (o 
original) admirava a tradição parla-
mentar britânica. Mas o sistema, que 
nasceu no século XVII para limitar o 
poder da coroa depois do reinado de 
Jaime Il. funcionava para os ingleses, 
não para os portugueses. Aqui, o que 
se espera é um governo forte e, já 
agora, suficientemente distante da 
bagunça parlamentar. 

Rui Rio que o diga. Para poupar o 
primeiro-ministro de "passar a vida" 
no parlamento, Rio libertou-o des-
sas maçadas. Irá meia dúzia de ve-
zes por ano, embora o secreto desejo 
do líder do PSD fosse libertar o pri-
meiro-ministro de frequentar casas 
de má fama. "Ele tem de trabalhar", 
concluiu Rio, como se os debates 
parlamentares não fossem parte do 
seu trabalho. 

O caso tem sido tratado como mais 
uma amostra da inépcia do homem 
para ser oposição. Um frete ao Costa, 
para usar a linguagem taberneira. 

Acontece que é mais sério do que 
isso: se partirmos do pressuposto de 
que a democracia liberal se sustenta 
sobre vários pilares - o sufrágio uni-
versal, o pluralismo partidário, a 
existência de uma assembleia repre-
sentativa, etc. - a forma como Rio 
degrada o papel do parlamento. op-
tando por uma visão cesarista da po-

  

lítica, é um triste sintoma da nossa 
saúde democrática. Tanta conversa 
com o 25 de Abril e ainda não saímos 
completamente do 24. 

PARECE QUE O GOVERNO quer 
monitorizar o "discurso de ódio" e 
identificar os potenciais odiosos. Esta 
frase, em sociedades livres, desper-
taria uma gargalhada sonora. "Moni-
torizar" e "identificar" são verbos de 
regimes autoritários. A Stasi ou a 
KGB eram eficazes nessas funções. A 
nossa PIDE, dentro do género, tam-
bém não se saía mal. 

Em democracias, com um poder 
judicial independente. a pretensão 
de um governo de fiscalizar e punir o 
que os cidadãos dizem por ai na In-
ternet não é apenas perigoso: é pe-
noso. Mais um sintoma de que conti-
nuamos a 24 de Abril. 

Mas o pior nem está na pulsão 
controladora do PS, que desde Só-
crates sempre foi pródigo nestes 
números. Está no relativo silêncio 
que a pretensão despertou entre as 
tribos partidárias. Só a Iniciativa Li-
beral, com o seu solitário deputado. 
achou a conversa estranha e solici-
tou a comparência da ministra Viei-
ra da Silva no parlamento. Para que 
ela nos possa explicar melhor em 
que latão do lixo da história foi catar 
semelhante mostrengo. 

Não sei o que dirá a ministra. Nem 
sequer sei se vai comparecer à cha-
mada. Mas suspeito que a justifica-

  

ção para o patrulhamento, hoje 
como ontem, será em nome da cor-
recção e da decência. Os bons senti-
mentos sempre fizeram bons tiranos. 

CADA TEMPO TEM A SUA MODA. 
Falo do português falado que se ouve 
por aí. Ainda me lembro do "então é 
assim", a proclamação heróica que 
iniciava todas as frases. 

Hoje, quando uma "autoridade" ou 
um repórter debitam as suas leis, há 
sempre um "dizer que" a funcionar 
como complemento de uma infor-
mação qualquer. Exemplo: "Morre-
ram seis pessoas e sete continuam 
desaparecidas. Dizer que todos os fe-
ridos ligeiros saíram daqui a cantar." 

Onde será que foram buscar este 
"dizer que"? Será uma espécie de 
post-lt mental, colado às pressas na 
memória, do género daqueles que 
acumulamos na porta do frigorífico 
("pagar o gás". "comprar cebolas", 
"dizer que não posso ir jantar a casa 
dos meus sogros". etc.)? Será que a 
preguiça é tanta que já ninguém con-
segue elaborar um pouco mais a se-
gunda oração ("Informamos tam-
bém", "ainda há a acrescentar", etc.)? 

Mistério. O que não constitui misté-
rio é a profusão orgulhosa de analfa-
betos que usam o "dizer que" como 
se fosse o cúmulo da sofisticação e 
do rigor. Dizer que não é. O 
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130 
JOÃO 
PEREIRA 
COUTINHO 
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o 
Diretor 
Eduardo Dâmaso 

Governos frágeis, rodeados 
de facilitadores dos 
respetivos partidos que 
os formaram e formam, 
têm hipotecado o futuro 
de sucessivas gerações de 
portugueses com negócios 
totalmente ruinosos, como 
o BPN, Novo Banco, Banif, 
Cimpor, PT e a TAP 

EDITORIAL o 
Da  TAP 
à EDP 

ATAP é apenas a mais recente par-
cela da fatura de pesadelo que os 
portugueses carregam às costas. 

Governos frágeis, rodeados de facilita-
dores dos respetivos partidos que os for-
maram e formam, têm hipotecado o fu-
turo de sucessivas gerações de portu-
gueses com negócios totalmente ruino-
sos, como o BPN, Novo Banco, Banif, 
Cimpor, PT e a TAP. Estes são apenas os 
maiores desastres. Pelo meio, há muitos 
outros de diferentes escalas e com dife-
rentes protagonistas, que vão de gover-
nos a autarquias, ou envolvendo o fute-
bol, como foram os estádios do Euro 
2004, que foram construindo uma dívi-
da pública insustentável e um pântano 
muito fedorento na esfera pública. Por 
todos eles temos uma fiscalidade brutal, 
um Estado guloso, que alimenta em pri-
meira instância o imenso exército de 
pessoal político de todos os partidos, res-
petivas famílias e amigos. Por todos eles, 
temos níveis de corrupção brutais que se 
exprimem muito levemente em proces-
sos judiciais gigantescos, como os do BES 
e a Operação Marquês, que uma justiça 
com meios do século XIX jamais conse-
guirá julgar em tempo útil. Em todos eles, 
ainda por cima, têm emergido alguns jui-
zes, como o dr. Ivo Rosa ou aqueloutro 
que absolveu os homens dos vistos dou-
rados considerando que a palavra facili-
tador é uma inocente expressão de filan-
tropia, que se aprumam como a camada 
garantística que, no fim da linha, nos 
aponta o dedo a dizer que somos uns po-
pulistas, justicialistas e por aí adiante. 

A fatura pesada de muitos milhares de 
milhões de euros roubados ao erário pú-
blico é dissolvida nas respetivas cons-
ciências jurídicas como lamentáveis er-
ros de gestão. Enfim, caminhamos para a 
pantomina final cantando e rindo, à es-
pera que a União Europeia nos salve e 
que alguns portugueses, no seu habitual 
estoicismo silencioso, carreguem a pesa-
da pedra montanha acima sem refilar e 
outros permaneçam embriagados na 
discussão maniqueísta, hoje de futebol, 
amanhã da esquerda e da direita ou do 
Costa versus o Rio. No meio de tudo isso  

ninguém discutirá a desastrosa reversão 
da privatização da TAP, a Ilusão de con-
trolo de um Governo que pôs lá um ami-
go do primeiro-ministro para zelar pelos 
50% públicos mas aos costumes disse 
zero, ou a manutenção de um presidente 
como Miguel Frasquilho, que meteu a 
assinatura por baixo da gestão dos se-
nhores Pedrosa e Neeleman. gestão essa 
que assentava numa única premissa: 
gastar dinheiro sem limites e preocupa-
ções porque o Estado sempre garantiria 
o prejuízo e a companhia de bandeira. 
Um fado lusitano bem castiço, é o que a 
TAP é, para encantar papalvos. 

As vitórias do dr. Ivo 
já a EDP foi abalada esta semana com a 
suspensão do seu presidente, António 
Mexia. Neste processo, podemos optar 
pelo caminho das pedras se formos 
discutir a engenharia financeira que o 
governo de Sócrates montou para dar 
muitos milhões à EDP. É uma discussão 
interessante, complexa e morosa que irá 
dar aquele patamar que o dr. Ivo Rosa 
adora, porque lhe facilita a vida, que é o 
da chamada prova indireta. Mas também 
podemos escolher o rasto de algumas 
regalias e benesses, a par de muito 
dinheiro que inexplicavelmente ia parar 
aos bolsos do dr. Manuel Pinho, quando 
exercia as funções de ministro da 
República, no dito governo de Sócrates. 
Foram estes dois interessantes caminhos 
para um único destino, o pobre erário 
público, a ética republicana e tudo o mais. 
que o dr. Ivo Rosa quis encher de minas 
e armadilhas em nome dos direitos de 
defesa, dos direitos humanos e de mais 
uns quantos direitos. Perdeu no tribunal 
da Relação mas não é seguro que não 
tenha comprometido a aquisição de 
prova nesta investigação. Sempre poderá 
dizer que defendeu a honra dos arguidos 
e, em particular do dr. Mexia, mas não 
será com essa satisfação pessoal do dr. 
Ivo que pagaremos todos as rendas da 
EDP, para lá de já pagarmos uma das 
eletricidades mais caras da Europa O 
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  VÁ LÁ 
À SUA VIDA 
Os portugueses não amam só a TAP. 
Gostam é de esbanjar dinheiro com 
os desmandos dos privados. Este, sim, 
é o nosso amor como contribuintes 

O 
Amor 
é pagar 
sem se ver 
MEUS CAROS, estamos conde-

 

nados a tapar buracos. É uma 
sina do contribuinte português. 
Não de todos, mas apenas do 
infeliz que não conhece ne-

 

nhum bom fiscalista que lhe 
mostre os insondáveis cami-

 

nhos da otimização fiscal, de 
preferência com um parecer. 
uma espécie de mapa do tesouro 
para fugir ao fisco. Depois do BPN 
— ainda se lembram deste? — e 
do BES, o Governo decidiu 
variar um pouco nisto de 
meter dinheiro público 
em trapalhadas dos pri-

 

vados e agora vamos 
salvar uma com-

 

panhia aérea, a 
TAP, a Transpor-

 

tadora Aérea Por-

 

tuguesa. 
Mas, mais do que 

simplesmente 
protestar. deve-

 

mos encarar a 
ajuda à TAP como 
um desafio, um ob-

 

jetivo a atingir, uma 
motivação extra para o 
nosso papel de contribuintes 
— como diria um daqueles pre-

  

gadores de ocasião contratados pe-
las empresas para palestras de moti-
vação ou team building. Se pensar-
mos um pouco, isto de tapar buracos 
em bancos já foi chão que deu uvas. 
Sinceramente, já não entusiasma: 
mais 500. 600, 700, 800 milhões 
para o Novo Banco? Que importa 
isso, deem lá o dinheiro aos rapazes, 
porque já não temos paciência para 
o "core tier one" ou dos "rácios de 
solvabilidade". muito menos da 
"carteira do malparado". 

Um dia,-tenhamos fé. um governo 
irá chegar à conclusão de que a ver-
dadeira "carteira do malparado" tem 
sido a do contribuinte, uma vez que 
o dinheiro ganho pelo esforço do 
trabalho mal para no seu bolso, mas 
enquanto esse dia não chegar tere-
mos de carregar a cruz de salvar 
bancos e companhias de aviação. 
Dos primeiros, disse-se, a ajuda era 
muito importante devido ao "risco 
sistémico", com a TAP o argumento, 

BES 
•, 8040 ESPIRITO SANIO 

segundo o ministro Pedro Nuno San-
tos, é que ninguém perdoaria ao Go-
verno se deixasse falir a empresa. 

O ministro tem razão: nesta nossa 
qualidade de tapa-buracos, não 
perdoaríamos. Aliás, milhares de 
pessoas sairiam à rua, exigindo a 
injeção de dinheiro público numa 
empresa que foi privatizada e que 
este Governo decidiu reverter essa 
privatização, pondo lá um amigo 
pessoal do primeiro-ministro a to-
mar conta dos privados. E Diogo 
Lacerda Machado tomou tão bem 
conta do recado que agora é preciso 
meter lá dinheiro. 

E, nós, no papel de obedientes con-
tribuintes, vamos meter, ainda que 
não saibamos os motivos, o porquê 
da necessidade de injeção de capital. 
Houve má gestão? A reversão da na-
cionalização prejudicou os interesses 
do Estado? Gastou-se dinheiro a 
mais em maus negócios? Questões 
secundárias para o mero contribuin-
te, transformado, nos últimos anos, 
num bombeiro financeiro. 

Com clareza, o ministro Pedro 
Nuno Santos explicou que a en-
trada do Estado no capital da TAP 
não foi "um bom negócio para 

ninguém". O problema é que 
sempre que um privado 

negoceia com o Estado. 
para o contribuinte 
nunca é um bom ne-
gócio, porque fica 
agarrado a uma cruz 
durante dezenas de 

anos. Foi assim com as 
parcerias público-pri-

 

• vadas, com o tal BPN e 
será com o BES/Novo Ban-
co. Como já estamos habi-

 

tuados, cabe-nos ser soli-

 

dários com os acionistas 
privados da TAP que, sem-

pre segundo o ministro, fi-
zeram um mau negócio. 
mesmo havendo quem diga 
que um deles não meteu um 
cêntimo na empresa. 
Os portugueses não amam 

só a TAP. O amor estende-se 
a tudo o que der barraca no se-

tor privado. Roubem, desbara-
tem dinheiro à vontade. Nós es-

taremos cá, porque este nosso 
amor é eterno. O 

Subdiretor 
Carlos 
Rodrigues 
Lima 
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Eran Wagner. advogado, diz na 
Net que "o governo não requer 
que se esteja "em território na-
cional para iniciar o processo" 

o 
"Porta de entrada na Europa" 

E assim que é anunciado 
o passaporte português. 
nesta imagem retirada 

do site Portugalis 

o 
Nacionalidade em pacote 

O site Pagos Nacionalidad Euro, 
em espanhol, confirma dados 
(€21,49) e faz todo o processo 

(€3393,63, com desconto 50%) 
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NEGÓCIO. A AJUDA PODE CUSTAR ATÉ 6 MIL EUROS 

NACIONALIDADE À VENDA 
Empresas usam "facilidades" na lei para que os judeus sefarditas tenham passaporte português 

— que publicitam como o eldorado: dá benefícios fiscais e entrada sem visto nos EUA. 
Por Alexandre R. Malhado 

66 eep calor e arranje um 
passaporte português" 
ou esta é "a sua porta de 
entrada para a Europa". 

E com esta mensagem que a empre-
sa Israelita Portugalis promete na-
cionalidade portuguesa aos "mi-
lhões" de judeus sefarditas, cujos 
antepassados foram expulsos por 
D. Manuel I, em 1497. A empresa não 
tem poder para atribuir passaportes 
(só o Ministério da justiça tem), mas 
garante o acompanhamento do pro-
cesso de nacionalidade, cujas "con-
dições estabelecidas pelo Governo 
português são relativamente sim-
ples": "Não exige qualquer teste ou 

um determinado período de resi-
dência no País". lê-se no site. 

Há outras empresas. a operar em 
Portugal, e a fazer negócio com estes 
aparentes facilitismos na lei da na-

  

cionalidade para com judeus sefar-
ditas, que podem pedir cidadania 
sem pôr os pés no País. Cada um 
destes serviços pode chegar aos 
6 mil euros. De acordo com a atual 
redação da lei, um candidato precisa 
apenas de provar "a tradição de per-
tença a uma comunidade sefardita 
de origem portuguesa", seja através 
de "apelido, idioma familiar ou 
descendência direta ou colateral". 

"Você provavelmente é elegível 
para um passaporte porque a lista é 
longa", explica o site Portugalis, que 
dá como exemplos judeus vindos da 
Argélia. Tunísia, Marrocos, Líbia, Egi-
to. Grécia, Turquia. Bulgária, Balcãs, 
Síria e Líbano. Os números apresen-
tados pelo relatório de Imigração, 
Fronteiras e Asilo (RIFA) não enga-
nam: de 2018 para 2019, o número 
de pedidos mais do que quadrupli-

  

cou de 4.289 para 18.433 — e são já o 
segundo grupo com mais processos, 
só suplantado por brasileiros. 

O certificado de registo criminal e a 
declaração de descendência, fulcrais 
para o sucesso do processo, são emi-
tidos pela Comunidade Israelita em 
Portugal. À SÁBADO, fonte oficial da 
Comunidade Judaica do Porto frisou 
que "desaprova toda a publicidade 
que ponha em causa a imagem de 
Portugal". tendo até um conjunto de 
guidelines desde 2017. "É inapro-
priaclo publicitar em cartazes ou au-
tocarros". ou "informações engano-

sas contendo palavras ou imagens", 
"preços" ou "uso da simbologia por-
tuguesa de forma desrespeitosa". 

Um documento da Comunidade 
Judaica do Porto preparado para os 
interessados em obter a nacionalida-
de, e a que a SÁBADO teve acesso, 

Na Internet 
há uma empre-

 

sa com escritó-
rio na Madeira e 
outras represen-
tações em Mon-

 

tevideu (Uru-
guai) ou Madrid 

EM PEDIDOS 
DE NACIO- • 
NALIDADE, 
OS JUDEUS 

SEFARDITAS 
SÃO SÓ 

SUPLANTA-

 

DOS PELOS 
BRASILEIROS 
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explica que a cidadania é "um direi-
to" dos sefarditas: "Como foram ne-
gadas aos judeus portugueses muitas 
coisas, é imperativo que todos os ju-
deus saibam que podem exigir o que 
é seu por direito." A lei portuguesa 
define que a língua ladina e o apeli-
do português são critérios objetivos 
de ligação a Portugal. "Contudo, a 
Comunidade Judaica do Porto pode 
dar um certificado a quem não tenha 
apelido português e não fale ladino 
caso seja provada a descendência 
sefardita portuguesa", lê-se ainda. A 
mesma fonte da Comunidade judai-
ca do Porto garante que estas "afir-
mações são recortadas, sem a neces-
sária contextualização, de um docu-
mento com 50 mil carateres, que em 
tudo obedece à lei". 

Uma nova lei 
A deputada do PS, Constança Urbano 
de Sousa, apresentou uma proposta 
de alteração à lei vigente. De acordo 
como projeto, a lei da nacionalidade 
determinará que o Estado reconhece 
como portugueses os descendentes 
de judeus sefarditas que façam "de-
monstração da tradição de pertença 
a uma comunidade sefardita de ori-
gem portuguesa, com base em requi-
sitos comprovados de ligação a Por-
tugal, designadamente apelidos, 
idioma familiar, descendência direta 
ou colateral e que possuam efetiva li-
gação à comunidade nacional". À 
SÁBADO, garante que pretende apli-
car aos judeus sefarditas "a mesma 
regra existente para todos os netos 
de portugueses". "0 regime atual 
permite de facto que alguém possa 
ter nacionalidade portuguesa sem 
uma ligação efetiva. Basta ter uma li-
gação ancestral", acrescenta. A ser 
aprovada, a lei entraria em vi-
gor I de janeiro de 2022. 

A Comunidade Judaica do 
Porto frisa à SÁBADO que 
"concorda com a necessida-
de de uma ligação efetiva (a 
prever no regulamento) e su-

 

geriu ao Ministério da justiça 
circunstâncias como a exis-

 

tência de contactos anuais com 
oPaís, ou o conhecimento su-
ficiente do País". 

O ministro dos Negócios Es-
trangeiros, Augusto Santos 

MNE QUER 
A MUDANÇA 
NA LEI PARA 
NÃO "MER-

 

CANTILIZAR" 
A NACIONA-

 

LIDADE. 
EMPRESAS 

AJUDAM POR 
6 MIL EUROS 

Advogados 
São israelitas 
e prometem 

"nacionalidade 
portuguesa sem 

sair de casa•'. 
Na descrição 
dos serviços. 
não indicam 

preços 

o 
Constança 
Urbano de Sousa 
quer a atribuição 
da nacionalidade 
para quem tenha 
"ligação efetiva" 
ao Pais 

O primeiro sefardita 
Já foram aprovados mais de 
16 mil processos em Portugal 

A Comissão  da Comunidade 
Judaica do Porto recorre ao 
extenso arquivo de sefardismo 
(certificados rabínicos. registos de 
cemitérios, documentos oficiais 
de Estados). Michael Kadoorie, de 
Hong Kong, recebeu o primeiro 
certificado. A família sefardita 
nunca falou ladino. Mas, por via 
da avó, tem nomes de "cristãos-
-novos" na genealogia: Lamego. 
Mendes e Moncada. 

Silva também está a favor da altera-
ção na lei para não "mercantilizar" a 
nacionalidade portuguesa, frisou na 
comissão parlamentar de Assuntos  

Constitucionais. "Há um abuso da 
generosidade da lei, mas não uma 
ilegalidade" nos pedidos de naciona-
lidade que também dão acesso a um 
passaporte europeu. Esse é outro dos 
argumentos principais destas em-
presas: "Com o passaporte portu-
guês, pode obter benefícios fiscais 
na Europa, entrar nos Estados Uni-
dos sem visto, trabalhar e viver na 
Europa indefinidamente e estudar 
de graça em instituições de ensino 
europeias", anuncia o Portugalis. 

Contudo. M históricos socialistas 
(Manuel Alegre, Maria de Belém, 
Alberto Martins e Vera Jardim) a 
criticaram a proposta e a posição do 
próprio ministro. E o deputado Pedro 
Delgado Alves disse que "não está 
em causa o papel desempenhado 
pelas comunidades judaicas de Lis-
boa e do Porto", onde "os processos 
são conduzidos de forma extrema-
mente minuciosa". O 

3k, 
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Uma segunda onda em 2020 
poderá empurrar a recessão 
portuguesa para um valor 
superior a -13%, antecipa 

o Banco de Portugal 

A pior recessão em Portugal 
nos últimos 150 anos 
observou-se em 1928, 

com o PIB a recuar 9,7% 

SEGUNDA ONDA ROUBARIA 
MAIS DE 7 MIL MILHÕES 
À ECONOMIA PORTUGUESA 
A dor económica em 2020 será quase inédita. Mas uma 
segunda onda forte tornaria a recessão ainda mais 
violenta. Entre o vírus e um turismo fragitizado, ainda 
não é desta que a economia portuguesa pode respirar 

NUNO AGUIAR 

A
incerteza sobre os efeitos 
da pandemia é tão grande 
que algumas instituições 
preferem apresentar dois 
números: a sua previsão-
-base e uma estimativa do 
que acontecerá caso en-
frentemos uma segunda 

onda de contágios. O Banco de Por-
tugal, um dos últimos a apresentarem 
previsões, coloca esse intervalo entre 
-9,5% e -13,1%. A diferença entre os 
dois são sete mil milhões de euros. Por 
comparação, isso não fica muito longe 
do valor em bolsa da Galp e é mais do 
que o Estado português gasta todos 
os anos com juros da dívida. 

A diferença entre as duas previsões 
está na possibilidade de uma segunda 
vaga de infeções em todo o mundo, que 
obrigue a uma reintrodução de medidas 
de restrição de movimento, incluindo 
a possibilidade de uma nova ordem 
de confinamento generalizada que, tal 
como a anterior, deverá ser devastadora 
para a atividade económica. "As medidas 
para conter esta segunda vaga do vírus 
implicariam novas perdas significati-
vas da atividade nos diversos setores 
da economia, ainda que eventualmente 
menores do que as observadas no pe-
ríodo recente de estado de emergência", 
escreve o Banco de Portugal no seu úl-
timo Boletim Económico. 

Essa segunda onda implicaria uma 
interrupção da retoma e uma recu-
peração muito mais lenta do que o 
previsto. O consumo continuaria con-
gelado, investimentos seriam adiados  

e o processo produtivo estaria ainda 
mais longe da normalidade. Mais pes-
soas desempregadas, mais empresas 
encerradas e um Estado ainda a ter 
de manter a economia à tona, com o 
défice orçamental a afundar-se. 

O problema não está apenas na dor 
provocada no momento pela quebra do 
PIB. Um choque tão violento tornaria 
as feridas económicas mais difíceis de 
sarar. De acordo com o Banco de Portu-
gal, essa segunda onda significaria que o 
crescimento de 2021 ficaria apenas em 
1,7% em vez de os 5,2% previstos no 
cenário-base. Em vez de a economia 
regressar ao pré-crise em 2022, pode-
ria demorar vários anos a consegui-lo. 

Caso a recessão deste ano chegue 
mesmo aos dois dígitos, estaremos 
perante a pior crise desde que existem 
dados em Portugal. Desde 1866, o ano 
mais negativo para a economia portu-
guesa foi 1928, quando o País sofreu 
uma recessão de -9,7%. Podemos até 
não chegar a valores dessa dimensão, 
mas já é claro que o consenso das 
instituições está cada vez mais longe 
do número previsto pelo Governo 
(-6,8%), pondo em causa os alicerces 
do orçamento suplementar. 

UMA NOVA FASE 
Estas previsões têm doses enormes de 
incerteza. Marisa Miraldo, professora de 
Economia da Saúde no Imperial Colle-
ge, nota que "muitas projeções mostram 
que uma segunda onda pode ser muito 
mais gravedo que a primeira" e, embora 
os responsáveis políticos não queiram 
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Estimativa PIB 2020 
Variação percentual 

E  Cenário-base mi  Cenário adverso 

GOVERNO CFP' 

 

FMI** OCDE-** BANCO COMISSAO 
DE PORTUGAL EUROPEIA 

 
    

 
    

-9,5 -9,4 -9,8 

-11,3 

1 
-8 

 

1 
-6,9 

 

 

-7,5 

Retoma possível Ainda não é claro 
que seja viável uma verdadeira 

recuperação económica enquanto 
não houver vacina 

-11,8 

• Conselho das Finanças Públicas; ** Fundo Monetário Internacional; 

*'* Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

-13,1 

ARAISA0 

enfrentar um novo confinamento, po-
derão ter de o considerar. "Tenho a 
perceção de que não há vontade polí-
tica para retroceder. Talvez isso mude 
drasticamente se o número de casos e 
de mortos aumentar muito e o sistema 
deixar de ter capacidade para aguentar", 
acrescenta à VISAO. 

No entanto, a dicotomia "lockdown 
sim/lockdown não" pode ser simplista. 
Poderá ser possível ser mais cirúrgico na 
atuação, abrindo alguns setores e man-
tendo outros fechados. "Quais são os 
grupos vulneráveis? Que serviço é pres-
tado? O local é aberto ou fechado? Cada 
setor é um setor, não só no impacto na 
economia como na própria infeção. 
Esses dois impactos normalmente não 
estão alinhados", refere Marisa Miraldo. 

Para já, à boleia da reabertura da 
economia, o número de novos casos 
voltou a acelerar, arriscando criar uma 
sensação de retrocesso. Céu Mateus 
reconhece que pode ser frustrante. 
"Entrámos numa fase diferente da-
quilo tínhamos antecipado para esta 
altura. O prognóstico em vários países 
era de que haveria uma primeira onda, 
colocavam-se as pessoas em casa e 

. teríamos uma folga até ao inverno", 
recorda a professora catedrática de 
Economia da Saúde na Universidade 
de Lancaster, no Reino Unido. "Aquilo 
que está a acontecer na quase totali-
dade dos países que desconfinaram é 
o aparecimento de focos de infeção." 

CONFIANÇA É DECISIVA 

Não é ainda claro que, sem uma vacina, 
seja possível alcançarmos algo que se 
pareça com uma verdadeira retoma. 
O Governo bem pode autorizar a rea-
bertura dos restaurantes, mas isso 
não significa que as pessoas voltem a 
jantar fora. Uma sondagem do Jornal 
de Negócios mostrava que, em meados 
de junho, 60% dos portugueses ainda 
não tinham voltado a um restaurante 
(metade dos quais devido ao medo de 
contágio), tendo 40% dos inquiridos 
assumido que não planeavam voltar ao 
hábito de comer fora em breve. 

"Tenho amigos entre os 30 e os 40 
anos que não querem ir a restaurantes. 
E que não querem sair, a não ser para 
esplanadas", diz Céu Mateus à VISAO. 
"O que vai ser importante para a retoma 
é as pessoas sentirem confiança de que 
podem sair sem ficar doentes e de que 
terão emprego nos próximos meses." 

O exemplo sueco é elucidativo. 
Embora o país nunca tenha colocado 
no terreno medidas tão restritivas 
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Pior recessão de sempre?  As mais recentes p..v iões do Barro 
de Portugal colocam a quebra do PIB português entre -9,5% e -13,1% 

Pressão sobre as contas 

A concretização do Orçamento do 
Estado para este ano vai-se revelando 
cada vez menos provável, tendo em 
conta que o Governo está cada vez mais 
isolado na sua previsão económica 
para o País (é o mais otimista), Uma 
economia mais frágil significará menos 
receita de impostos e mais despesa, 
seja com apoios sociais seja com o apoio 
a empresas. O resultado? Um défice 
e uma dívida maiores. A partir de 2 de 
julho, o Governo passou a ter de contar 
com uma possível fonte de pressão para 
os próximos anos: a TAP. Mais de mil 
milhões de euros são certos. Falta saber 
oque ainda aí vem a seguir. 
O Estado português pagou 55 milhões 
de euros para passar a deter 72,5% da 
empresa de aviação, comprometendo-se 
a injetar até 1,2 mil milhões de euros. 
Para este ano, as contas são mais fáceis 
de fazer. A operação está prevista no 
orçamento suplementar, com reflexos 
no défice orçamental e na dívida pública. 
No entanto, na conferência de imprensa 
em que foi anunciado o acordo com 
David Neeleman, o ministro das Finanças 
garantiu que, embora a empresa 
regressasse ao controlo público, não iria 
penalizar os indicadores orçamentais 
no futuro. "As empresas com atividade 
mercantil não integram o perímetro 
das contas públicas. A TAP S.A. é uma 
empresa aérea, tem uma natureza 
mercantil", afirmou João Leão. O 
Governo admite que a TAP SGPS possa 
ir à dívida. 
O INE confirma esta interpretação. 
"Embora a TAP fosse considerada uma 
empresa controlada pelas AP após a 
reversão da privatização que determinou 
a detenção de 50% do capital social 
pelo Estado português, esta não estava 
incluída no setor institucional das 
Administrações Públicas", responde. "O 
reforço da posição do Estado no capital 
da empresa, por si só, não deverá alterar 
essa situação." 
Mas isso não significa que a fatura 
do Estado com a empresa se fique 
por aqueles 1,2 mil milhões. A TAP 
acumulava prejuízos ainda antes 
da pandemia e enfrentará anos de 
previsível convulsão no setor, com um 
turismo internacional deprimido. Não 
será necessário fazer novas injeções de 
capital na empresa? Quanto custarão? 
A reestruturação da empresa não 
envolverá custos para o Estado? Haverá 
indemnizações a pagar? Ainda é cedo 
para dizer, mas é duvidoso que 2020 seja 
a última vez que a TAP mexa com as 
contas do Orçamento do Estado. 

como os seus vizinhos nórdicos, teve 
uma penalização económica muito 
semelhante e números de contágio 
muito mais elevados. Mesmo sem 
restrições, os consumidores e as em-
presas ajustam o seu comportamento. 

Esta vertente comportamental 
tem sido menos estudada, aponta 
Marisa Miraldo. "Será que após as 
pessoas passarem por uma pandemia, 
oseu comportamento vai mudando?", 
questiona. Para alguns, a experiência 
destes meses poderá levá-los a hesitar 
estarem em grandes grupos ou a evi-
tar contactos mais próximos. Outros 
podem ter a reação oposta. "Pessoas 
que acham que, como já não estamos 
em casa, já não há vírus. A perceção de 
risco também pode ir diminuindo se 
não entrarmos numa segunda vaga." 

VERÃO FRAGILIZADO 
Além de uma segunda onda, a última 
semana trouxe uma nova preocu-
pação à recuperação da economia 
portuguesa: a exclusão de Portugal 
da lista de 59 destinos que o Reino 

JÁ FRAGILIZADA, 
A RECUPERAÇÃO 
PORTUGUESA 
TERÁ DE ENFRENTAR 
UM VERÃO 
SEM TURISTAS 
BRITÂNICOS 

Unido considera "seguros" para os 
seus turistas. Os britânicos que quei-
ram vir de férias para Portugal terão 
de respeitar uma quarentena de duas 
semanas quando regressarem a casa. 
A base da decisão são os novos casos 
por milhão de habitantes, uma métri-
ca em que Portugal não pontua bem. 

Caso isto se traduza numa forte que-
bra do número de turistas britânicos, 
pode ser um desastre para o turismo 
nacional. Em 2019, Portugal recebeu 
2,1 milhões de hóspedes britânicos, 
num total de 9,4 milhões de dormidas 
e quase €3,3 mil milhões em receitas. 
O Reino Unido é líder nos dois últimos 
indicadores e está em segundo lugar no 
primeiro (muito próximo de Espanha). 
O impacto irá sentir-se mais no Algarve, 
que concentra quase 2/3 das dormidas 
britânicas e é altamente dependente 
desse turismo - 37% das dormidas da 
região vêm do Reino Unido. 

José Tavares, que em 2016 escreveu 
um artigo sobre a relação económica 
entre Portugal e Reino Unido no con-
texto do Brexit, admite uma compara-
ção com aquilo que poderemos viver 
neste verão. "A Covid-19 está a levar 
a uma interrupção de transações. É 
um Brexit generalizado", afirma o 
professor catedrático da Nova SBE. 
"Este pode ser um miniensaio para um 
Brexit que corra muito mal, numa área 
que nos atinge fortemente." 

A ideia de que, após o confinamen-
to, o verão poderia trazer um período 
para a economia respirar e se fortale-
cer para um inverno que se antecipa 
mais duro, não está a confirmar-se. 
Seja porque o número de casos tem 
acelerado ou porque o turismo não 
trará o bálsamo habitual, ainda não é 
desta que a Covid-19 deixará a eco-
nomia respirar. III  naguiar@exame.pt Página 40
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AVIAÇÃO 

Viagem aos bastidores 

de uma quase 

nacionalização 
As horas que levaram o Estado a recuperar a maioria 
do capital da TAP e que conduziram à saída de David 
Neeleman. Agora chega a parte dolorosa: reestruturar 

a TAP. Mas ninguém põe a mão no fogo sobre qual 
a dimensão dos cortes — ou quanto custará 

ZD PAULO M. SANTOS E PAULO ZACARIAS GOMES 

"Nunca tomes 
urna decisão, 

deixa que alguém 
o faça por ti. Se 

for errada, podes 
negá-la; se for 
correta, podes 

apoiá-la" 
Howard Hughes 

Milionário e empresário 
norte-americano 

da aviação 

(1905-1976) 

tlytap.com  

• í 
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Paralisada Apesar do impacto 
da Covid-19, Bruxelas entendeu 
que a TAP não era elegível aos 
apoios no âmbito da pandemia. 
Segue-se a reestruturação 
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e as mais recentes semanas 
de vida da TAP dessem um 
filme, dificilmente se podia 
evitar a cena'óbvia do avião 
que se desvia, no último 
minuto, para evitar emba-
ter na montanha. O avião 
é a própria companhia e a 
parede a ameaça de nacio-
nalização que o Governo 
usou para acelerar a saída 
de David Neeleman, um dos 

parceiros privados, da empresa. 
Nos 20 dias em que se equacionou 

desde a insolvência à passagem para a 
mão do Estado, a corda esticou, várias 
vezes, entre os acionistas, numa guerra 
de bastidores dura, com negociações 
pela comunicação social e muita con-
trainformação. Mas nunca extremou 
tanto como na semana passada, quando 
os administradores privados inviabi-
lizaram as condições do Estado para 
injetar €1 200 milhões na companhia, 
levando o Governo a ameaçar com a 
nacionalização. 

As negociações decorreram quase 
sempre entre advogados e com a in-
tervenção de membros do Governo, 
em particular da área das Finanças. 
As versões sobre a forma como o em-
presário de origem norte-americana 
se comportou nesses dias divergem. 
Há quem diga que foi intransigente e 
se portou como tendo "a faca e o queijo 
na mão", e há quem assegure ter sido 
surpreendido pelas "ameaças constan-
tes" com que a discussão decorreu na 
praça pública. Fonte próxima do em-
presário garante que já há algum tempo 
se "notava um clima de agressividade" 
por parte do Governo. "Ele é uma pes-

 

Ei Cs — soa muito emocional e começou a ficar 
muito incomodado com esta situação, 
até porque não a entendia", refere a 
mesma fonte. Do seu ponto de vista, 
Neeleman considera que fez um bom 
trabalho na recuperação da empresa, 

K. nomeadamente na conquista do merca-

 

do norte-americano. "Quando chegou 
 à empresa, a TAP apenas conseguia 
captar anualmente 80 mil passagei-

i ros nos EUA. No ano passado, trans-

 

portou mais de um milhão e, se não 
fosse a pandemia, estavam previstos 
1,5 milhões no final de 2020", salienta. 
Para Neeleman, esta era uma das suas 
grandes conquistas da TAP, pois não 

6') só trazia passageiros de um mercado 
como compensava a forte sazonalidade 
dos voos de longo curso noutras rotas. 

-  s "  r 

At. 

. • 
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Empréstimo 
de 600 milhões 

e mais 286 milhões 
para a 

recapitalização 
• 

886 
1 360 1200 

 

9 000 -.Estado garante empréstimo, mas fica com 20% do capital 

British Airways recebe 350 milhões do Banco de Inglaterra 
e Iberia e Vueling 1 010 milhões de apoio espanhol 

Estado fica com 72,5% do capital e com o poder na comissão executiva 

Lufthansa coloca 150 milhões 
e Estado financia 450 milhões 

Cada país 
entra com 

137 milhões 

274 

Estado aumentou 
posição no capital 
de 80% para 91% 

• 

250 600 

Empresa já estava 
intervencionada 
pelo Estado antes 

da pandemia 

3 000 

F AVIAÇÃO 

Apoios pelos ares 
A grande maioria das companhias aéreas europeias irá receber apoios 
dos respetivos Estados nas mais variadas formas (valores em milhões de euros) 

10 400 França financia 7 mil milhões e Holanda 3,4 mil milhões 

Air France/KLM Lufthansa Alitalia 
França/Holanda Alemanha Itália 

A RNISA O 

IAG 
Reino Unido 

Espanha 

TAP FinnAir 
Portugal Finlândia 

Austrian 
Airlines 
Áustria 

SAS Air Baltic 
Suécia Letónia 

Dinamarca 

DAVID NEELEMAN SAI 
COM €55 MILHÕES. 
PELO CAMINHO, VENDE 
A SUA PARTICIPAÇÃO 
(QUE CUSTOU €5 
MILHÕES, EM 2015) E 
OS DIREITOS DE SAÍDA. 
OS €224 MILHÕES 
COLOCADOS PELA 
ATLANTIC GATEWAY 
FICAM NA COMPANHIA 

BRUXELAS NO CENTRO 
A tensão começou a subir pelo menos 
um mês antes de Bruxelas dar luz ver-
de, a 10 de junho, ao auxílio do Estado 
para salvar a companhia. Foi então que, 
garantem fontes próximas do processo, 
começaram os contactos informais com 
a Comissão Europeia, pedindo que a 
ajuda fosse concedida no âmbito do qua-
dro temporário criado para responder 
à Covid-19 e apoiar empresas viáveis. 
O problema? Analisado o desempenho 
financeiro dos últimos anos da TAP, a 
Comissão Europeia entendeu que as di-
ficuldades não eram de agora e recusou 
o acesso àquele quadro. 

Mas, para uma segunda fonte, tam-
bém ela próxima das conversações, o 
Governo conduziu o processo à pressa e 
sem fazer bem o trabalho de casa. Entre 
os argumentos está o de que, se tivesse 
sido a TAP SA, a transportadora, a apre-
sentar o pedido, em vez da TAP SGPS, 
não seriam tidos em conta os €580,8 
milhões de capitais próprios negativos 
desta empresa que representa todo o 
grupo. E a ajuda seria viabilizada. Além 
disso, as declarações de Pedro Nuno  

Santos, ministro das Infraestruturas, 
sobre a condição frágil da empresa ge-
raram, na opinião desta mesma fonte, 
incerteza na Comissão Europeia. O 
ministro contrapôs publicamente, sa-
lientando que a decisão de Bruxelas olha 
exclusivamente para números e factos, 
e não para opiniões como as que foi ex-
pressando ao longo dos últimos meses. 

Para David Neeleman, tornou-se cada 
vez mais clara a ideia de que o Governo 
"estava, aos poucos, a esticar a corda". A 
maioria dos Estados decidiu apoiar as 
empresas financeiramente para fazerem 
face a esta crise. Alguns até ficaram com 
uma posição no capital, sem interfe-
rirem na gestão. "Em Portugal, houve 
uma clara tentativa, desde o início das 
negociações, de se aproveitar este pro-
cesso para resgatar os poderes de gestão 
da empresa. Assistimos a um tape over 
sobre a comissão executiva", refere a 
fonte próxima de Neeleman. 

Depois das negociações, o pedido for-
mal seguiria de Lisboa, a 9 de junho, dia 
do Orçamento Suplementar. A ajuda foi 
autorizada a 10 de junho por Bruxelas, ao 
abrigo das orientações de recuperação e 
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Na rota dos privados 
A evolução da TAP desde 2015, 
ano em que a Atlantic Gateway 

entrou na companhia 

Resultado líquido 
EM MILHÕES DE EUROS 

21,1 

-23 

-118 
-105

'6 

-156 

2015 2016 2017 2018 2019 

Frota aérea do grupo 
EM AERONAVES 

103 105 
99 

94 

75 

2015 2016 2017 2018 2019 

Passageiros transportados 
EM MILHÕES 

17,1 

15,8 

14,2 

1  11,3 1,7 

e e 
2015 2016 2017 2018 2019 

FONTE TAP ARivigo 

reestruturação. A partir daí, começou 
a contagem decrescente de seis meses 
para a TAP usar e devolver o apoio (algo 
que já foi afastado) ou para se transfor-
mar e garantir a sua viabilidade futura. 

Também antes disso já haveria con-
tactos para alterar o acordo parassocial 
com Neeleman. O cenário de saída 
total ou parcial da TAP não era novo 
— em fevereiro, antes da pandemia, foi 
dado como quase fechado um acordo 
para a entrada da alemã Lufthansa na 
Atlantic Gateway, em que a companhia 
alemã terá avaliado a portuguesa em 
"largas centenas de milhões de euros". 
Semanas depois, para lidar com as di-
ficuldades da TAP, o empresário tinha 
defendido um empréstimo de longo 
prazo do Estado, com juros baixos, 
a converter em capital que garantia o 
controlo público no caso de a com-
panhia falhar o pagamento. O Estado 
ajudava, mas não haveria para já alte-
rações na TAP. Não foi aceite. 

UMA ARMA CHAMADA 
NACIONALIZAÇÃO 
Entretanto, já na sombra da ajuda pú-
blica, o Estado pede à Atlantic Gateway 
que capitalize as prestações acessórias 
(que transforme esses empréstimos dos 
acionistas em capital) colocadas na TAP 
e que Neeleman renuncie aos direitos de 
saída. Terá sido este o ponto de rutura 
para o norte-americano que, a partir 
de então, vê o cenário de nacionaliza-
ção passar de arma negocial a ameaça 
concreta e que o fará aceitar o acordo 
possível de €55 milhões. Nesta altura, 
para Neeleman, já não havia dúvidas 
de que se tornara persona non grata 
para o Governo. "Só lhe restava uma 
saída: largar a TAP, assegurando que os 
interesses da Azul e dos seus acionistas 
fossem salvaguardados ao máximo", 
salienta a fonte ligada ao empresário. 

Com o acordo, o Estado garantiu 
os direitos de voto que lhe permitiram 
chegar a 72,5% do capital e os direitos 
de saída de Neeleman, ao conservar na 
TAP os €224 milhões em prestações 
acessórias colocadas em 2015 e em 
2016 pelo consórcio privado Atlan-
tic Gateway, para "limpar balanço" e 
consumir "prejuízos passados," como 
o ministro disse ao Jornal de Negócios. 
Nas horas seguintes, as tais que antece-
deram um Conselho de Ministros que 
podia ter decidido a nacionalização, os 
advogados trocam propostas e contra-
propostas e só a madrugada traz luz  

ao fundo do túnel. O Conselho de Mi-
nistros dessa quinta-feira termina com 
o anúncio de um acordo de princípio. 
Mas as horas seguintes, até ao momento 
em que, ao final da noite, Pedro Nuno 
Santos anuncia o entendimento, foram 
ainda de batalha jurídica e de análise 
com pinças em torno de pormenores 
que podiam fazer a diferença. Só então 
o acordo chega e o decreto da naciona-
lização, pronto desde terça-feira e a que 
só faltava a assinatura, é posto na gaveta. 

Se, na versão de Pedro Nuno Santos, 
Neeleman nunca esteve disponível para 
aceitar as condições que o Estado exigia, 
o outro sócio privado esteve-o desde "a 
primeira hora". Humberto Pedrosa foi, 
nas palavras do ministro, um "patriota" 
no processo. Conserva 22,5% da TAP, 
os quais têm de ser alvo de novo acordo 
parassocial a ser desenhado por estes 
dias, quando forem fechados também 
os termos do acordo com Neeleman. E 
vai trabalhar com o Estado no plano de 
reestruturação, tendo também a opor-
tunidade de capitalizar a companhia. 

PARA CIMA OU PARA BAIXO? 
O Governo ainda não sabe quanto dos 
€1 200 milhões de apoio máximo se-
rão convertidos para tapar os capitais 
próprios negativos do grupo. E também 
ninguém se compromete com as dimen-
sões dos cortes que vão ter de ser feitos 
nem com os 20% ou 30% que circulam 
sem confirmação oficial. O plano, a de-
senhar por uma consultora externa, será 
negociado com Bruxelas antes dos seis 
meses que dura o empréstimo. Mas o 
Governo já reconheceu que a TAP sairá 
mais magra deste percurso, em pessoal, 
aviões e rotas, e com uma nova liderança 
executiva escolhida por uma empresa 
internacional. E terá de se tornar mais 
amiga do ambiente, uma das exigências 
que a União Europeia está a fazer para 
permitir as ajudas. Entre estas, estão 
soluções como a redução de rotas de pe-
queno curso que possam ser substituídas 
pela ferrovia, como é o caso entre Porto e 
Lisboa, e o abate de aviões antigos, mais 
pesados e com motores mais poluentes. 

A expectativa é a de que há muito a 
fazer na companhia antes de se chegar 
a falar em despedimentos: até junho, 
600 pessoas (das cerca de 11 mil que ali 
trabalhavam em 2019) deixaram a em-
presa pela não renovação de contratos a 
prazo, a que se poderão juntar reformas 
antecipadas ou saídas voluntárias. Os 
custos do grupo com pessoal, por ano, 
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F AVIAÇÃO 

ascendem a €751,9 milhões, segundo o 
relatório de 2019. 

À VISÃO, o consultor de aviação John 
Strickland distingue a TAP de compa-
nhias como a Lufthansa ou a Air France, 
que anunciaram cortes de cerca de 15% 
no pessoal e até 20% na frota. "Têm uma 
cobertura geográfica mais complexa, 
enquanto a TAP tem uma sazonalida-
de desproporcionalmente grande." A 
dimensão dos cortes vai depender de 
quão eficiente é o modelo de negócio, 
argumenta o especialista, para quem 
uma discussão não política e equilibra-
da entre a empresa e os sindicatos, para 
garantir uma flexibilidade, pode evitar 
maiores despedimentos. Outra frente 
é a da frota de 105 aviões que, no ano 
passado, sofreu forte renovação, com 
mais de €1,5 mil milhões investidos e 
30 novos aviões a apoiar o longo curso. 
A quase totalidade das aeronaves está no 
grupo por locação a multinacionais do 
setor, nem todas com opção de compra. 
Quinze estão sublocadas à Azul, o que 
lhe rendeu cerca de €3,9 milhões no 
primeiro trimestre deste ano. O Governo 
já disse, sem especificar, que quer man-
ter a cooperação com a companhia que, 
até 2026, é credora sénior da TAP com 
o investimento nos €90 milhões em 
obrigações remunerado a 7,5% ao ano. 

E há ainda a abordagem ao mercado. 
Para Strickland, a ligação histórica e cul-
tural ao Brasil e a condição do País como 
destino de lazer da Europa funcionam a 
favor de uma TAP independente, se for 
bem gerida e eficiente. Se a lógica for a de 
grupo, o consultor vê o exemplo da IAG 
como mais interessante, pois permitiu 
à British Airways e à Iberia manterem 
culturas independentes e alguma con-
corrência interna. "A Lufthansa é mais 
desafiante, porque adota uma abordagem 
mais germânica e centralizada", defende. 

Evitada a ameaça da nacionalização, 
o Governo faz pairar, agora, a da liqui-
dação. Um cenário que diz possível se, 
na negociação que antecipa "dura", a 
Comissão Europeia recusar a reestru-
turação proposta. Deixar cair a TAP, 
sustenta o Governo, seria sempre mais 
caro do que intervencioná-la, devido ao 
peso que esta tem na economia e nas 
exportações. 

Agora, sem um dos copilotos, a com-
panhia vai começar o trabalho de encur-
tar as asas para voltar a ganhar altitude, 
escapar a outras montanhas e evitar 
tornar-se um novo sorvedouro de di-
nheiros públicos. .L  visao@visao.pt 
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T
odos estão preocupados com 
a pandemia. Todos querem 
acenar (ou voltar a acenar) 
bem alto a bandeira de con-
celho livre do vírus. Porém, 
todos, sem exceção, sabem 
que há um dia pós-pan-
demia e que, até lá, há um 

futuro para gerir. Durante longas 
semanas, e em nome de um inimigo 
comum, o combate à propagação do 
novo coronavírus parecia ter adorme-
cido esse lado da política nacional. Foi 
o período do "estamos todos juntos". 
Mas esse período, que foi tendo bre-
ves momentos de tensão, terminou de  

vez com o ataque de Fernando Medina 
às autoridades de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo. A pandemia está para 
durar, mas o tempo do "cada um por 
si" está de regresso. 

Ao ler as próximas linhas, há um 
momento que não pode sair do ho-
rizonte mental: setembro/outubro 
de 2021. Em pouco mais de um ano, 
talvez já não haja pandemia, talvez os 
casos do novo coronavírus estejam 
em níveis comportáveis para uma 
vida mais próxima do antigo normal. 
Talvez tudo isso, mas, com grande 
certeza, haverá eleições autárquicas 
em Portugal. E isso explica muito do  

que agora se começa a (re)desenhar 
na política nacional. 

Explica, por exemplo, o ataque do 
presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa às "más chefias" de Saúde e à 
necessidade de, não havendo melho-
rias imediatas na resposta à pandemia, 
fazer rolar cabeças. No seu programa 
de comentário na TV124, Medina ati-
rou a "todos os responsáveis por esta 
matéria" de saúde na região de Lisboa 
e, com isso, procurou distanciar-se da 
multiplicação de casos que assolavam 
a Área Metropolitana de Lisboa (AML), 
organismo a que igualmente preside. 
Passando ao lado daquilo que seria a 
própria capacidade de intervenção no 
terreno (ver caixa), essa foi também 
uma forma de lançar recados para 
dentro do próprio partido. É que, 
apesar de ter realinhado o tiro, logo 
no dia seguinte, circunscrevendo as 
suas críticas apenas às "chefias de 
âmbito regional e à equipa que está 
hoje no terreno, de âmbito regional", 
o sinal estava dado: na gestão políti-
ca regional da pandemia, na Grande 
Lisboa, Duarte Cordeiro, secretário de 
Estado dos Assuntos Parlamentares, 
é a principal referência política. Além 

CHOQUES POLÍTICOS 
Há uma pandemia para gerir. Mas, nos intervalos, há outros 
combates a travar, e o caos na região de Lisboa despertou 
a política que a crise de saúde pública adormecera 

OCTÁVIO LOUSADA OLIVEIRA E PEDRO RAÍNHO 
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Reunião Basílio Horta 
e Fernando Medina com Eduardo 

Cabrita e António Costa, 
no recente encontro entre 
autarcas da AML e Governo. 
Autárquicas de 2021 já mexem? 

MEDINA CRITICOU 
AS "MÁS CHEFIAS" 

NO COMBATE 
À PANDEMIA 
EM LISBOA. AINDA 
REAJUSTOU O TIRO, 
MAS O SINAL 
ESTAVA DADO 

de ex-vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, Cordeiro é também 
um alinhado com Pedro Nuno Santos, 
uma das principais figuras que, no 
PS, e a par de Medina, são apontadas 
com mais insistência como potenciais 
futuros líderes. 

EIXO NORTE-SUL 
Numa guerra que, em alguns perío-
dos, pareceu ser travada entre as di-
ferentes latitudes do continente, Rui 
Moreira procurou afirmar-se como 
a voz do Norte contra a gestão fei-
ta a sul. No final de março, quando 
Graça Freitas lançou para o debate 
a possibilidade de ser montada uma 
cerca ao Porto, o independente reagiu 
com estrondo. "Tal medida, absurda 
num momento em que a epidemia da 
Covid-19 se encontra generalizada na 
comunidade em toda a região e País, 
não foi pedida pela Câmara Municipal 
do Porto, não foi pedida pela Proteção 
Civil do Porto e não foi pedida pela 
Proteção Civil Distrital", assegurou. 

O comunicado divulgado, a 30 de 
março, pela Câmara Municipal do 
Porto era, de resto, muito duro para 
a Direção-Geral da Saúde. Ataca-
va as "estatísticas sem consistência 
científica ou fiabilidade", emitidas 
diariamente, cujas variações, refor-
çava a autarquia, demonstravam "a 
sua falta de credibilidade". Assim, Rui 
Moreira (que mantém o tabu sobre se 
avança ou não para um terceiro man-
dato) avisou que, se a ideia vingasse, 
deixaria "de reconhecer autoridade à 
senhora diretora-geral da Saúde, en-
tendendo as suas declarações [daquele 
dia] como um lapso seguramente 
provocado por cansaço". 

Em Ovar, destacou-se Salvador 
Malheiro. A 17 de março, as auto-
ridades de saúde, reunidas com o 
presidente da autarquia, aventaram 
um cenário dantesco. Na pior das 
hipóteses, vaticinaram no encontro 
de emergência, poderiam ser infe-
tadas 40 mil pessoas e registar-se 
mais de mil óbitos. Logo aí foi criado 
um gabinete de crise, composto por 
decisores políticos, Proteção Civil 
e responsáveis regionais de saúde, 
porque se percebeu que o Ministério 
da Saúde não conseguiria dar conta 
do recado. 

A lógica foi sempre resolver lo-
calmente o problema, eliminando-se 
as potenciais cadeias de transmissão 
e monitorizando-se de perto os in-
fetados. "Ovar tem 50 mil pessoas,  

mas nós acompanhámos mesmo as 
pessoas. Tivemos cuidados muito 
específicos. É diferente morar num 
condomínio ou num bairro piscató-
rio", exemplifica Malheiro, em decla-
rações à VISÃO. 

Verificou-se um reforço de mé-
dicos, enfermeiros e assistentes e, 
por iniciativa camarária, chegaram 
a ser feitos 200 rastreios por dia. 
"Houve uma extensão da enfermaria 
para recebermos os doentes que não 
precisavam de estar hospitalizados, 
mas que também não podiam estar 
em casa", conta o líder do executivo 
do município que esteve um mês sob 
cerca sanitária. 

Apesar de ter recusado atacar os 
poderes centrais no pico do surto, o 
também vice-presidente do PSD não 
contém agora o desabafo: "A cerca 
justificou-se, em primeiro lugar, por 
ter permitido proteger os nossos vizi-
nhos, como a Administração Regional 
de Saúde nos indicou, e, em segundo 
lugar, para nos protegermos a nós 
próprios. E hoje somos seguramente 
dos concelhos mais seguros do País. 
Agora, eu nunca disse para cercarem 
Lisboa ou outros municípios, mas 
é com alguma apreensão que vejo 
que, havendo focos perfeitamente 
identificados em alguns sítios, não há 
medidas mais musculadas." 

O recado para os decisores da 
AML é claro: "Por muito menos do 
que estamos a assistir cercou-se 
Ovar, tínhamos 25 casos ativos... É 
preocupante ver esta incapacidade 
de antecipação e de ação", dispara 
Malheiro que não entra sequer na 
conversa sobre eleições ou ganhos 
políticos originados pela pandemia. 

CAOS EM LISBOA 

Certo é que, mais a sul, houve outro 
social-democrata a assumir-se pro-
tagonista dos autarcas do partido, 
tendo como alvo preferencial Fer-
nando Medina. À frente da Câmara 
Municipal de Cascais desde 2011, 
Carlos Carreiras recusou "ficar de 
braços cruzados" à espera de deci-
sões concertadas pela AML (presidi-
da pelo edil lisboeta) e ameaçou bar-
rar os transportes intermunicipais 
provenientes de Sintra e de Oeiras, 
caso os dois municípios limítrofes 
não recolocassem carreiras. Admi-
tiu até, num artigo publicado no i, 
que os utentes que quisessem fazer 
o transbordo teriam de se submeter 
a testes de temperatura. 
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Dupla Duarte Cordeiro com Pedro 
Nuno Santos. As críticas de Fernando 

Medina tinham destinatários não 
identificados?... 

Até tu, Mediu? 
A Área Metropolitana de Lisboa 
pode gerir as redes de transportes 
ou, pelo menos, apertar os cuidados 
sanitários exigíveis aos prestadores 
desses serviços 

Quando, na semana passada, Fernando 
Medina criticou as autoridades de 
saúde, dizendo, no seu programa 
de comentário, na TVI24, que, "com 
maus chefes e pouco exército, não 
conseguimos ganhar esta guerra", 
Carlos Carreiras saiu-lhe às canelas 
e aconselhou o presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa a tomar 
ele próprio em mãos a resolução 
dos problemas relacionados com 
a sobrelotação dos transportes 
públicos. Teria o líder cascalense 
razão? Desde 2015, com a extinção 
das Autoridades Metropolitanas de 
Transportes de Lisboa e do Porto, 
as áreas metropolitanas assumiram 
maiores competências no que respeita 
aos transportes coletivos, ao abrigo da 
nova legislação. Simplificando: a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML) passou 
a ter atribuições de organização e de 
planeamento ou de investimento e de 
fiscalização dos transportes rodoviários, 
fluviais e ferroviários. Pode reforçar 
frotas, alargar ou delimitar redes, 
investir em equipamentos e até impor 
restrições à circulação por causa da 
pandemia. Além disso, em termos mais 
genéricos, o Conselho Metropolitano 
(presidido por Medina e que integra 
os 18 líderes camarários da AML) tem 
como incumbência "pronunciar-se e 
deliberar sobre todos os assuntos que 
visem a prossecução das atribuições 
da área metropolitana". Em suma, o 
presidente da AML tem, acima de tudo, 
uma responsabilidade política sobre a 
gestão dos transportes. 

Braço de ferro Medina tem sido 
criticado pela passividade 
na gestão dos transportes 

"Tem havido muitas conversas e 
reuniões, mas não se passa das pa-
lavras aos atos. Em causa está um fi-
nanciamento de 150 milhões de euros 
da AML no reforço dos transportes, 
o que garante a salvaguarda da saúde 
pública. O tempo vai passando, há 
decisões que não são tomadas e vai-se 
alastrando a possibilidade de contágio 
dentro da própria AML", criticou, cita-
do pelo Jornal de Notícias, já quando 
o concelho se debatia com dois focos 
de coronavírus, em lares de Alcabi-
deche e em São Domingos de Rana. 

Na semana passada, quando Me-
dina alfinetou Marta Temido e as 
autoridades sanitárias a propósito da 
gestão da pandemia em Lisboa e Vale 
do Tejo, Carreiras saiu em defesa da 
ministra da Saúde e recomendou que 
o líder lisboeta resolvesse a questão 
dos transportes sobrelotados. "Ele 
também é presidente da AML, aí tem 
uma consequência direta de poder re-
solver à escala dele, das competências 
legais que tem. Portanto, seria bom 
que ele exercesse já [o poder] nesta 
matéria dos transportes." 

Ora, nos bastidores do PSD, a to-

  

mada de posição foi interpretada 
como uma forma de Carreiras se 
posicionar para as autárquicas do 
próximo ano. Dirigentes locais e dis-
tritais reconhecem à VISÃO que o 
ex-vice-presidente do partido seria 
"um dos nomes mais fortes", mas 
mostram-se convictos de que Rui Rio 
jamais aceitaria um crítico tão fervo-
roso na corrida à capital. E o próprio 
Carreiras arruma essa hipótese. "Po-
lítica executiva só autárquica e em 
Cascais", garante à VISÃO. 

Da Assembleia Municipal de Cas-
cais faz parte outra figura que tem 
vindo a reforçar o seu protagonismo 
no PSD: Ricardo Baptista Leite. O 
deputado e vice-coordenador para 
a área da Saúde, no Conselho Estra-
tégico Nacional, tem tido bastante 
palco durante a crise, sobretudo após 
as reuniões quinzenais de políticos e 
parceiros sociais com epidemiologis-
tas, na sede do Infarmed. Ao Expresso, 
o ministro-sombra de Rio contornou 
oassunto: "Só tenho um pensamento: 
acabar com a Covid-19 em Portugal. 
Quando acabarmos com a pandemia, 
terei todo o gosto em voltar a conver-
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a. 

sar e a discutir todas as questões po-
líticas e de ambições que os políticos 
têm. Neste momento, temos de estar 
todos focados no objetivo comum. 
Sem resolvermos a pandemia, não há 
ambição que nos valha." 

MÁ VIZINHANÇA 

A "jogada" de Carreiras provocou 
leituras internas sobre os planos do 
autarca a médio prazo; mas o cená-
rio conjurado pelo social-democrata 
também suscitou reações dos conce-
lhos vizinhos. No eixo Cascais-Sintra, 
o verniz estalou em plena crise da 
propagação do vírus nos concelhos 
suburbanos à volta da cidade de Lis-
boa. Até ao final de junho, e durante 
largos meses antes desse momento, 
a trica política andou (quase sempre) 
arredada das intervenções públicas do 
presidente da Câmara Municipal de 
Sintra. De cada vez que atualizava a 
sua conta oficial no Facebook, Basilio 
Horta focava-se na mesma mensagem: 
era necessário que houvesse "articu-
lação e coordenação" de estratégias 
entre os responsáveis políticos dos 
concelhos da Grande Lisboa para se  

ter sucesso no combate à pandemia, 
uma ideia que defendia mesmo antes 
de o índice de propagação disparar 
na Área Metropolitana de Lisboa. 
Foi nessa fase que o presidente da 
Câmara Municipal de Cascais, Carlos 
Carreiras, ameaçou aplicar uma "cerca 
sanitária" aos vizinhos que chegassem 
à sua vila vindos dos transportes que 
apanhavam em Oeiras e em Sintra. E, 
aí, Basilio calçou as luvas. 

O autarca de Sintra, o segundo 
concelho mais populoso do País, não 
mudou a sua filosofia. Apenas aban-
donou o discurso mais genérico e 
apontou para um alvo concreto. "Ati-
tudes individuais", lembrava Basílio 
ao vizinho social-democrata, "não 
trazem qualquer viabilidade para so-
lucionar o problema dos transportes", 
se não contarem com a "coordena-
ção" da AML. "Se o caso não fosse tão 
sério, daria para ironizar [e] podia 
dizer que a câmara de Sintra também 
está a pensar em cortar ligações e 
depois declarar independência", ati-
rou Basílio Horta. "Mas a situação é 
demasiado séria e vamos ter de ter 
serenidade e muita cooperação entre 
todos os concelhos" para conter a 
propagação do vírus naquela região, 
aconselhava o autarca eleito pelo PS, 

CARREIRAS 
AMEAÇOU COM 
UMA "CERCA" 

OS VIZINHOS. BASÍLIO 
IRONIZOU COM 
A DECLARAÇÃO 
DE INDEPENDÊNCIA 
DE SINTRA 

entre ações de desinfeção de escolas 
e o encerramento, com o apoio da 
Polícia Municipal, de bares e cafés 
que violavam a lei. 

Ainda que a principal preocupa-
ção em Sintra, por estes dias, seja o 
controlo da pandemia, nada disto é, 
apenas, gestão autárquica de uma si-
tuação excecional. A um outro nível, 
mais distante, a troca de argumentos 
com Carlos Carreiras mostra que Ba-
sílio Horta também está preocupado 
em gerir a vantagem que recolheu das 
últimas autárquicas e em manter o 
fôlego para se lançar numa recan-
didatura às autárquicas do próximo 
ano. Uma corrida que, no concelho, 
é encarada como garantida. 

O episódio com Carreiras não foi, 
porém, o único combate político mais 
visível de Basilio durante a pandemia. 
Antes, a autarquia também fez repa-
ros às autoridades de saúde pública 
do concelho, depois de se deparar 
com um foco de contágio na Escola 
Secundária Stuart Carvalhais, em 
Massamá. Era "lamentável", disse o 
autarca, que as "autoridades de Saú-
de" não tivessem testes disponíveis 
para estes alunos e era "inaceitável" 
que a câmara de Sintra tivesse sabido 
do caso pela comunicação social. O 
tiro — que Fernando Medina repetiria 
com maior amplitude e escala mais 
tarde — ia direto para as autoridades 
de saúde pública do concelho. "Não 
haver caminhos claros e o desconhe-
cimento preocupam-no muito, quase 
ao nível da obsessão", conta à VISÃO 
fonte próxima do autarca. 

Mas houve espaço para outros 
combates. Na semana passada, por 
exemplo, Basílio fez mira a Marco 
Almeida (PSD). O vereador do PSD em 
Sintra acusou a autarquia de esconder 
o caso de uma funcionária municipal 
com teste positivo à Covid-19 e de 
permitir que, "seis dias depois", 30 
funcionários continuassem em fun-
ções sem fazerem o despiste ao novo 
coronavírus. "Esta grave acusação é 
totalmente falsa", reagiu o presidente 
da Câmara Municipal de Sintra em 
comunicado. "Os supostos factos (...) 
são uma calúnia grosseira que procura 
criar medo e alarmismo no concelho 
de Sintra", acrescentou. O episódio 
transforma-se, agora, num caso ju-
dicial. Esta terça-feira, a autarquia 
aprovou por maioria a proposta para 
avançar com um processo em tribu-
nal contra Marco Almeida e Andreia 
Bernardo. Ill  ooliveira@visao.pt 

Página 49



A50

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Interesse Geral

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 17,13 x 25,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87460889 09-07-2020

OPINIÃO 

Os delfins 
POR JOSÉ EDUARDO MARTINS / Advogado e ex-deputado do PSD 

(1
 uando o ministro das Finanças, de quem 
se dizia ser meio governo, fugiu para 
pastagens mais verdejantes, o primei-
ro-ministro, num involuntário ato de 
contrição, disse irritado que "há pessoas 
a quem o confinamento deve ter feito 
mal". Se alguma vez tivesse habitado no 
mundo real sempre perceberia melhor 
a evidência e os motivos da tautolo-
gia que lhe pareceu oportuno partilhar, 

mas, para deixar as coisas sérias já pelo primeiro 
parágrafo, receio que esta "fixação de residência" da 
Covid-19 já lhe tenha mesmo impossibilitado tanto 
o esforço de suplantação que se impunha como até 
mesmo a compreensão de boa parte do que está 
para vir. 

Como se viu, ao primeiro sinal 
do óbvio — que a total ausência de 
estratégia para reabrir não é em 
nada alheia ao agravar da situação 
—, o nosso comandante limitou-se 
a perder a cabeça com a ministra à 
frente de todos no Infarmed, onde, 
pelos vistos, há demasiada ciência 
para acreditar em milagres. E por 
aqui ficamos de coisas sérias nesta 
vida de celofane. 

Mudando de assunto, ou tal-
vez não, tempos destes, lá está, são 
sempre propícios a um certo circo 
e se o confinamento não foi bom 
conselheiro sempre entretém com 
pouco e assim nos valeram, pour 
cause e até para distrair da falta de oposição e apa-
tia do Parlamento, os que o partido socialista apre-
senta como sucessores do líder: Fernando Medina e 
Pedro Nuno Santos. 

O primeiro, que anda claramente em perda, 
aproveitou a boleia do primoroso raspanete do 
líder à ministra para, com a mesma elegância e sen-
tido de responsabilidade, se atirar como um leão de 
televisão à gestão da pandemia na cidade dele. 

Com ar de quem exigia ser ministro da Saú-
de, depois de ter andado de bilha na mão e a tirar 
fotografias com aviões de material alheio quando 
tudo parecia correr bem, disse mais do que Mao-
mé sobre o toucinho sobre o desnorte do Governo, 
agora quando tudo começou a correr mal. Ou, pelo 
menos, foi o que quis fazer crer para depois, na  

costumeira saída de sendeiro, sussurrar que o pro-
blema é com uns burocratas. Enfim, fez barulho. 
No dia seguinte, foi em instalações municipais que 
a pandemia evoluiu no concelho. 

Já o Delfim que vai à frente, para nosso azar, es-
colheu um tema graúdo para brincar aos crescidos, 
a TAP. E deixou-nos com um presente inolvidável. 
É sempre uma maravilha quando as pessoas sabem 
o que é preciso. Mesmo quando não fazem ideia de 
quanto custa ou para que serve. 

O ministro acabou três semanas de intensa 
atividade (depois de vários meses de isolamento 
social por via da "aterragem" do Montijo) eufórico 
numa conferência de imprensa, a roubar o palco ao 
ministro das Finanças para perorar quase uma hora 

de bazófias sobre tudo ao contrá-
rio — nacionalização, prémios de 
gestão e outros que tais — do que 
antes afirmara com a mesmíssima 
tonitruância e certeza. 

Particularmente patusco foi o 
momento em que, na resposta a 
uma pergunta direta e simples, se 
engasgou e se percebeu que não 
percebia o que tinha acontecido 
aos empréstimos de Neeleman, 
depois de lhe ter pago, como to-
dos dizem, mais do que a Luf-
thansa ia fazer antes da pandemia 
pela mesma parte do capital. 

É o que temos. É fazer as con-
tas, para perceber quantos contri-
buintes são precisos para juntar 

estes primeiros 1200 milhões e esperar que chegue 
pelo menos até ao fim do ano. 

Tudo isto até podia ter alguma graça, pouca, se o 
PS não fosse estando cada vez mais perto da velha 
ambição escondida de ser a doce União Nacional da 
democracia que faz do Estado casa. 

É que se for mesmo um destes dois senhores que 
acaba a pegar no cajado, a direita liberal e modera-
da que tinha a obrigação de representar a maioria 
silenciosa — mas só caminha para a irrelevância en-
quanto deixa medrar tudo o que é daninho à volta—
será a primeira responsável por ter falido na alter-
nativa. Assim como um condenado que adivinhava 
a pena e nada fez para a evitar mas, no último 
momento, bate no degrau a subir para a guilhotina 
e exclama: tropeçar dá azar. visao@visaa.pt 

É sempre 
uma maravilha 
quando as 
pessoas sabem 
o que é preciso. 
Mesmo quando 
não fazem ideia 
de quanto custa 
ou para 
que serve 
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AGENDA 

HOJE 
VISEU 
Sindicato de Enfermeiros 
Concentração no Hospital São 
Teotónio para denunciar pro-
blemas do setor. Às11h30. 

AMANHÃ 
ENSINO SECUNDÁRIO 
Exame de História 
Prosseguem os exames nacio-
nais do Secundário, com a pro-
va de História A e B às 09h30. 

VAI ACONTECER: 
Informe agenda@cmjornal.pt 
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TODOS UNIDOS POR UMA 
POLÍTICA PARA A LONGEVIDADE 

A
ssinalando o início 
do projeto Políticas 
Públicas na Longe-
vidade e conside-
rando o diagnóstico 

que se impõe no momento que 
o País atravessa, por causa da 
pandemia, a Santa Casa da Mi-
sericórdia vai realizar um 
workshop entre os dias 13 e 15 
de julho com o objetivo de in-
tegrar a participação de todos 
os detentores de interesse, par-
ceiros sociais, stakeholders e 
peritos no tema. Maria da Luz 
Cabral, coordenadora do Gru-
po de Trabalho do Projeto Polí-
ticas Públicas na Longevidade 
da SCML explicou ao CM como 
vai acontecer e quais são os ob-
jetivos da iniciativa. 

- Este workshop decorre em 
circunstâncias especiais no 
País e no Mundo. A pandemia 
tornou mais evidente a impor-
tância das políticas públicas na 
proteção da população sénior? 
- A SCML está a reunir contri-
butos respondendo ao desafio 
lançado pela sra. ministra do 

"WORKSHOP RECOLHE 
PERSPETIVAS NOS 
VÁRIOS DOMÍNIOS 
PARA UMA ANÁLISE 
POSTERIOR " 

"O CONTEXTO ATUAL 
DE PANDEMIA É UMA 
OPORTUNIDADE DE 
GRANDE PERTINÊNCIA 
PARA O DEBATE" 

Trabalho, Solidariedade e Se-
gurança Social para a elabo-
ração de uma Estratégia Na-
cional para a Longevidade. 
O contexto atual de pandemia 
trouxe desafios sem prece-
dentes, impulsos à Humani-
dade e apresenta-se como 
uma oportunidade de grande 
pertinência, uma vez que 
permitiu identificar algumas 
fragilidades nas respostas às 
pessoas de idade avançada. As 
vulnerabilidades deste grupo 
populacional são preexisten-

 

tes à pandemia, contudo, a si-
tuação atual que vivemos veio 
evidenciar as mesmas. Neste 
seguimento, o grupo de tra-
balho também terá em consi-
deração, análise e reflexão, o 
momento de pandemia que o 
País está a atravessar, a fim de 
melhorar e dar resposta às 
fragilidades e aos novos desa-
fios já percetíveis provocados 
por esta nova realidade da 
Covid-19. 

- Que resultados pretendem 
alcançar neste workshop? 
O workshop constitui-se 
como o momento privilegia-
do para a auscultação junto 
dos detentores de interesse, 
tendo por finalidade a reco-
lha dos contributos que refli-
tam o ponto de situação atual 
sobre a temática da longevi-

 

dade. Sendo o ponto de parti-
da do trabalho, pretende-se a 
recolha de diferentes perspe-
tivas e pontos de contacto nos 
mais variados domínios, que 
irão enriquecer a análise pos-
terior. Vamos igualmente in-
tegrar no debate as pessoas 
para quem estas medidas di-
zem respeito e, para tal, va-
mos promover um estudo 
nacional, com uma amostra 
significativa que retrate os 
diferentes contextos encon-
trados em Portugal. 
Este grupo populacional me-
rece um olhar atento e com-
prometido em todos os aspe-
tos da sua cidadania, que se 
almeja mais participativa e, 
por isso, integrá-lo neste 
Projeto de Políticas Públicas 
na Longevidade é um dever 
deste grupo de trabalho. Este 

evento será o ponto de parti-
da, bem como a base de tra-
balho, para a elaboração e o 
desenvolvimento dos contri-
butos da SCML para a Estraté-
gia Nacional para a Longevi-
dade, das orientações e reco-
mendações em matéria de 
políticas públicas. 

- Que papel fundamental têm 
estes parceiros? 
- Os oradores convidados -
detentores de interesse - dis-
tinguem-se a três níveis: par-
ceiros sociais, stakeholders e 
peritos. Cada um destes gru-
pos de detentores de interesse 
é titular de conhecimentos, 
experiências e perspetivas so-
bre a temática da longevida-
de, representando uma mais-

 

-valia para aprofundar sobre 
esta temática. 

• 4: 

Aumento da longevidade impõe estratégias para manter a população sénior autónoma e ativa na comunidade 

C-STUDIO cm  
PARTICIPANTES 
NO WORKSHOP 
-Nuno Biscaya (Confedera-

ção Empresarial de Portugal) 
-Una Lopes (UGT) 
- Eduardo Oliveira e Sousa 

(Confederação dos Agricul-
tores de Portugal) 
-Bernardo Trindade (Con-

federação do Turismo Portu-
guês) 
- Fernando Marques 

(CGTP-IN) 
-Armindo Silva (Confede-

ração do Comércio e Servi-
ços) 
- Casimiro Menezes (Con-

federação Nac. de Reforma-
dos Pensionistas e Idosos) 
- José Graça (Movimento 

Democrático de Reformados 
e Pensionistas) 
-Pe. Lino Mala (Confedera-

ção Nac. das Instituições de 
Solidariedade) 
- Luís Alberto Silva (União 

das Mutualidades Portugue - 
sas) 
- Idália Serrão (Ass. Mutua-

lista Montepio Geral) 
-Manuel Lemos (União das 

Misericórdias) 
-Maria do Rosário Gama 

(APRe) 
-Amílcar Moreira (ICS) 
- Constança Paúl (Univer-

sidade do Porto) 
-Carlos Farinha Rodrigues 

(ISEG) 
-José Albuquerque (procu-

rador da República) 
-José de São José (Universi-

dade do Algarve) 
-Júlia Cardoso (ISCTE-IUL) 
-Sílvia Ferreira (Universi-

dade de Coimbra) 
-Sobrinho Simões (Univer-

sidade do Porto) 

TOME NOTA 
O Grupo de Trabalho do Pro-
jeto de Políticas Públicas na 
Longevidade tem como in-
tenção definir e elaborar 
uma proposta de contributos 
para uma Estratégia Nacio-
nal para a Longevidade. Ao 
assumir este compromisso 
pretende-se contribuir para 
odebate e responder aos de-
safios da sociedade atuai 
Este objetivo está alinhado 
com o quadro de prioridades 
do XXII Governo Constitu-
cional, focando dois dos pila-
res centrais definidos na sua 
governação: demografia e 
desigualdades. • 
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FENOMENO DEMOGRÁFICO 
NECESSITA DE UM OLHAR GLOBAL 

N
a atualidade, o en-
velhecimento da 
população repre-
senta um dos princi-
pais fenómenos de-

mográficos e sociais das socie-
dades ocidentais. 

A relevância dada ao fenóme-
no do envelhecimento da so-
ciedade é recente, e deve-se em 
grande parte devido à evolução 
demográfica que se tem regis-

 

ACADEMIA, ASSOCIAÇÕES, 
EMPRESAS E OUTROS 
PARCEIROS SOCIAIS VÃO 
REFLETIR SOBRE O TEMA 

tado nas últimas décadas. Num 
país especialmente envelheci-
do, as políticas públicas ga-
nham particular importância. 

Em Portugal, tal como na 
maioria dos países do Mundo, 
tem-se verificado um acentua-
do aumento do número de pes-
soas com 65 anos ou idade su-
perior, sendo o envelhecimen-
to da população considerado 

ao' 

Maria da Luz Cabral, coordenado-
ra do grupo de trabalho da SCML 

um fenómeno demográfico 
preocupante. "Presentemente, 
no ranldng dos países mais en-
velhecidos, Portugal encontra-
-se no topo, mais especifica-
mente na quarta posição", re-
lembrou Maria da Luz Cabral. 

"Os vários estudos demográ-
ficos realizados evidenciam, de 
forma clara e inequívoca, que o 
aumento da longevidade se 

Maria do Rosário Gama, presi-
dente da Associação APRe! 

apresenta como =aprofunda 
transformação social, da qual 
nenhuma sociedade se pode 
alhear, exigindo que as respos-
tas encontradas sejam integra-
das e livres de estereótipos so-
bre as pessoas, independente-
mente da sua idade ou condi-
ção", acrescentou. 

Mas encontrar as melhores 
soluções para esta viragem não 

/ 

Amílcar Moreira, professor do 
Instituto de Ciências Sociais 

é fácil: "As políticas públicas 
comportam um processo com-
plexo, multidimensional e que 
se desenvolve a vários níveis de 
ação e decisão (local, regional, 
nacional e transnacional) com 
vista à criação de respostas às 
necessidades deste grupo po - 
pulacional e transversais a toda 
a sociedade", afirmou a coor-
denadora. • 

A autonomia, participação cívica e proteção dos mais velhos são os três eixos fundamentais das políticas europeias no que toca à longevidade 

Transformação 
social pede novos 
modelos de ação 

QUANDO 
VIVER MAIS 
TRAZ NOVOS 
DESEJOS 
E DESAFIOS 
El No âmbito da 4P Confe-

rência de Ministros sobre o 
Envelhecimento - 'Uma So-
ciedade sustentável para To-
das as Idades: Realizar o po-
tencial de viver mais tempo', 
foram reafirmados os com-
promissos políticos assumi-
dos, tendo sido aprovada a 
Declaração de Lisboa 2017, 
que inclui as linhas orienta-
doras de atuação dos Esta-
dos-membros da UNECE 
para os cinco anos seguintes. 

Desta declaração resulta a 
enunciação dos três princi-
pais objetivos políticos a con-
cretizar até 2022: 

• Reconhecer o potencial 
dos idosos; 

• Incentivar uma vida 
ativa mais longa e capacidade 
para trabalhar; 

• Garantir o envelheci-
mento com dignidade. 

Identificados os três eixos de 
ação - autonomia, participa-
ção e proteção -, todo o traba-
lho será alinhado cornos 
compromissos internacio-
nais, procurando ir ao encon-
tro da realidade portuguesa. 

Leia este e outros artigos 
no site do correio da Manhã 
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SINTRA 1 CASO POSITIVO EM TRIBUNAL 

U m funcionário judicial do Tribunal da Co-
marca de Lisboa/Oeste, em Sintra, está 

infetado com Covid-19. O doente apresenta 
sintomas e o caso foi divulgado nesta terça-
-feira à noite, segundo confirmou António Al-
buquerque, membro da direção nacional do 
Sindicato dos Funcionários Judiciais. 
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• 

Hospital Garcia de Orta 

FALTA DE MÉDICOS 

Urgência 
de obstetrícia 
pode encerrar 

A Urgência de Obstetrícia do 
Hospital Garcia de Orta (HGO), 
em Almada, pode encerrar du-
rante a noite por falta de médi-
cos, já a partir da próxima se-
mana. 

A situação obrigará ao desvio  

das urgências, incluindo partos, 
para Lisboa, o que preocupa o 
Sindicato Independente dos 
Médicos (SIM). "Na escala da 
próxima quinzena, há dias a 
descoberto. Se nada for feito, o 
serviço entra em contingência, 
encerrando à noite. O desvio 
dos utentes, porém, põe em 
causa outros serviços que tam-
bém estão "saturados", expli-
cou Jorge Roque da Cunha, se 
cretário-geral do SIM. " V.F. • 
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A FECHAR 

Ci COM ESSE RACIOCÍNIO [PSD] NÃO CONSEGUIA ENCONTRAR MÁRIO CENTENO 

EMPREGO EM PORTUGAL NAS PRÓXIMAS DÉCADAS" INDIGITADO PARA GOVERNADOR DO BANCO DE PORTUGAL 
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PROPOSTA DOS SINDICATOS 

"Solução" para a TAP 
IDEIA O  Sindicatos querem apoios devido à pandemia 
EQUIPA O  Evitar despedimentos está nas prioridades 

WILSON LEDO 

Sete sindicatos ligados à TAP 
pediram ontem uma "solu-
ção híbrida" para financiar a 

companhia aérea, incluindo o 
acesso a apoios justificados pela 
pandemia. Em comunicado, as es-
truturas sindicais mostram que 
discordam da solução encontrada 
pelo Governo, que prevê a injeção 
direta de 1200 milhões de euros. 

A "solução híbrida" proposta pe-
los sindicatos prevê 600 milhões de 
euros em apoios referentes à pan-
demia, 300 milhões por "dano eco-
nómico" devido à decisão de fecho 
de fronteiras e outros 300 milhões, 
"se necessário", para resgate e 
reestruturação do grupo. 

As estruturas acreditam que as-
sim é possível à transportadora aé-
rea avançar "sem despedimentos" 
e sem um "redimensionamento 
violento e profundo". "Não aceita-
remos reestruturações à custa de 

Saídas 

1000 
trabalhadores 
a termo já dei-
xaram  a  TAP 
devido à que-
bra no negócio 
ditada pela 
pandemia. 

postos de trabalho e do corte na 
qualidade dos mesmos", concreti-
zam os representantes. 

A injeção de emergência de 1200 
milhões, aprovada pela Comissão 
Europeia, tem como objetivo res-
ponder "às necessidades imediatas 
de liquidez". Segundo Bruxelas, 
como a TAP já apresentava uma si-
tuação financeira difícil antes da 
pandemia, a empresa "não é elegí-
vel" para uma ajuda estatal justifi-
cada pelo impacto da Covid-19. • 
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BE quer 
dispensas 
ilimitadas 
para pais 
acompanhar 
grávidas 
Atualmente têm 
direito a três dispensas 
do trabalho. 

O Bloco de Esquerda apresen-
tou um projeto de lei com o obje-
tivo de que os pais possam gozar 
as dispensas necessárias do tra-
balho para acompanhar as grá-
vidas às consultas, bem como 
aumentar os direitos dos pais 
adotantes. "Com o presente pro-
jeto de lei, o grupo parlamentar 
visa assegurar a igualdade de 
direitos entre a parentalidade 
por via biológica e a parentali-
dade por via da adoção e, no que 
especificamente diz respeito a 
esta última, garantindo também 
a igualdade no que respeita à 
adoção por casais do mesmo 
sexo, especificamente no que se 
refere à atribuição dos subsídios 
de parentalidade aos dois mem-
bros do caçai, independentemen-
te do género", revela o partido. 

Os bloquistas propõem ainda 
que "o pai possa acompanhar a 
grávida às consultas pré-natais 
as vezes que forem necessárias, 
terminando com a limitação de 
acompanhamento do pai a três 
consultas pré-natais". 

Se for aprovada esta alteração 
ao Código do Trabalho, o pai terá 
"direito a dispensas do trabalho, 
em número e pelo período de 
tempo necessário, para acom-
panhar a grávida às consultas 
pré-natais". 

Esta iniciativa prevê que tam-
bém no caso dos casais adotan-
tes tenham acesso à licença 
parental exclusiva do pai e que 
seja possível um progenitor gozar 
da licença inicial em caso de 
impossibilidade do outro. 

O partido propõe igualmente 
que, "para efeitos de realização 
de avaliação para a adoção e 
renovação do certificado de sele-
ção", os trabalhadores tenham 
"direito a dispensas de trabalho, 
em número e pelo período de 
tempo necessário, para deslo-
cação aos serviços da Seguran-
ça Social ou receção dos técni-
cos no domicílio". 

De acordo com o Código do 
Trabalho, atualmente, "os tra-
balhadores têm direito a três 
dispensas de trabalho" para estes 
casos. Página 58
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Costa promete que não 
haverá corte de direitos 
em conferência da OIT 
Costa deixou o aviso: 
"Ninguém da Europa 
sairá desta crise se não 
sairmos todos em 
conjunto". 

O primeiro-ministro, António Cos-
ta, participou, via videoconferên-
cia, na cimeira global da Organi-
zação Internacional do Trabalho 
(01T) sobre o impacto da covid-
19 e assegurou: "Vivemos tempos 
de exceção, mas sempre garan-
timos que em Portugal não have-
ria cortes de direitos. Os países 
devem unir-se, para que na saí-
da desta crise tenhamos socieda-
des mais justas e solidárias". A 
declaração consta de uma nota 
oficial do gabinete do primeiro-
ministro sobre as principais men-
sagens deixadas pelo chefe de 
governo português no encontro. 

O primeiro-ministro também 
não esqueceu a Europa, exor-
tando mais uma vez a uma solu-
ção conjunta: "É também fun-
damental reforçar a capacidade 
de coordenação e de resposta 
económica na União Europeia. 
Ninguém na Europa sairá des-
ta crise, se não sairmos todos 
desta crise em conjunto.", aler-
tou António Costa. 

Para o primeiro-ministro "o nos-
so futuro coletivo só se fará com 
maior dignidade laboral, uma  

proteção social pública robusta 
e um olhar diferente para as poten-
cialidades industriais, criativas e 
tecnológicas dos países" 

O chefe de Governo sustentou 
que este é também o tempo do 
reforço das instituições multila-
terais. E voltou a falar da União 
Europeia: "Sabemos bem que 
não é uma missão que cada um 
possa travar isoladamente, assim 
como nenhum país o pode fazer 
isoladamente nesta economia 
global. É por isso que a reposta 
tem de ser global, e aí a palavra 
da OIT é fundamental. Este não 
é o tempo de romper com as 
organizações multilaterais, é o 
tempo de as reforçar, de refor-
çar a capacidade de coordena-
ção e de resposta económica. 
Mais do que nunca precisamos 
de uma UE forte". 

O governante reconheceu ain-
da que esta crise tem "contornos 
inéditos" e realçou a importân-
cia de um estado social: "Foi gra-
ças ao estado social que conse-
guimos ter um SNS robusto, capaz 
de responder às necessidades dos 
portugueses", assumiu Costa. Na 
sua intervenção, o primeiro-minis-
tro concluiu: "Queremos cons-
truir uma economia inovadora e 
criativa, que gere riqueza e crie 
emprego, mas também urna socie-
dade mais justa, mais solidária e 
mais inclusiva." 
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TAP. Sindicatos exigem 
"solução híbrida" 
e sem despedimentos 
Sindicatos criticam 
solução do Governo 
para "salvar" a TAP, 
sem acesso a fundos 
de auxílio europeus. 

Uma plataforma de sete sindica-
tos defendeu, ontem, uma "solu-
ção híbrida" para financiar a TAP, 
incluindo o acesso aos fundos 
europeus para auxílio no âmbi-
to da pandemia de covid-19 -
incluindo a possibilidade de inje-
ção de dinheiro a fundo perdido. 

Em comunicado, os sindicatos 
deixam críticas à solução encon-
trada pelo Governo para "salvar" 
a companhia aérea - um emprés-
timo do Estado de até 1,2 mil 
milhões de euros, que inclui um 
plano de reestruturação a ser 
aprovado por Bruxelas - por con-
siderarem que o Executivo "não 
desejou nem se preparou" para 
outra solução. 

Na nota - assinada pelo Sindi-
cato dos Economistas (SE), Sindi-
cato dos Engenheiros (SERS), Sin-
dicato dos Contabilistas (SICONT), 
Sindicato das Indústrias Metalúr-
gica e Afins (SIMA), Sindicato 
Nacional dos Trabalhadores da 
Aviação Civil (SINTAC), Sindica-
to dos Quadros da Aviação Comer-
cial (SQAC) e pelo Sindicato dos 
Técnicos de Handling de Aero-
portos (STHA)- os sindicatos suge-
rem "clara e inequivocamente,  

uma solução híbrida onde se apre-
senta 600 milhões de euros" pelo 
quadro temporário referente à 
covid-19, 300 milhões de euros 
pelo "dano económico provoca-
do pelo encerramento das fron-
teiras entre Estados-membros 
europeus (a ser devolvido até ao 
prazo máximo de sete anos)", e 
"por fim, e se necessário, 300 
milhões de euros para resgate e 
reestruturação do grupo". 

As estruturas sindicais acredi-
tam que esta é a única solução 
"sem despedimentos" ou "redi-
mensionamento violento e pro-
fundo" da TAP. "Não aceitaremos 
reestruturações à custa de pos-
tos de trabalho, e do corte na qua-
lidade dos mesmos", lé-se no 
comunicado. 

"No cenário europeu seremos 
(se nada se alterar) a única com-
panhia aérea europeia a não bene-
ficiar do quadro temporário exclu-
sivo covid", afirmam, acrescen-
tando que a TAP não irá também 
receber no âmbito dos auxílios 
provocados pelo encerramento 
das fronteiras entre Estados euro-
peus, "sendo o Estado-soberano 
- português o único que não 'con-
seguiu' - claramente não o dese-
jou e muito menos se preparou 
para tal- aceder aos quadros supra 
descritos, mais vantajosos, desde 
logo nas maturidades de devolu-
ção, a par da possibilidade do fun-
do perdido", dizem os sindicatos. 
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Segurança Social 
tem 191 pedidos 
de cuidadores 
informais 

ESTATUTO  A Segurança So-
cial já recebeu 191 requeri-
mentos para reconheci-
mento do estatuto de cui-
dador informal. Em res-
posta a José Soeiro (BE), o 
secretário de Estado Ad-
junto do Trabalho, Miguel 
Cabrita, respondeu que a 
Direção-Geral de Empre-
go e das Relações de Traba-
lho tem quase concluído o 
processo de adequação da 
legislação laboral para aco-
modar especificidades dos 
cuidadores. 
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Segurança Social 
gastou 718 milhões 
com os lay-offs 

Isenção de contribuições sociais excluída do cálculo. 
Fatura de apoios ligados à covid é de 992 milhões de euros 

1F 

4i 

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, está otimista quanto ao desemprego 

Maria Caetano 
maria.s.caetano@dinheirovivo.pt 

AJUDAS  Os custos diretos da 
Segurança Social com salá-
rios de trabalhadores abran-
gidos pelo lay-off simplifica-
do atingiam até ontem 718 
milhões de euros, a favor de 
108 mil empresas. Há 877 
mil trabalhadores abrangi-
dos, equivalendo a um quar-
to do pessoal empregado no 
setor privado. 

Os números foram avança-
do ontem pela ministra do 
Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, Ana Men-
des Godinho, em audição 
parlamentar de balanço so-
bre a implementação das 
medidas extraordinárias im-
plementadas devido à pan-
demia. 

O valor de 718 milhões de 
euros não contabiliza recei-
ta não realizada devido à 
isenção de taxa social única, 
que é dada às empresas em 
lay-off simplificado, nem 
custos com o lay-off tradi-
cional do Código do Traba-
lho, que em maio abrangia 
mais de 44 mil trabalhado-
res. 

Noutros apoios, a Seguran-

  

ça Social tinha até ontem 
processado pagamentos no 
valor de 274 milhões de eu-
ros. A conta global das medi-
das covid-19 fica, deste 
modo, em 992 milhões de 
euros ao final de quatro me-
ses, quase tanto quanto o 
que o Governo estimava ini-
cialmente gastar apenas 
com um mês de aplicação do 
novo regime de lay-off. 

DESEMPREGO 

Na avaliação do mecanismo, 
a ministra considerou que 
este "teve uma capacidade, 
de facto, de reter postos de 
trabalho". Depois de junho 
ter somado mais 40 750 mil 
novos desempregados regis-
tados no continente (44 662 
em maio), Ana Mendes Go-
dinho considerou haver "de-
saceleração" e "algum alisa-
mento dos novos desempre-
gados". 

Na audição, os deputados 
questionaram a avaliação e 
lembraram o grande núme-
ro de desempregados que 
passaram à inatividade. 
Mendes Godinho disse não 
querer discutir números. 
"Independentemente dos 
números, a nossa grande  

preocupação é dar resposta". 
A taxa de cobertura do 

subsídio de desemprego es-
tará em 55%. Excluindo no-
vos desempregados, ronda-
rá os 59% em junho. Já o nú-
mero de ofertas de emprego 
captadas pelo IEFP em ju-
nho terá subido até cerca de 
10 mil, mais 49% que em 
maio. • 

BALANÇO 

Incentivo em breve 
A portaria que regulamen-
ta o incentivo extraordiná-
rio à retoma das empresas 
de até dois salários míni-
mos por trabalhador após 
lay-off será assinada esta 
semana. 

Formação para 60o mil 
Nos próximos dias, o IEFP 
deverá publicar um aviso 
para novos programas de 
formação dirigidos a 600 
mil indivíduos. 

IPSS recebem 5040 
Até aqui, 5040 desempre-
gados e trabalhadores em 
lay-off terão sido colocados 
no reforço da capacidade 
de instituições sociais. Página 62
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Plenário 
cancelado e 
Soflusa sem 
perturbações 

TRANSPORTES  O plenário dE 
trabalhadores da Soflusa 
que estava marcado para 
hoje foi ontem cancelado 
porque a empresa de trans-
porte fluvial aceitou reini-
ciar a negociação coletiva, 
pelo que não vão existir per-
turbações no serviço, infor-
mou fonte sindical. 

"A administração fez uma 
das principais coisas que tí-
nhamos pedido no pré-avi-
so de plenário, o reinício das 
negociações", adiantou Car-
los Costa, da Federação dos 
Sindicatos de Transportes. 

Segundo o responsável, c 
sindicato queria ouvir os 
trabalhadores porque a ne• 
gociação das carreiras "já ti-
nha sido reiniciada noutras 
empresas da tutela, como é 
o caso do Metro, e nós está-
vamos a ficar para trás". • 
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Teletrabalho 
no Estado custa 
cinco milhões 
Cerca de 15 mil estão nesse regime atualmente. 
Governo garante que não vai congelar carreiras 

Alexandra Leitão, ministra da Administração Pública 

AUDIÇÃO  Alexandra Leitão 
estima que são necessários 
cerca de cinco milhões de eu-
ros para a portabilidade dos 
postos de trabalho, infor-
mou, ontem, no Parlamen-
to, a ministra da Moderniza-
ção do Estado e da Adminis-
tração Pública. Atualmente, 
há "cerca de 15 mil e alguma 
coisa trabalhadores em tele-
trabalho, mais um número 
em regime parcial", revelou 
a governante. 

Durante uma audição na 
comissão parlamentar deAd-
ministração Pública, Moder-
nização Administrativa, 
Descentralização e Poder Lo-
cal, Alexandra Leitão disse 
que está previsto o reforço 
daquilo que, em termos digi-
tais, permite o trabalho à dis-
tância, incluindo as verbas 
necessárias. 

DESPESAS EXTRA 

Quanto à questão do aumen-
to de subsídios para o paga-
mento das faturas da luz e da 
água, que podem aumentar 
com a passagem do local de 
trabalho para casa, a ministra 
disse que isso "faz parte de 
um quadro em que as pes-
soas também deixam de pa-
gar transportes". 

Alexandra Leitão subli-
nhou que a transição para te-
letrabalho carece de regula-
mentação, uma vez que le-
vanta várias questões, como, 
por exemplo, de igualdade 
de género. 

A ministra garantiu que o 
Governo não vai congelar  

carreiras na Administração 
Pública, face à crise causada 
pela pandemia de covid-19, e 
que a revisão das carreiras 
"não é tabu". De acordo com 
a governante, o trabalho para 
a revisão das carreiras espe-
ciais, como, por exemplo, a 
dos consulados, na justiça e 
saúde, cuja necessidade foi 
sinalizada por vários minis-
térios, está "já a começar". 

O atendimento online 
através do portal dos servi-
ços públicos registou 15 mi-
lhões de acessos entre feve-
reiro e meados de junho, 
mês em que houve 98 mil 
novas adesões à Chave Mó-
vel Digital, informou a mi-
nistra. • 

TEMPESTADE 

Ajuda em breve 
para municípios 
afetados pela Leslie 
Os contratos para a aju-
da financeira do Estado 
aos municípios do Cen-
tro com estragos causa-
dos pela tempestade 
Leslie, em outubro de 
2018, estarão prontos 
ainda este mês ou em 
agosto, disse a ministra. 
"Ficou inscrito no Orça-
mento do Estado o valor 
suficiente para fechar 
os problemas do Leslie, 
coisa que antes o Fundo 
de Emergência Munici-
pal (FEM) não tinha", 
informou ainda Alexan-
dra Leitão. Página 64
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Documento será discutido com associação de juízes 

Juízes terão de 
declarar interesses 
e património 

Código de ética aprovado pelo Conselho Superior da 
Magistratura prevê dever semelhante ao dos políticos 

MAGISTRADOS  Os juízes 
portugueses vão ser sujeitos 
ao dever de declarar patri-
mónio, rendimentos e inte-
resses junto de um conselho 
de ética que funcionará de 
forma autónoma do Conse-
lho Superior da Magistratu-
ra (CSM). O dever consta de 
um projeto de código de 
conduta aprovado pelo 
CSM e que impõe que os 
magistrados judiciais se de-
vem abster de participar em 
atividades extrajudiciais 
"suscetíveis de colocar em 
causa a sua imparcialidade". 

O projeto do documento -
exigido pelo GRECO (Gru-
po de Estados Contra a Cor-
rupção), do Conselho da Eu-
ropa - será agora discutido 
com a Associação Sindical 
dos Juízes. "Há uma separa-
ção clara entre o que é disci-
plinar , o que é ético, porque 
nem tudo o que é eticamen-
te reprovável é disciplinar-
mente reprovável e o código 
tem em conta a separação 
destas vertentes", explica 
António Piçarra, presidente 
do CSM e do Supremo Tri-
bunal de Justiça. 

O conselho de ética terá 
funções consultivas e será 
composto por cinco pessoas: 
"duas personalidades da so-
ciedade civil" e três juízes. 
Como funções, terá de  

"emitir pareceres sobre a 
compatibilidade de deter-
minados comportamentos, 
formular opiniões ou reco-
mendações sobre questões 
relacionadas com a aplica-
ção do código de conduta". 

RESPEITO E CONFIANÇA 

O dever de declaração de pa-
trimónio, rendimentos e in-
teresses dos juízes é seme-
lhante ao dos titulares de 
cargos políticos. As declara-
ções têm de ser apresenta-
das ao CSM 60 dias após o 
juiz iniciar funções, quando 
mudar de lugar e quando o 
magistrado cesse ou termi-
ne a carreira na judicatura. 

A respeito das regras  

orientadoras lê-se que "os 
magistrados judiciais empe-
nham-se ativamente em 
respeitar e fazer respeitar a 
dignidade de todos os cida-
dãos, sem qualquer discri-
minação, nomeadamente 
em razão de ascendência, 
sexo, raça, língua, território 
de origem, religião, convic-
ções políticas ou ideológi-
cas, instrução, situação eco-
nómica, condição social ou 
orientação sexual" e que de-
vem exercer "com prudên-
cia e moderação o direito à 
sua liberdade de expressão, 
por forma a preservar a con-
fiança dos cidadãos na inde-
pendência e imparcialidade 
do poder judicial".• 
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FUNÇÃO PÚBLICA 

Inscrições na ADSE 
abrangem precários 
regularizados 

Governo abriu inscrições na ADSE apenas 
para quem regularizou o vínculo, no âmbito 
do PREVPAP ou fora dele. 

O Governo anunciou que vai 
abrir as inscrições na ADSE 
para os precários que regula-
rizaram o seu vínculo no âm-
bito do PREVPAP ou fora 
dele. "O período agora aberto 
destina-se a pessoas que regu-
larizaram o seu vínculo no 
quadro do PREVPAP ou ca-
sos análogos, ou seja, pessoas 
que tenham visto o seu víncu-
lo regularizado fora do 
PREVPAP", esclareceu em 
declarações ao Negócios fon-
te oficial do gabinete da minis-
tra daAdministração Pública, 
Alexandra Leitão. 

Aquestão foi colocada de-
pois de a ministra ter anuncia-
do, no Parlamento, que abrirá 
um período de inscrições, en-
tre esta quarta-feira e até ao fi-
nal do ano. 

Ao Negócios, o presidente 
do Conselho Geral e de Su-
pervisão da ADSE, João 
Proença, considerou que a 
medida é "fundamental, ne-
cessária e justa". O responsá-
vel defendeu no entanto que a 
abertura deve ser mais abran-
gente, considerando todas as 
pessoas que por alguma razão 
não se inscreveram nos pri-
meiros seis meses de relação 
com o Estado, caso dos "pro-
fessores contratados que não 
optaram no primeiro ano de 
contrato, os funcionários das 
autarquias porque não foram 
avisados, entre muitos outros". 

O responsável lamenta, 
por outro lado, os anos de atra-
so na integração na ADSE de 
cerca de cem mil trabalhado-
res com contrato individual de 
trabalho (CIT). "Não resolver 
o problema dos CIT, nomea-
damente nos hospitais empre-
sariais, em empresas munici-
pais e em institutos públicos 
como o INATEL, é profunda-

  

mente injusto", sustentou, 
numa crítica também aponta-
da pela Fesap (UGT). 

Congelamento de 
carreiras afastado 
Durante a audição no Parla-
mento, a ministra da Adminis-
tração Pública garantiu ainda 
que não haverá congelamento 
de carreiras no próximo ano, 
admitindo mesmo avançar 
para alterações favoráveis aos 
trabalhadores. 

"Nós não vamos congelar 
carreiras e não é o caminho da 
austeridade aquele que vamos 
seguir", afirmou a ministra da 
Modernização do Estado e da 
Administração Pública, Ale-
xandra Leitão, numa audição 
no Parlamento. 

Em entrevista ao Negó-
cios, no final de maio, a minis-
tra tinha referido que não es-
tava em condições de afastar 
"liminarmente" estapossibili-
dade para o próximo ano. 

De acordo com a gover-
nante, o trabalho para a revi-
são das carreiras especiais, 
como, por exemplo, carreiras 
nos consulados, justiça e saú-
de, já está a começar. • 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

66 
Não vamos congelar 
carreiras. Não é o 
caminho da 
austeridade que 
vamos seguir. 
ALEXANDRA LEITÃO 

Ministra da Administração 
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Ronaldo das Finança 
brilhou mais cá 
do que na Europa 
Mário Centeno preside 
hoje à última reunião como 
líder do Eurogrupo. 

Ex-ministro quer fortalecer 
relação do Banco de 
Portugal com o Gove no 
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Benfica 
sobe emissão 
de dívida 
de 35 para 
50 milhões 

Inscrições 
na ADSE 
abrangem 
precários com 
novo vínculo 

Economistas da 
Católica avisam 
para risco de 
crise financeira 

ARMANDO OLIVEIRA 
ADMINISTRADOR-DELEGADO 
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Repsol pede 
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Proteção no desemprego 
vai variar por freguesia 
Acesso mais fácil ao subsídio de desempregam depende de despedimento ter ocorrido durante estado 
de emergência ou calamidade. Já só há 19 freguesias nesta situação, que será hoje estendida pelo Governo. 
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O NECEP aponta como cenário central uma recessão em Portugal de 10% este ano, com o desemprego nos 9%. 

RECESSÃO ECONÓMICA 

Economistas da Católica avisam 
para risco de crise financeira 

O fantasma da troika paira ainda em Portugal, mas o receio de um sistema financeiro 
sob stress ultrapassa as fronteiras nacionais. O risco tem vindo a ser reconhecido por 
várias entidades, como o Conselho de Finanças Públicas e o Banco de Portugal. 

imo Co!d«) 

MARGARIDA PEIXOTO 

margaridapeixoto@negocios.pt 

O
núcleo de economis-
tas da Universidade 
Católica avisa que a 
crise económica pro-

vocada pela pandemia de covid-
-19 tem potencial para se transfor-
mar numa crise financeira, em-
purrando o país para um novo res-
gate, tal como aconteceu em 2011, 
quando foi preciso chamar ajuda 
externa. A referência ao fantasma 
da troika é específica dos econo-
mistas portugueses, mas o alerta 
sobre o sistema financeiro não é. 
Aliás, nos últimos dias tem vindo 
a ser repetido por outras entida-
des. 

"Os riscos envolvidos neste 
exercício predito são particular-
mente elevados e de sentido des-
cendente", lê-se no relatório tri-
mestral do Católica-Lisbon Fore-
casting Lab - NECEP, publicado 
esta quarta-feira, que indica como 
cenário central uma recessão de 
10% em Portugal. 

"A principal preocupação 
prende-se com o elevado endivi-
damento da economia portugue-
sa e das administrações públicas 
em particular, e com a fragilidade 
do sistema financeiro", continuam 
os académicos. "Ou seja, a uma 
crise sanitária e económicapode-
rá suceder-se uma crise financei-
ra com consequências imprevisí-
veis que se poderia manifestar em 
dificuldades acrescidas da Repú-
blica em emitir dívida de médio e 
longo prazo, com a consequente 
necessidade de intervenção exter-
na tal como aconteceu em 2011", 
concluem. 

Os riscos da atual crise para o 
sistema financeiro são de diferen-
tes tipos. Para além de sofrerem 
com a quebra da atividade econó-
mica, os bancos têm, por exemplo, 
uma exposição elevada no âmbito 
das moratórias decididas pelo Go-
verno tanto para famílias, como 
para empresas. Segundo o Relató-
rio de Estabilidade Financeira do 
Banco de Portugal, os oito maiores 
grupos bancários do país têm uma 
exposição de 39 mil milhões de eu-
ros a créditos com moratórias - são 
22% da carteira total de crédito. 

"Temos dever como é que a si-
tuação do setor financeiro, no seu 
todo, evolui. É um setor que tam-
bém está muito exposto à pande-
mia. O setor bancário tem sido en-
volvido na partilha de riscos", aler-
tou também Nazaré da Costa Ca-
bral, presidente do Conselho das 
Finanças Públicas, em entrevista  

ao Negócios, publicada esta se-
gunda-feira. 

Portugal passou pela aplicação 
de um doloroso programa de res-
gate entre 2011e 2014, negociado 
com a Comissão Europeia, o Ban-
co Central Europeu e o Fundo 
Monetário Internacional. As mar-
cas no discurso público foram de 
tal ordem que, passados seis anos, 
os governantes continuam a pro-
meter que não vão recorrer a me-
didas de austeridade para ultra-
passar os danos da crise nas con-
tas públicas. 

Bruxelas também admite 
riscos financeiros 
Mas não é só Portugal que está 
preocupado com os riscos de uma 
crise financeira. "Não se podem 
exclui• episódios nos mercados fi-
nanceiros", avisou na terça-feira 
o comissário para a Economia,  

Paolo Gentiloni, incluindo a ins-
tabilidade do sistema financeiro 
como um dos riscos negativos 
para o cenário centeal que Bruxe-
las publicou, e que aponta para 
uma recessão de 8,7% este ano. 

Se a crise se prolongar, o risco 
de uma subida abrupta do malpa-
rado na banca é elevado. Um estu-
do do thinktank Bruegel, publica-
do no início deste mês, alertava es-
pecificamente para avulnerabili-
dade financeira das famílias que 
já se verificava ainda antes da pan-
demia. E lembrava que está de-
monstrado que a sua fragilidade é 
uma fonte de instabilidade para 
todo o sistema financeiro. No re-
latório sugere-se mesmo que a 
Comissão Europeia comece a mo-
nitorizar esta realidade e que in-
clua indicadores de fragilidade fi-
nanceira das famílias, no semes-
tre europeu. ■  

A uma crise sanitária 
e económica poderá 
suceder-se uma crise 
financeira com 
consequências 
imprevisíveis. 
FACULDADE CATÓLICA/NECEP 

Folha Trimestral de Conjuntura 

Temos de ver como 
é que a situação do 
setor financeiro, no 
seu todo, evolui. É 
um setor que também 
está muito exposto 
à pandemia. O setor 
bancário tem sido 
envolvido na partilha 
de riscos. 
NAZARÉ DA COSTA CABRAL 

Presidente do Conselho 

das Finanças Públicas 

Não se podem 
excluir episódios nos 
mercados financeiros. 
PAOLO GENTILONI 

Comissário europeu 

para a Economia 

99 

Página 68



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 32,00 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 87460239 09-07-2020
 

3000 

 

2500 

re 
2000 

• G 
a 

 

<cu 

o-

 

1500 
$_ 

 

LL 

  

1000 

 

500 

1 1 

Aqueda do PIB português pode-
rá atingir os 17% este ano, assu-
mindo um cenário mais pessimis-
ta. O aviso foi deixado esta quar-
ta-feira pelo núcleo de economis-
tas da Universidade Católica, que 
consideram a projeção assumida 
pelo Governo no âmbito do Orça-
mento do Estado suplementar de-
masiado "otimista". 

Na síntese da folha trimestral 
de conjuntura do Católica Lisbon 
Forecasting Lab - NECEP, a que 
oNegócios teve acesso, os econo-
mistas explicam que os indicado-
res existentes permitem elaborar 

25% 
EMPREGO 
A Católica estima que 
25% dos empregados 
estiveram ausentes 
dos postos de trabalho 
no segundo trimestre.  

projeções de recessão para este 
ano que variam entre os 5% e os 
17%, consoante se admita um 
desenvolvimento da atividade 
económica nos próximos meses 
mais ou menos otimista. Na aná-
lise anterior, publicada em abril, o 
intervalo de projeção ia ainda mais 
longe, admitindo uma contração 
de 20% este ano. 

Já o cenário central da Cató-
lica continua a apontar para urna 
queda de 10%, que assume uma 
contração no segundo trimestre 
de13% face aos primeiros três me-
ses de 2020, e que está suportada 
no comportamento menos nega-
tivo de setores como a construção. 
O comércio a retalho também já 
está a dar sinais de recuperação, 
bem como as operações através da 
rede Mu ltibanco. Neste caso, a 
taxa de desemprego ficará em tor-
no dos 9%. 

Mas num cenário mais nega-
tivo a queda vai até aos 17%. E 
também há indicadores que sus-
tentam essa projeção. "A econo-
mia portuguesa poderá ter con-
traído cerca de 20%" no segundo 
trimestre, admitem os peritos.  

é sustentado por indicadores 
como as vendas de veículos e o nú-
mero de dormidas em estabeleci-
mentos turísticos.Aconfirmar-se 
esta perspetiva, a taxa de desem-
prego será superior a 10%. 

E por isso que os economistas 
consideram como "otimista" o ce-
nário do Governo, que admite 
uma recessão de 6,9%. É que para 
que este valor anual se verifique é 
preciso "um segundo semestre do 
ano bastante favorável", argumen-
tam. 

Retoma pode ser 
"lenta e penosa" 
A incerteza quanto aos próximos 
meses é grande, mas os economis-

  

tas põem o foco no último trimes-
tre de 2020. "Se a queda for mui-
to superior a 5% então a destrui-
ção de capacidade produtiva, em-
prego e rendimento só permitirá 
uma recuperação lenta e penosa 
até aos níveis observados em 
2019", avisam. Caso contrário, a 
recessão pode ser "curta e com rá-
pida recuperação". 

No cenário central do NE-
CEP, a economia portuguesa fi-
cará em 2021 cerca de 8% abaixo 
do nível de 2019 e em 2022 con-
tinuará 5% abaixo. Só num cená-
rio otimista é possível admitir a hi-
pótese de um regresso aos níveis 
pré-pandemia jánopróximo ano, 
indicam. •  MARGARIDA PEIXOTO 

Católica diz que PIB pode cair 17% 
este ano num cenário pessimista 

O núcleo de economistas da Universidade Católica considera a projeção 
do Governo para este ano "otimista". Num cenário central, o PIB deverá 
encolher 10%, mas o tombo pode ser bastante superior, avisam. 

Esta estimativa é "suportada pela 
proporção muito elevada da po-
pulação ativa, cerca de 25%, que 
esteve ausente do posto de traba-
lho normal durante o segundo bi-
mestre", lê-se no relatório. Este 
cenário, explicam os economistas, 

RECESSÃO DE 14% MAIS PROVÁVEL DO QUE 7% 
Histograma dos resultados de diversos modelos de evolução do PIB em 2020 (variação em Dir face a 2019) 

De acordo com uma "nuvem" de cenários plausíveis traçada pela Católica, 
há uma probabilidade grande de que a recessão se situe entre os 9% e os 
13%. "Curiosamente, parece mais provável uma queda de 14% ou mesmo 
de 15% do que de 7%", cenário previsto no Orçamento suplementar. 

o O 
P tê 

O o go o o o 
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Variação desde 2019 (%) 

Fonte: Folha Trimestral da Católica. 
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Ronaldo das Finança 
brilhou mais cá 
do que na Europa 
Mário Centeno preside 
hoje à última reunião como 
líder do Eurogrupo. 

Ex-ministro quer fortalecer 
relação do Banco de 
Portugal com o Gove no 
PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Benfica 
sobe emissão 
de dívida 
de 35 para 
50 milhões 

Inscrições 
na ADSE 
abrangem 
precários com 
novo vínculo 

Economistas da 
Católica avisam 
para risco de 
crise financeira 

ARMANDO OLIVEIRA 
ADMINISTRADOR-DELEGADO 
DA REPSOL PORTUGAL 

Repsol pede 
incentivos iguais 
nas energias 
renováveis 
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Proteção no desemprego 
vai variar por freguesia 
Acesso mais fácil ao subsídio de desempregam depende de despedimento ter ocorrido durante estado 
de emergência ou calamidade. Já só há 19 freguesias nesta situação, que será hoje estendida pelo Governo. 
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Questionada sobre o assunto, Ana Mendes Godinho disse que é preciso esperar pela redação final. Ao Negócios, o g 

SEGURANÇA SOCIAL 

Proteção no desemprego 
pode variar por freguesia 
A redução dos descontos para acesso ao subsídio de desemprego depende do estado de emergência ou de 
calamidade. Na prática, como a calamidade só se mantém em 19 freguesias da região de Lisboa, as regras 
vão variar consoante a freguesia onde a pessoa trabalhava, explicam deputadas do PSD e do PS. 

Estamos a falar 
de vizinhos com 
a mesma situação 
social. (...) Isto 
é absolutamente 
injusto. 
JOÃO ALMEIDA 

Deputado do CDS 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinapereira@negocios.pt 

acesso ao subsídio 
de desemprego vai 
variar consoante a 
pessoa trabalhe 
num território que 

esteja ou não em estado de calami-
dade, segundo explicaram ao Ne-
gócios as deputadas Clara Marques 
Mendes, do PSD, e Marina Gon-
çalves, do PS. Quer isto dizer que, 
sempre que o desemprego ocorra 
ou tenha ocorrido após 1 de julho, 
quem "trabalhava" numa das 19 
freguesias de Lisboa que estão em 
estado de calamidade terá condi-
ções mais favoráveis de acesso ao 
subsídio de desemprego do que 
quem trabalhava no resto do país. 

Em causa está uma relevante 
alteração que reduz para metade 
o período de descontos exigido 
para acesso ao subsídio de desem-
prego: o chamado prazo de garan-
tia, que era de 360 dias nos últi-
mos 24 meses, desce para apenas 
180 dias nos últimos 24 meses. A 
proposta aprovada na especialida-
de, no âmbito do Orçamento su-
plementar, explica que a nova re-
gra só se aplica às situações em 
que o "desemprego ou cessação 
de atividade ocorreu durante o pe-
ríodo de emergência ou período 
de calamidade pública". 

É que a proposta foi elabora-
da quando se esperava que todo o 
país estivesse no mesmo nível de 
alerta, fosse em estado de emer-
gência ou de calamidade. No en-
tanto, no último Conselho de Mi-
nistros o Governo decidiu manter 
em estado de calamidade apenas 
19 freguesias da região de Lisboa, 
numa decisão com efeitos até dia 
14 e que o primeiro-ministro já as-

  

sumiu que vai alargar por mais 15 
dias. A maior parte do país, pelo 
contrário, passou a 1 de julho para 
estado de "contingência" (Area 
Metropolitana de Lisboa) ou 
"alerta" (resto do país). 

Sendo assim, até que data da 
situação de desemprego se apli-
cam as condições de acesso mais 
favoráveis? Depende da localida-
de onde a pessoa trabalhava, res-
pondem ao Negócios as deputa-
das Clara Marques Mendes e Ma-
rina Gonçalves, que acompanha-
ram o trabalho e as votações na es-
pecialidade. 

"Vão ser beneficiados todos os 
trabalhadores que durante o esta-
do de emergência e de calamida-
de perderam os postos de traba-
lho ou cessaram atividade", res-
ponde Clara Marques Mendes, 
deputada do PSD. "Uma vez que 
oestado de calamidade se man-
tém em algumas freguesias do 
país, o nosso entendimento é con-
tinuar a proteger as pessoas que 
trabalham nessas localidades, 
onde as empresas não conseguem 
manter os postos de trabalho". 

Já para os trabalhadores em 
geral "o prazo de garantia é redu-
zido para metade até ao fim do es-
tado de calamidade a nível nacio-
nal", ou seja, até 30 de junho. 

Também a deputada do PS 
Marina Gonçalves confirma esta 
interpretação, ao dizer que nos ca-
sos mais recentes de desemprego 
o novo prazo de garantia "será 
apenas para aqueles que traba-
lham nas zonas em que vigora ain-
da um estado de calamidade". 

Na prática, isto significa que 
nos casos de desemprego de 1 de 
julho para cá, as condições de 
acesso ao subsídio de desempre-
go serão diferentes consoante a lo-
calidade onde a pessoa "trabalha-
va" (e não "vive" - outro aspeto 
que não está clarificado no texto 
aprovado). O mesmo acontecerá  

se o Governo viera decretar novos 
estados de calamidade noutras re-
giões. Uma interpretação mais 
abrangente da proposta - a de que 
todos a isso teriam direito quan-
do apenas uma parte do país esti-
vesse em calamidade - implicaria 
um maior risco orçamental. 

Discriminação negativa 
ou justificada? 
A questão foi levantada esta quar-

 

ta-feira pelo deputado JoãoAlmei-

 

da, do CDS, que convidou o Gover-

  

no a demarcar-se do que conside-
ra ser um "erro" do Parlamento. 
"Eu estou a falar de duas freguesias 
uma ao lado da outra. Se um cida-
dão da freguesia do Lumiar, que 
fica ao lado da freguesia de Santa 
Clara, tiver ficado desempregado 
no mesmo dia, não tem o período 
de carência reduzido para metade". 
"Isto é absolutamente injusto. Es-
tamos a falar de vizinhos, que têm 
a mesma situação social e porque a 
proposta foi mal desenhada (.) cria 
esta iniquidade", alegou o deputa-
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Mariline Alves 

do do CDS. O mesmo acontece, se-
gundo ilustrou, a quem ficou de-
sempregado no Algarve, onde, se-
gundo a ministra do Dabalho, as 
inscrições de desempregados subi-
ram 47%. 

No Parlamento, Ana Mendes 
Godinho não deu uma resposta 
clara, mas disse que seria neces-
sário esperar pela redação final da 
lei do Orçamento suplementar, 
que não pode, no entanto, fazer 
grandes alterações substantivas. 

Contrariando as críticas do 

••••••••••-

 

l gr a, 

66 
É uma discriminação 
positiva para ajudar as 
pessoas mais afetadas 
pelo prolongamento 
do estado de 
calamidade. 
CLARA MARQUES MENDES 

Deputada do PSD 

CDS, as deputadas do PSD e do 
PS sustentam que se trata de uma 
"discriminação positiva". 

"Trata-se de uma discrimina-
ção positiva para ajudar as pessoas 
que ficaram mais afetadas pelo 
prolongamento do estado de ca-
lamidade", diz a deputada Clara 
Marques (PSD), sublinhando que 
já houve tratamentos diferencia-
dos em caso de incêndios, inunda-
ções ou a propósito da cerca sani-
tária de Ovar. "Não há nenhuma 
desigualdade quando tratamos de 
forma diferenciada aquilo que é 
diferente", alega "É uma discrimi-
nação positiva", defende também 
Marina Gonçalves (PS). 

Quem cumprir as condições 
da proposta e quiser pedir o sub-
sídio de desemprego (ou os subsí-
dios por cessação de atividade, que 
também ficam mais acessíveis) 
terá um prazo para o fazer - o pra-
zo normal destes apoios - mas 
contado após a entrada em vigor 
da lei do orçamento suplementar. 

Quais são as freguesias 
O grupo de 19 freguesias que es-
tão em estado de calamidade per-
tencem aos concelhos de Amado-
ra, Odivelas, Lisboa, Lou es e Sin-
tra. São as seguintes: Alfragide, 
Águas Livres, Falagueira-Venda 
Nova, Encosta do Sol, Venteira, 
Mina de Água, União das Fregue-
sias de Pontinha e Famões, União 
das Freguesias de Póvoa de Santo 
Adrião, Olival de Basto, União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, 
Odivelas, União das Freguesias de 
Agualva e Mira- Sintra, Algueirão-
-Mem Martins, União das Fre-
guesias do Cacém e São Marcos, 
União das Freguesias de Massa-
má e Monte Abraão, União das 
Freguesias de Queluz e Belas, Rio 
de Mouro, União das Freguesias 
de Camarate, Unhos e Apelação, 
União das Freguesias de Sacavém 
e Prior Velho e Santa Clara. ■ 

abinete não quis fazer mais comentários. 
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Proteção no desemprego 
vai variar por freguesia 
Acesso mais fácil ao subsídio de desempregam depende de despedimento ter ocorrido durante estado 
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Segurança interna
Ana Dias Cordeiro

Plano de Prevenção de 
Práticas Discriminatórias  
é apresentado hoje pela 
inspectora-geral da 
Administração Interna

acordeiro@publico.pt

Quando denunciou a existência de 

racismo na sociedade e na PSP, o 

agente do Corpo de Intervenção des-

ta polícia Manuel Morais foi afastado 

das suas funções de vice-presidente 

da Associação Sindical dos Pro ssio-

nais da Polícia (ASPP/PSP). 

Foi em Maio de 2019, pouco antes 

de a actual inspectora-geral da Admi-

nistração Interna, Ana Cabral Ferrei-

ra, nomeada pelo ministro da Admi-

nistração Interna, Eduardo Cabrita, 

assumir funções em Julho. 

O agente da PSP e antropólogo 

revelara em 2018, no âmbito da sua 

tese de mestrado, que existiam cole-

gas que manifestavam ideais racistas 

e xenófobos, usando tatuagens neo-

nazis. O fenómeno seria do conheci-

mento geral apesar de não serem 

aplicadas punições a estes comporta-

mentos, acrescentava então. Agora, 

por iniciativa de Anabela Ferreira, 

que foi juíza desembargadora no Tri-

bunal da Relação em Lisboa, a Inspec-

ção-Geral da Administração Interna 

(IGAI), sob a sua liderança, concretiza 

um plano para prevenir “manifesta-

ções de discriminação nas forças e 

serviços de segurança” e lembrar que 

parte da abordagem será fazer cum-

prir a lei. 

“O incumprimento da lei originará 

os desenvolvimentos processuais ine-

rentes”, diz Anabela Cabral Ferreira 

ao PÚBLICO. Além disso, a magistra-

da recorda que as sanções disciplina-

res aplicáveis nos casos de incumpri-

mento da lei já se encontram previstas 

nos estatutos das três forças policiais 

a quem é dirigido este plano — PSP, 

GNR e Serviço de Estrangeiros e Fron-

teiras (SEF). 

O Plano de Prevenção de Práticas 

Discriminatórias será apresentado 

hoje, numa sessão em Lisboa. Além 

dos discursos de abertura e de encer-

ramento, da inspectora-geral e do 

ministro da Administração Interna, 

estão previstas intervenções do 

comandante-geral da GNR, Luís Fran-

cisco Botelho Miguel, do director 

nacional da PSP, Magina da Silva e da 

IGAI avança com plano  
para prevenir racismo  
e xenofobia nas polícias

directora nacional do SEF, Cristina 

Gatões. Questionada sobre aconteci-

mentos que terão motivado esta ini-

ciativa, responde: “A discriminação 

é uma realidade que ameaça a socie-

dade, as instituições, as pessoas em 

geral e as pessoas em concreto. No 

fundo, ameaça cada um de nós. Nin-

guém está a salvo.”  

A magistrada não aponta situações 

em concreto mas sinais que caracte-

rizam o momento actual, quando 

“a oramentos de atitudes discrimi-

natórias continuam a surgir nas socie-

dades e diversas queixas são feitas em 

vários domínios”. 

Anabela Ferreira faz ainda referên-

cia aos alertas de “instituições inter-

nacionais que acompanham estas 

matérias em vários Estados”, mas não 

refere especi camente o Conselho da 

Europa que tem denunciado actos 

racistas por parte de agentes das polí-

cias, e casos em que “as próprias 

estruturas sindicais das polícias mani-

festam preocupação sobre o assun-

to”. No geral, diz tratar-se de uma 

iniciativa da IGAI “em função da lei-

tura feita da realidade nacional e 

internacional, das ameaças ao Estado 

de direito democrático” que “os fenó-

menos de discriminação” implicam. 

E recorre a uma analogia para expli-

car que o objectivo do plano é alertar 

para o que decorre da lei. “Assim 

como as entidades públicas elaboram 

planos de prevenção da corrupção 

(...) nesta temática também importa 

elaborar planos preventivos duma 

realidade que se pretende evitar.” 

Plano visa a PSP, GNR e Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras Página 74
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Livro  
Personalidade 
de Trump 
foi moldada 
por traumas 
de infância  
Mundo, 26

Museu do Aljube  
Historiadores e museólogos 
contestam escolha de Rita 
Rato para directora 
Cultura, 30 
 
Associação  
Pequenas salas de música  
ao vivo unem-se  
em tempos de crise  
Cultura, 28/29
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BdP Nomeados por Centeno para 
conselho consultivo querem sair
Francisco Louçã, João Talone, Murteira Nabo e Luís Nazaré colocaram os lugares à disposição. Tinham 
todos sido escolhidos pessoalmente pelo ex-ministro que agora vai liderar o supervisor Economia, 20/21

Em entrevista, Carlos César 
aconselha o PCP e o BE  
a não abrirem nenhuma 
crise política p10/11

João Sáàgua quer investigação 
aprofundada de dependência 
da Faculdade de Economia 
dos seus mecenas p17

Procedimentos habituais  
da Fundação para a Ciência 
e Tecnologia estão a ser 
contestados p14

Sucessores de 
Costa “vão ter 
de esperar 
bastante”

Reitor da Nova 
pediu estudo 
sobre faculdade 
e mecenas

FCT rejeita 
candidaturas 
sem indicar 
avaliações

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

ISNN-0872-1548

Depois de várias queixas, 
inspectora-geral da 
Administração Interna 
divulga hoje medidas p16

Polícias Avança 
plano para 
prevenir racismo 
e xenofobia

Covid-19 
Marcelo quis  
acabar com 
reuniões 
com peritos 
para descolar 
de Costa 
 
Calamidade vai 
ser renovada em 
19 freguesias da 
Grande Lisboa 
 
Surto no Hospital 
de São José 
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higiene e limpeza urbana, um trabalho que 

paradoxalmente só se torna visível quando 

não é feito. 

Estes trabalhadores são trabalhadores 

essenciais, que não costumamos valorizar 

mas que suportam o nosso dia-a-dia. Têm 

em comum salários baixos e, muitas vezes, 

vínculos laborais precários. Algo está 

profundamente errado. 

Precisamos de reformas profundas na 

estrutura salarial do nosso país. As funções 

sociais têm de ser altamente valorizadas e 

são uma aposta estratégica para o futuro. 

Não haverá robots ou plataformas digitais 

que substituam tarefas que exigem 

proximidade e, quantas vezes, afecto e 

carinho. As funções de suporte da vida 

quotidiana também não podem continuar a 

ser esquecidas, nas margens da 

precariedade e da rotina. 

Há uma reforma estrutural a fazer que 

implica o reconhecimento dos 

trabalhadores essenciais e a de nição de 

caminhos para a sua valorização pessoal, 

pro ssional e salarial. Não tenho visto muita 

gente preocupada 

com isto, porque é 

mais fácil, quando 

se vive uma crise 

com tantas 

incertezas, procurar 

culpados. Não, a 

“culpa” não é dos 

pobres, dos idosos, 

dos imigrantes, dos 

bairros vulneráveis. 

E não basta criar 

regimes legais 

extraordinários, 

imprescindíveis na 

emergência, mas 

que não podem ser 

prorrogados 

inde nidamente. 

Nem acreditar que o 

“novo normal” trará 

de volta um turismo 

de que cámos tão 

dependentes. 

Temos de ir à raiz 

das questões.  

Temos de  

enfrentar com 

coragem o retrato 

do país desigual  

que somos— e dar 

passos rmes para 

fundar uma verdadeira “economia do 

cuidar” que abarque o planeta, os modos de 

produção, transformação e consumo, os 

territórios e as pessoas. Sem isso não haverá 

plano de recuperação económica e social 

que nos valha.

Arquitecta

Helena Roseta

Os trabalhadores 
essenciais

J
á sabemos que a pandemia da 

covid-19 agrava as desigualdades, 

porque quem tem menos 

rendimentos tem de se sujeitar a 

piores condições laborais, de 

mobilidade e de habitação. Mas é 

ilegítimo atirar a “culpa” dos 

surtos que temos conhecido para 

cima dos pobres, dos idosos, dos 

imigrantes, dos bairros 

carenciados. O que estamos a viver é uma 

realidade nova e complexa que veio trazer à 

luz do dia desigualdades estruturais que já 

existiam antes da pandemia. 

Muito se tem falado, e bem, do mérito dos 

pro ssionais de saúde a quem tem cabido a 

linha da frente. Se não houvesse SNS, 

estaríamos hoje bem pior. E sem a 

generosidade incrível destes pro ssionais, o 

SNS não teria aguentado o embate, que 

continuará a fazer-se sentir. Ninguém 

duvida hoje que os pro ssionais de saúde 

são trabalhadores essenciais para o nosso 

bem-estar colectivo. Assim como os 

bombeiros, a Protecção Civil, as forças de 

segurança e as Forças Armadas, 

mobilizados para tarefas críticas ao longo 

dos últimos meses. 

Mas não são apenas eles. Houve muitos 

trabalhadores que não pararam durante e 

após o estado de emergência, mas de quem 

pouco se fala — da produção à distribuição 

de bens essenciais e à prestação de serviços 

públicos e privados. Falo dos que 

continuaram a produzir os nossos 

alimentos, incluindo os imigrantes 

precários em certas zonas do nosso país, 

que na época das colheitas se deslocam de 

região em região. Ou dos que asseguraram a 

distribuição, como os camionistas, os 

trabalhadores da marinha mercante, os 

portuários, o pessoal dos correios. Ou dos 

empregados dos supermercados e dos 

transportes públicos. Ou das chamadas 

“mulheres-a-dias”, um nome que diz tudo 

sobre a sua precariedade. Ou do pessoal da 

construção civil, mais solicitado no Verão 

para obras de toda a espécie. Sem esquecer 

os trabalhadores dos lares e demais 

equipamentos sociais, ou os professores e 

auxiliares de educação, a trabalhar em 

condições inéditas e desa antes. Ou ainda, 

e para não me alongar mais, o pessoal da 

Temos de 
enfrentar  
com coragem  
o retrato  
do país 
desigual  
que somos  
— e dar 
passos firmes 
para fundar 
uma 
verdadeira 
‘economia  
do cuidar’

Há uma reforma a fazer que 
implica o reconhecimento 
dos trabalhadores essenciais 
e a definição de caminhos 
para a sua valorização 
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Correções 
Na última edição. nas páginas 

56-57, vem publicada a foto do 

advogado de Domingos Fari-

nho, Raul Soares da Veiga. 
em vez de Pedro Madeira 
de Brito, da BAS, e sem relação 

com aquele contexto. 

Na secção Frases, referiu-se erra-

damente Paulo Marcos como 
presidente do Sindicato dos Qua-

dros Técnicos do Estado, quan-

do na verdade é presidente do 

Sindicato Nacional dos Quadros 

Técnicos Bancários. Aos visados 

nas duas situações. as nossas 

desculpas pelos lapsos. 
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